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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016-CPL/CPH 

Processo nº 2016/198729 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E/OU EMPRE SA DE PEQUENO 
PORTE 

REPETIÇÃO 
 

 
Razão Social:______________________________________________________ 
 
CNPJ Nº ______________________-__________________________________ 
 
Endereço:_________________________________________________________ 
 
E-mail:___________________________________________________________ 
 
Cidade:_______________________    Estado:_____________-_____ 
 
Telefone:____________________    Fax:________________________ 
 
Pessoa para contato: 
             Recebemos, através do acesso à página www.cph.pa.gov.br ou  
www.compraspara.gov.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação 
acima identificada. 
 

Local:______________, ____ de ______________ de 2016. 
 

___________________ 
Assinatura 

 
Senhor Licitante, 
 Visando comunicação futura entre esta Companhia e essa empresa, solicito 
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Pregoeira da CPH pelo e-mail:  
licitacao@cph.pa.gov.br . 
 
 A não remessa do recibo exime-nos da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.  
 

 
 

CLEIDE CILENE ABUD FERREIRA 

Pregoeira CPH 

Portaria nº 062/2016-GP de 13/06/2016 
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     REPETIÇÃO 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E/OU EMPRE SA DE PEQUENO 
PORTE 
 

1 – PREÂMBULO. 

1.1. A COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ -  CPH, 
Empresa Pública com personalidade jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 
05.452.160/0001-95, com sede à Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 1º andar, bairro 
Umarizal, CEP: 66.055-240, Município de Belém, Estado do Pará, torna público para 
conhecimento dos interessados que a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, designada pela 
Portaria nº 065/2016-GP, de 13/JUN/2016, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL , do tipo menor preço por LOTE , com PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme as condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, o que faz nos termos da Lei nº 10.520/2002, ao 
Decreto nº 3.555/2000, à Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto 
nº 3.722/2001, ao Decreto n° 2.271/1997, Lei Complementar nº 123/2006, e 
subsidiariamente à Lei nº 8.666/1993, bem como à legislação correlata, e demais 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos, e em conformidade com a autorização 
contida no(s) Processo(s) nº 2016/198729, 2016/198723, 2016/19870 2, 2016/198711. 

 
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCU MENTAÇÃO 
Até às 09h00 do dia 16 de agosto   de 2016. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
DATA:  16 (dezesseis) de  agosto          de 2016 -  HORÁRIO:  09h00. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 
Imediatamente após a fase de habilitação, ou em outra data, mediante convocação da 
Pregoeira. 

 

ENDEREÇO 
Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367, 1º andar, bairro Umarizal, CEP 66055-240, 

Belém, Estado do Pará - Fone: 3221-4100/4108 

 
1.2. Se nos dias supra citados não houver expediente o recebimento e o início da abertura 
dos envelopes “PROPOSTA” e  “DOCUMENTAÇÃO” referentes a este PREGÃO 
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PRESENCIAL serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará-CPH. 
 
1.3. Todos os comunicados; decisões; notificações e esclarecimentos divulgados sobre a 
Licitação, bem como os que lhe forem encaminhados, inclusive por meio de mensagem 
eletrônica (e-mail), serão publicadas no site www.cph.pa.gov.br ou 
www.compraspara .pa.gov.br  e/ou no Diário Oficial do Estado do Pará, cabendo ao 
licitante acompanhar essas informações, ficando isenta a Pregoeira de qualquer 
responsabilidade por falhas decorrente do não recebimento pelo Sistema Eletrônico, de 
quaisquer das mensagens emitidas pela CPH. 
 
2. DO OBJETO 
2.1   A presente licitação tem por objeto o fornecimento de diversos materiais de 
consumo e equipamentos para a manutenção do Termina l Hidroviário do Porto de 
Belém Luiz Rebelo Neto, o qual visa atender a Compa nhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará. 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
3.1 Nos termos do inciso I do Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 a presente licitação 
é destinada à exclusiva participação de Micro e Pequenas Empresas. 
3.1.1 Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no presente 
certame aquelas que preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 
e que não se enquadrem em nenhum das situações descritas no Parágrafo 4º do referido 
Art. 3º. 
3.1.2 Para fins de comprovação da condição de Micro ou Empresas de Pequeno Porte 
assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descritas no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, as Licitantes deverão apresentar Certidão Simplificada da 
junta comercial e/ou declaração contida no ANEXO IV deste Edital. 
 
3.2 Poderão participar da presente licitação EXCLUSIVAMENTE  Micro Empresa e/ou 
Empresa de Pequeno Porte, desde que militem no ramo pertinente ao objeto desta 
licitação. 
 
3.3 - Não poderão participar da presente Licitação : 

a) As empresas que não se enquadrem como ME ou EPP, nos termos do Artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, ou que, nessa condição, estejam inclusas em 
alguma das excludentes hipóteses do parágrafo 4º da mencionada Lei Complementar; 

b) As microempresas e empresas de pequeno porte interessadas que não atenderem a 
todas as condições e exigências estabelecidas para este certame, ou não apresentarem os 
documentos nela exigidos; 

c) As microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem em processo 
de falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação, nem aqueles que 
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 
punidos com suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração 
pública estadual, nos termos do art. 87, Incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações 
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d) Servidor de qualquer órgão ou entidade pública vinculada ao órgão promotor da 
licitação, bem assim, a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 
técnico; 

e) Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Administração Pública, será elegível 
para participar deste processo licitatório. 
 
3.4. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório. 
3.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio à vista 
dos originais ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
3.6. Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada a 
apresentação de documentos de identificação e Instrumento Público de Procuração ou 
Instrumento Particular, com firma reconhecida. Em sendo sócio, dirigente, proprietário ou 
assemelhado deverá apresentar cópia do contrato social e identidade. 
 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. 
4.1. Qualquer pessoa poderá impugnar, por alegada irregularidade, os termos do presente 
Edital, protocolizando o respectivo requerimento em até 02(dois) dias úteis antes da data 
de realização da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL , no endereço indicado neste 
Edital, cabendo a Pregoeira , auxiliado(a) pelo setor responsável pela elaboração do 
Termo de Referência , decidir a respeito no prazo de até 24(vinte e quatro) horas. 
4.2. Não serão conhecidas as impugnações interpostas, vencidos os respectivos prazos 
legais. 
4.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente , a alteração não afetar a formulação das propostas. 
4.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 
a Pregoeira  em até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente  por meio eletrônico, via internet, para o endereço: 
licitacao@cph.pa.gov.br.  
 
5. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
5.1. Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pelo licitante, 
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante 
a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta; 
 
5.2. Entende-se por documento credencial: 
5.2.1. Contrato Social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 
5.2.2. Procuração ou declaração do licitante com poderes para que a pessoa credenciada 
possa representá-la em qualquer fase desta licitação. 
5.3. Cada credenciado  poderá representar apenas uma empresa licitante ; 
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5.4. O documento credencial deverá ser apresentado a Pregoeira  no início dos trabalhos, 
isto é, antes da abertura dos envelopes “Proposta”  e “Documentação” ou quando esta o 
exigir; 
5.5. A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar e responder em nome da empresa. 
 
6. PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste 
Edital, em envelope separado, lacrado e rubricado, com a seguinte identificação: 
 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016-CPL/CPH 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE / Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ  

 
6.2. Os licitantes devem apresentar proposta de preço de acordo com o Termo de 
Referência deste Edital; na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir: 
6.2.1. Proposta em 1(uma)  via, conforme Anexo II , impressa ou datilografada, datada do 
dia fixado para a entrega dos Envelopes, rubricada em todas as suas páginas, carimbadas 
e assinada na última pelo titular ou representante legal identificado, sem rasuras, borrões, 
emendas, acréscimos, ressalvas ou entrelinhas, redigida em português (permitido o uso de 
expressões técnicas de uso comum em outra língua – jargão), especificando o objeto de 
forma clara e inequívoca; 
6.2.2. Folha de identificação do licitante, contendo: Razão Social, CNPJ/MF, Inscrição 
Distrital/Estadual/Federal, nome do responsável/contato, banco, agência e o número da 
conta corrente do licitante , para a qual deverá ser emitida a ordem bancária, endereço 
completo, número de telefone e fac-símile, sítio da internet e endereço eletrônico (se 
aplicável); 
6.2.3. Valores unitário, total e global da proposta, obrigatoriamente, expresso em planilhas 
para cada LOTE, contendo no mínimo os itens descritos no Anexo III –  Planilha de 
Estimativa de Preços  cotados em moeda nacional (R$), em algarismo e por extenso de 
preferência. 
6.2.4.. Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. 
Ocorrendo discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá, sempre, o menor 
valor. 
6.2.5. Ocorrendo erros de formação de preços unitários, bem como à expressão de valores 
monetários incompatíveis com o mercado a proposta será desclassificada. 
6.2.6. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60(sessenta) dias, contados da data 
da apresentação das propostas; 
6.2.7. Declaração do licitante de que na sua proposta, os valores apresentados englobam 
todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, que 
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incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a onerar o 
objeto desta licitação; 
6.2.8. Declaração do licitante que se obriga a aceitar acréscimos ou supressões de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º do 
Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93; 
6.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, à proposta 
apresentada, tanto no que se referem às condições, prazo ou quaisquer outras que 
importem em modificação nos seus termos originais. 
6.4. Não se admitirá proposta que apresente preços unitário ou total simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
7.1- A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope 
preferencialmente fechado e colado em seu fecho, tendo na parte frontal externa e de 
maneira bem nítida os dizeres e contendo os documentos listados abaixo: 
 

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016-CPL/CPH 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE / Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ  

 
7.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
7.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou 

7.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 
 
7.3. DA REGULARIDADE FISCAL 
7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  (CNPJ); 

7.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional , através de Certidão Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente 
pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que 
comtemplam todas as obrigações perante a Receita Federal (Tributos Federais e 
Contribuição Previdenciária).  

7.3.3. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  
(FGTS); 
7.3.4. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho  (CNDT); 
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7.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual  (Certidão de Tributos 
Estaduais). 
7.3.5.1. Para as empresas sediadas no Estado Pará, serão exigidas as Certidões 
Negativas de Natureza Tributária e de Natureza não Tributária ou as Certidões de 
Regularidade Fiscal de Natureza Tributária e de Nat ureza não Tributária ; 
7.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;  
7.3.7. Para fins de regularidade fiscal, serão aceitas certidões positivas com efeito de 
negativas, conforme previsto no Art. 206, do Código Tributário Nacional; 
 
7.9 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
7.9.1. Certidões Negativas de pedido de falências ou concordatas, expedida pelo Cartório 
Distribuidor Cível da sede da pessoa jurídica, que não esteja com prazo de validade 
vencida, cuja apresentação é obrigatória . 
 
7.10 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
7.10.1. Apresentação de pelo menos 1(um)  Atestado de Capacidade Técnica fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a proponente executou 
de forma satisfatória o(s) fornecimento(s)/material(is)/(serviço(s) solicitados com 
características pertinentes e compatíveis com as exigidas no presente edital. 
 
7.11- Da apresentação das Declarações: 

7.11.1- Apresentar declaração de credenciamento, Declaração de ME/EPP, Declaração 
de Inexistência de fato superveniente impeditivo de participação no presente Pregão, 
conforme modelo(s) do Anexo IV , do Edital;  

7.11.2 – Apresentar declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer 
trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme modelo do Anexo IV , do Edital; 

7.11.3 – Apresentar declaração de Aceitação e Declaração do Disposto no §6º do artigo 
28 da Constituição do Estado do Pará, conforme modelo do Anexo IV , do Edital. 
 
7.12 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, do(a) Pregoeiro(a) 
ou da sua equipe de apoio, desde que acompanhadas dos originais para conferência,  
 
7.13 – As ME e EPP definidas, respectivamente, nos incisos I e II, do Art. 3º, da Lei 
Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, interessadas em participar desta licitação, 
deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43, da Lei 
Complementar nº123/2006). 
 
7.14– Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 05(cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por iguais períodos, a critério 
da administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.007/2016-CPL/CPH 

Processo nº 2016/198729 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal- CEP: 66.055-240 - Belém - PA 

(91)3221-4100/4108- e-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br  

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 
efeito, de certidão negativas ( § 1º, Art. 43, Lei Complementar nº 123/2006). 
 
7.15 – As ME e EPP que não regularizarem a documentação no prazo previsto no subitem 
anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação (§ 2°, Art. 43, Lei Complementar nº123/2006). 
 
7.16 - DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
7.16.1. Após examinados os documentos apresentados para efeito de habilitação dos 
licitantes, serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências 
deste ato convocatório; 
 
7.17. Serão considerados INABILITADOS  os licitantes que não atenderem ao item 7  e 
subitens deste Edital , deixarem de apresentar a documentação solicitada ou 
apresentarem-na com vícios; 
 
8 – DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DO CREDENCIA MENTO, DA 
PROPOSTA DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO . 
8.1. No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os 
credenciamentos, e os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, 
sendo recomendada a presença dos participantes 30 (trinta) minutos antes do horário 
previsto para a sua abertura; 
8.2. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante, depois de 
declarada aberta a sessão pelo(a) Pregoeiro(a), a não ser como ouvinte; 
8.3. A licitação desenvolver-se-á conforme segue: 
8.3.1. Recebimento dos documentos para credenciamento e dos envelopes "Proposta de 
Preços” e “Documentos de Habilitação", conforme deste Edital; 
8.3.1.1. A Declaração de Habilitação deverá estar conforme o disposto no Art. 4º, VII da Lei 
nº10.520/02 e poderá ser preenchida no início da respectiva sessão (modelo anexo);  
8.3.1.1.1. A Declaração de Habilitação expedida pela ME´S e EPP´S, além de declarar o 
cumprimento pleno dos requisitos de habilitação, deverá informar se a ME/EPP tem 
ressalvas quanto à regularidade fiscal, conforme previsto na Lei Complementar nº 
123/2006. 
8.4. Abertura dos envelopes "Proposta de Preços” e leitura, em voz alta, dos preços 
cotados; 
8.5. Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado 
no Edital e classificação daquelas que estejam em consonância com o exigido; 
8.6. Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II 
da Lei n º 8.666/93, as propostas que: 
8.6.1. Apresentarem preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
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mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto; 
8.6.2. Não atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas ou 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
8.7. As Propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pelo(a) Pregoeiro(a), que fará 
a classificação pelo preço global por LOTE do objeto licitado, orientando-se pelo tipo de 
licitação de menor preço  por LOTE  e pelos requisitos contidos neste Edital e seus 
Anexos, cujos preços forem compatíveis com os de mercado. 
8.8. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
8.9. Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço por 
LOTE e todos os demais cujas propostas financeiras situarem-se no limite de até 10% (dez 
por cento) acima do menor preço; 
8.10. Não havendo pelo menos 03(três) propostas nas condições definidas, participarão da 
rodada de lances verbais, além do licitante que ofertar o menor preço LOTE , as empresas 
que oferecerem as 03(três) melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços 
ofertados; 
8.11. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o(a) Pregoeiro(a) considerar 
necessário; 
8.12. A convocação para a oferta de lances, pelo(a) Pregoeiro(a), terá como referencial os 
valores ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com 
a ofertante do menor preço LOTE ;  
8.13. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, a 
qual definirá a sequência dos lances seguintes; 
8.14. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada pelo(a) Pregoeiro(a), será 
excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito 
de ordenação das propostas; 
8.15. Ordenamento das empresas por menor preço LOTE ; 
8.16. Análise da proposta de menor preço LOTE , devendo o(a) Pregoeiro(a) decidir sua 
aceitabilidade de acordo com a compatibilidade dos preços de mercado; 
8.17. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor 
preço, se for o caso; 
8.18. Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de 
menor preço LOTE , passando para a análise da subsequente, observada a ordem de 
classificação, caso o primeiro não atenda às exigências editalícias, até a apuração de 
documentação que corresponda ao exigido; 
8.19. Aclamação do licitante vencedor; 
8.20. Vistas e rubricas, pelo(a) Pregoeiro(a), pela Equipe de Apoio e pelos representantes 
das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do 
licitante vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes; 
8.21. Manifestação, devidamente motivada, dos demais licitantes quanto à intenção de 
recorrer; 
8.22. Adjudicação do objeto ao vencedor; 
8.23. Fechamento e assinatura da ata da sessão pelo(a) Pregoeiro(a), pela Equipe de 
Apoio e pelos representantes dos licitantes; 
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8.24. O envelope "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes ficará em 
poder da CPH até que haja a assinatura do Contrato pelo licitante vencedor. 
8.25. O licitante interessado poderá retirá-lo em até 05(cinco) dias úteis após a referida 
assinatura. Decorrido este prazo, os documentos serão destruídos. 
8.26. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, 
ficarão sob a guarda do(a) Pregoeiro(a) e serão exibidos, ainda lacrados e com as 
rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
8.27. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes forem 
inabilitados, a administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 
de outras propostas ou de nova documentação escoimadas das causas que levaram a sua 
desclassificação ou inabilitação; 
8.28. Todos os atos desenvolvidos na sessão serão reduzidos em Ata, que deverá ser 
assinada por todos os licitantes presentes. 
8.29. Considerando a atividade específica do licitante e o interesse da COMPANHIA DE 
PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ/PA,  é facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou à 
autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documentos ou informação que deveriam constar originariamente da proposta; 
8.30. Nesse caso, o procedimento licitatório ficará suspenso até a conclusão da diligência. 
8.31. Caso todas as empresas licitantes tenham suas propostas desclassificadas, ou 
inabilitadas na fase de aceitação e/ou de Habilitação ou na fase de análise e julgamento, 
o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar às licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 
desclassificaram. 
 
9. DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 
9.1. O(A) Pregoeiro(a), além do recebimento dos envelopes e exame das propostas de 
menor preço global, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, 
bem ainda, em seus anexos e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital; 
9.2. O(A) Pregoeiro(a) poderá a qualquer tempo e em qualquer fase da licitação, solicitar 
aos setores da CPH, no âmbito de sua competência, parecer, que será sempre emitido, 
sobre: 
9.3. Consultas, pedidos de esclarecimentos e impugnações que venham a ser formulados 
sobre questões técnicas que sejam suscitadas na aplicação do Edital  e seus Anexos, em 
qualquer das fases do procedimento, durante o prazo de publicidade deste Pregão. 
9.4. Encerrada a análise das propostas apresentadas, em conformidade com as exigências 
contidas neste Edital , a classificação far-se-á pela ordem crescente , entre as propostas 
licitantes em julgamento, sendo mais bem colocada a proposta com o menor preço por 
LOTE; 
9.5. Também será desclassificada a proposta final que  
9.5.1 Encontrem-se desconformes as exigências deste Edital ; 
9.5.2. Forem omissas ou vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o seu julgamento; 
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9.5.3. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;  
 
9.6 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja 
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
9.6.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) 
do valor orçado pela Administração, ou Valor orçado pela Administração. 
9.7. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas/dias 
úteis  para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme 
parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 
9.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados; 
9.9. A Homologação deste Pregão e a Adjudicação do seu objeto somente serão 
efetivadas: 
9.9.1 se houver renúncia de todos os licitantes, registrada em ata ou formalizada por 
escrito, do direito de interposição de recurso contra o julgamento das propostas; 
9.9.2 depois de transcorrido o prazo regulamentar da divulgação do julgamento deste 
Pregão, sem que tenha havido interposição de recurso; 
9.9.3 após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto contra o julgamento deste 
Pregão e dado o conhecimento do seu resultado aos licitantes. 
 
 
10. DOS RECURSOS 
10.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o 
licitante vencedor seja ME´S ou EPP´S enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, 
qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, 
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03(três) dias 
para apresentar as razões do Recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 
10.3. Cabe ao(a) Pregoeiro(a) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão. 
10.4. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo(a) Pregoeiro(a), ficará 
adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de 
recorrer. 
10.5. O acolhimento de recurso, pelo(a) Pregoeiro(a), ou pela autoridade competente, 
conforme o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos 
legais. 
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11. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRAT O 
 
11.1 – Findo o processo licitatório, o Licitante vencedor e a CPH, celebrarão Contrato 
(Nota de Empenho com força de Contrato, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.666/93), cujo 
período de vigência será de até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado e/ou 
renovado mediante manifestação das partes, através de Termo Aditivo. 
11.2 - Os preços propostos para a ENTREGA DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS objeto 
desta Licitação, no período de vigência do respectivo Contrato, são irreajustáveis, a contar 
da data de sua assinatura (emissão da Nota de Empenho com força de Contrato), 
consoante os termos do §1º, art. 2o, da Lei n.º 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 (§ 1o É 
nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de 
periodicidade inferior a um ano), salvo se vier a ser autorizado de acordo com o § 5º, art. 
28, da Lei n.º 9.069, de 29 de junho de 1995 (§ 5º O Poder Executivo poderá reduzir a 
periodicidade de que trata esse artigo) ou, outra determinação legal emanada por órgão 
competente.  
 
11.3 - O Contrato (Nota de Empenho com força de Contrato), será regulado pela Lei nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como pelo presente Edital e seus anexos, no 
qual consta o objeto da contratação como tal enunciado, e independente de transcrição, as 
obrigações, direitos, responsabilidade das partes, prazos, forma de pagamento e demais 
condições necessárias e suficientes à perfeita execução do objeto contratado, conforme 
Proposta Comercial apresentada.        
 
11.4 - O Licitante vencedor, regularmente convocado, terá o prazo de até 05(cinco) dias 
úteis  para a retirada da Nota de Empenho correspondente. O não comparecimento neste 
prazo ensejará a aplicação da multa prevista neste Edital. 
 
11.5 - Em caso do Licitante vencedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido 
acima, reservar-se o Contratante, o direito de convocar os Licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a Licitação, 
independentemente das sanções previstas, para o Licitante vencedor, neste Edital. 
 
11.6 - O Contrato (Nota de Empenho com força de Contrato), a ser firmado em decorrência 
desta Licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independentemente de 
notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, desde que motivado o ato e 
assegurados à Licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.7 - O Contratante, através do setor de compras e/ou fiscal do contrato responsável 
pelo(s) recebimento(s), rejeitará o(s) fornecimento(s) executado(s) em desacordo com este 
Edital ou o Contrato, ficando o Contratado responsável única pela retificação dos mesmos, 
a ser efetivada no prazo de 05 (cinco) dias  consecutivos, a contar da ocorrência da 
notificação, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento. 
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12 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 O Instrumento Contratual (Nota de Empenho com força de Contrato), poderá ser 
alterado no acréscimo ou diminuição quantitativa do seu Objeto, decorrente de 
necessidade legalmente formalizada pelo Contratante, desde que o acréscimo ou a 
supressão ocorra até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 
 
13. DA RESCISÃO 
13.1 São motivos para rescisão do Contrato: 

13.1.1 O descumprimento das cláusulas e condições contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

13.1.2 O cumprimento irregular de cláusulas e condições contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

13.1.3 O atraso injustificado na prestação do serviço/entrega de 
materiais/equipamentos; 

13.1.4 A paralisação na prestação dos serviços/entrega de materiais/equipamentos, 
sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante; 

13.1.5 A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 
a cessão ou transferência, total, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 
no Edital e no Contrato; 

13.1.6. O desatendimento das determinações regulares da CPH através do 
servidor(A) designado(a) para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 

13.1.7 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, devidamente anotadas 
em registro próprio na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

13.1.8 A decretação de falência ou a decretação de insolvência civil; 
13.1.9 A dissolução da sociedade, por qualquer motivo; 
13.1.10 As razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o Contratante  e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
presente Edital; 

13.1.11 Não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
prestação do serviço nos prazos contratuais; 

13.1.12. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
13.3. A rescisão do respectivo Contrato  poderá ser: 

13.3.1 Determinada por ato unilateral e estrito da CPH/PA,  
13.3.2 Amigável , por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para Administração Federal; ou 
13.3.3 Judicial , nos termos da legislação. 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.007/2016-CPL/CPH 

Processo nº 2016/198729 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal- CEP: 66.055-240 - Belém - PA 

(91)3221-4100/4108- e-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br  

 
 
 
14.  DA FISCALIZAÇÃO  
14.1. A CPH, designará 1(um) servidor para acompanhamento e fiscalização do contrato 
de execução dos serviços objeto deste Edital; 
14.2. O servidor especialmente designado, anotará em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário 
para a regularização das falhas ou defeitos observados; 
14.3. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados 
imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em 
que serão respondidas no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas; 
14.4. A fiscalização exercida pela CPH, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
Contratada pela completa e perfeita execução dos serviços. 
 
15.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1. As despesas decorrentes da execução do presente certame licitatório, correrão a 
conta dos recursos consignados a CPH previstos na Dotação Orçamentária seguinte: 

 
Projeto/Atividade : 26.784.1435.8496 
Natureza:  339030/449052 
Fonte:  0261 

 
16. DO PAGAMENTO 
16.1. O pagamento será efetuado em até o 10º(décimo) dia útil  após a apresentação das 
Notas Fiscais no setor financeiro da CPH, estando às mesmas em situação regular e válida 
conforme exigido para a habilitação neste Pregão , inclusive com os documentos Fiscais. 
 
16.2. O pagamento será creditado em favor do licitante vencedor/Contratado, mediante 
ordem bancária creditada em conta corrente aberta/mantida em agência do Banco do 
Estado do Pará S/A-BANPARÁ , nos termos do Decreto Estadual n.º 877 de 31/03/2012, 
em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até o prazo estipulado para o 
pagamento, desde que atendidas às condições exigidas acima. 
 
16.3. Serão retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos devidos no âmbito federal, 
estadual e municipal que couber. 
 
16.4. Se na data da liquidação da obrigação por parte do Contratante existir qualquer um 
dos documentos exigidos na habilitação com validade vencida, o Contratado deverá 
providenciar a(s) sua(s) regularização(ões), ficando o pagamento pendente de liquidação 
até que sua situação seja tornada regular, reiniciando-se, a partir do dia que seja sanada a 
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irregularidade, o prazo para pagamento, sendo que a Contratado se obriga a apresentar ao 
Contratante a documentação. 
 
17. DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 
17.1.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
17.1.1 Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e 
no Contrato a ser firmado;  
17.1.2. Efetuar a entrega do(s) material(s)/produto(s) em perfeitas condições, no local e 
prazo indicados pela CPH, em estrita observância às especificações deste Termo de 
Referência e da proposta de preços, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando 
detalhadamente as indicações da marca, fabricante e procedência. 
17.1.3. Todos os produtos deverão ter garantia e o prazo de validade na data da entrega 
não poderá ser inferior à metade do prazo total recomendado pelo fabricante. 
17.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990). 
17.1.5. O dever previsto na sub-cláusula anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, o material com avarias ou defeitos. 
17.1.6. Atender prontamente a quaisquer exigências da CPH/Administração, inerentes ao 
objeto da presente contratação. 
17.1.7. Comunicar à Administração da CPH, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
17.1.8. Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
17.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato. 
17.1.10. A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do 
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso ou 
inexecução da obrigação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não 
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas. 
17.1.11. Efetuar a entrega do material/produto em perfeitas condições, no local e prazo 
indicados pela CPH, em estrita observância às especificações deste Termo de Referência 
e da proposta de preços, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando 
detalhadamente as indicações da marca, fabricante e procedência. 
17.1.12 Fornecer caso necessário para o arquivo da CPH, mantendo-os em sua 
dependência, catálogos técnicos dos principais fabricantes e também, relação dos 
principais fornecedores.  
17.1.13. Celebrar Contrato após a homologação do certame; 
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17.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
17.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor 
especialmente designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com o mesmo; 
17.2.2. Pagar a importância correspondente ao material fornecido/serviço no prazo 
CONTRATADO; 
17.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela 
CONTRATADA; 
17.2.4. Poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação das condições da CONTRATADA 
que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a qualificação econômico-
financeira; 
17.2.5. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente através de pessoa por ela 
credenciada; 
18.2.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato, podendo aplicar as 
penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou 
execução insatisfatória dos serviços. 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AO PROPONENTE 
a) O proponente que apresentar documentação falsa ou comportar-se de modo inidôneo 
ou fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios, 
pelo prazo de até 02(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 
 
18.2. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À ADJUDICATÁRIA 
b) Caso a adjudicatária se recuse a assinar o Contrato no prazo indicado, após 
devidamente notificada, sem motivo justificado, caracterizar-se-á o descumprimento total 
da obrigação assumida. 
c) Ocorrendo à hipótese referida no subitem 17.2 , a CPH determinará a anulação da Nota 
de Empenho, ficando ainda a adjudicatária, assegurados o contraditório e ampla defesa, 
sujeita às seguintes sanções: 
c.1) Aplicação de multa compensatória correspondente a 20% (vinte por cento) do valor 
total da proposta; e 
c.2) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
União, Estados e Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
d) O valor da multa de que trata o subitem 17.2,  deverá ser recolhido pela adjudicatária 
inadimplente dentro do prazo de até 15(quinze) dias úteis, a partir de sua intimação, 
através de Documento de Arrecadação Estadual. 
e) Decorrido o prazo sem que haja recurso ou manifestação da adjudicatária, a CPH, por 
intermédio da DIRAF/CPH, adotará as medidas cabíveis visando à cobrança por via 
judicial.  
 
18.3. DA MULTA COMPENSATÓRIA 
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a) A multa compensatória, subitem 17.3 , será aplicada à adjudicatária que após 
devidamente notificada, não comparecer para proceder à assinatura do contrato no prazo 
indicado, configurando o descumprimento total da obrigação assumida, conforme 
preconiza o art. 81 c/c art. 87, II, da Lei nº 8.666/93, independente das demais cominações 
legais cumulativas. 
b) A adjudicatária não incorrerá em multa compensatória quando houver prorrogação do 
prazo, previamente autorizado pelo órgão licitador, em decorrência de impedimentos 
efetivamente verificados sem que a ela seja imputável à culpa, ou em decorrência de 
acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 
 
18.4. DAS ADVERTÊNCIAS 
a)  A aplicação de advertência será efetuada nos seguintes casos: 
b) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem 
prejuízos para o Contratante, independentemente da aplicação de multa moratória; 
c) Execução insatisfatória ou inexecução dos serviços, desde que a sua gravidade não 
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 
d) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 
dos serviços para o Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção 
mais grave. 
 
18.5. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL  
a) A multa por inexecução parcial ou total do contrato será aplicada quando o Contratado 
incorrer, dentre outras, em uma das situações a seguir indicadas, no percentual de até 
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da obrigação não cumprida: 
b) Deixar de cumprir integralmente a etapa do serviço no prazo avençado, inclusive seus 
acessórios, caracterizando o inadimplemento total da obrigação, com lesão ao interesse 
público, que enseje rescisão unilateral do contrato. 
Multa: 20% (vinte por cento) sobre o valor do contr ato. 
c) Cumprir parcialmente o objeto do contrato, caracterizando como execução de serviço de 
forma parcelada, que não esteja devidamente autorizado a fazê-la, ou seja, de sucessivas 
vezes para completar a obrigação, ou de forma incompleta, isto é, não executar o objeto 
Contratado dentro do limite de quantidade estipulado; 
Multa: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrat o. 
d) Fornecer o(s) material(is)/prestar serviço(s) em desacordo com as especificações 
exigidas pela CPH, independente de menção expressa no Edital ou contrato; 
e) Se, a partir do 2º(segundo) dia útil, após devidamente notificada, não corrigir ou sanar, 
os defeitos ou incorreções constatadas em qualquer fase de execução do contrato, relativo 
ao serviço realizado. 
f) A aplicação da multa por inexecução contratual independe da multa moratória 
eventualmente já aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicada 
cumulativamente. 
g) A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido a ampla defesa e o 
contraditório, será deduzida da garantia oferecida como garantia do contrato. 
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18.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
a) A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, independente 
das demais cominações legais cumulativas, pode ser aplicado ao Licitante e/ou ao 
Contratado que, de forma dolosa ou culposa, prejudicar o andamento ou execução do 
certame licitatório, e especialmente: 
b) Cometer quaisquer irregularidades que acarretem ou possam acarretar prejuízos ao 
órgão licitador; 
c) Tiver sofrido, até a data da licitação, condenação definitiva por praticar, por meios 
dolosos, fraude fiscal ou trabalhista ou previdenciária no recolhimento de quaisquer tributos 
contribuições sociais; 
d) Praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
e) Demonstrar, na época da licitação, não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 
órgão licitador, em virtude de atos ilícitos praticados; 
f) Praticar ação com improbidade e premeditada em prejuízo do órgão licitador ou ações 
que evidenciem interesses exclusos ou má-fé; 
g) Apresentar ao órgão licitador, quando da licitação, documento falso ou falsificado, no 
todo ou em parte: 
PRAZO DE SUSPENSÃO: até 2(dois) anos. 
 
18.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CON TRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
a) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 
será proposta pelo(a) Pregoeiro(a) , ou pela DIRAF/CPH, ou pelo Gestor do Contrato, 
conforme a situação, à Autoridade competente da CPH, visando à aplicação da sanção ao 
licitante ou ao Contratado, pelas seguintes situações e prazos: 
b) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
c) Prática de atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
d) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão licitador, 
em virtude de atos ilícitos praticados; 
e) Praticar ação com improbidade ou ações premeditadas que evidenciem interesses 
escusos ou má-fé em prejuízo do órgão licitador; 
f) Apresentar na licitação qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, na 
licitação ou durante a execução do contrato; 
g) Se recusar a assinar o contrato, quando devidamente convocado, caracterizando o 
descumprimento total da obrigação assumida. 
PRAZO DE DECLARAÇÃO: até 5 (cinco)  anos. 
 
18.8. DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
a) As sanções de que tratam o item 18  serão aplicadas pelo Presidente da CPH. 
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b) Dos atos praticados pelo Diretor da DIRAF, caberá recurso para o Presidente da CPH 
que terá no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data da intimação do ato, o qual 
deverá ser interposto perante a autoridade recorrida, que poderá reconsiderar sua decisão 
no prazo de 05(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente 
informado, para apreciação e decisão da autoridade superior. 
c) As aplicações das sanções serão efetuadas mediante autuação em processo 
administrativo instaurado para esta finalidade, aberto mediante requerimento devidamente 
fundamentado apresentado pelo(a) Pregoeiro(a) , ou pela DIRAF ou pelo Gestor do 
Contrato, conforme o caso, observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito 
administrativo, de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei nº 9.784/99, no que couber. 
d) Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao preposto da empresa 
Contratada a situação que gerou a ocorrência e a intenção de aplicação da penalidade, 
abrindo-se o prazo de 05(cinco) dias úteis para oferecimento de defesa prévia. No caso de 
aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador. 
 
19.  DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 
19.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar sua 
revogação, devendo ser anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito devidamente fundamentado, assegurando-se as licitantes o 
direito subjetivo ao contraditório e a ampla defesa. 
 
20. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
20.1 A proposta final, contendo a planilha orçamentária atualizada e eventuais justificativas 
apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 24(vinte e 
quatro) horas,  a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a). 
 
20.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 
 
21. DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da licitação que, depois de lidas e 
aprovadas, serão assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio e pelos 
representantes das licitantes presentes; 
21.2. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
anexos, inclusive quanto a sua habilitação, pois a simples apresentação da proposta de 
preços ou documentação de habilitação submete a licitante à aceitação incondicional de 
seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do 
objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer 
pormenor; 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.007/2016-CPL/CPH 

Processo nº 2016/198729 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal- CEP: 66.055-240 - Belém - PA 

(91)3221-4100/4108- e-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br  

21.3. No caso de eventual divergência entre o edital de licitação E SEUS ANEXOS, 
PREVALECERÃO AS DISPOSIÇÕES DO PRIMEIRO.  
21.4. É facultada ao(a) Pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo, no 
entanto, vedado a licitante a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originalmente da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou das PROPOSTAS DE 
PREÇOS; 
21.5. A licitante adjudicatária terá o prazo de até 05(cinco) dias  corridos, após 
formalmente convidada, a apresentar a garantia e a assinar o Contrato. 
21.6. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste Edital e 
não assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitem precedente é facultado a CPH 
declará-la desclassificada e convidar a segunda classificada, e assim sucessivamente, 
para assinar o Contrato nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao 
preço, ou revogar a licitação; 
21.7. A CPH poderá, ocorrendo rescisão ou distrato do Contrato, convidar a segunda 
classificada e assim sucessivamente, para complementar o objeto, no prazo contratual 
original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao 
preço; 
21.8. Todas as informações, edital, atas e relatórios pertinentes à presente licitação, serão 
disponibilizadas na sede da CPH ou no site www.cph.pa.gov.br  
 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 
vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da Comarca de 
Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro foro. 
 
 
 

Belém/PA, 04 de agost de 2016. 
 
 
 
 

 
CLEIDE CILENE ABUD FERREIRA 

Pregoeira CPH 

Portaria nº 062/2016-GP de 13/07/2016. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto o fornecimento de diversos materiais de consumo e 
permanente para a manutenção do Terminal Hidroviário do Porto de Belém Luiz Rebelo 
Neto, o qual visa atender a sede da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 
1.2. As especificações dos LOTES e quantitativos estimados encontram-se detalhados 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no presente Termo de 
Referência, no Edital de Licitação e seus Anexos; 
 
2. JUSTIFICATIVA: 
2.1- O Terminal Hidroviário do Porto de Belém Luiz Rebelo Neto necessita de diversos 
materiais de consumo e permanente, os quais visam aprimorar o plano de melhorias, 
conservação e manutenção do mesmo. E para suprir e dar bom andamento aos trabalhos 
de atendimento aos usuários do Terminal Hidroviário , em nível compatível com as suas 
rotinas operacionais e administrativas no que diz respeito a segurança e organização. 
 
LOTE I – MATERIAL PARA PORTA AUTOMATICA SOCIAL  

Item Descrição Unid Qtd 

01 1. SENSOR RADAR MICRO-ONDAS PARA PORTA 
SOCIAL AUTOMÁTICA – COR PRETA 

Unit. 04 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO LOTE I 
 
• Tensão de alimentação: 12 a 24 VDC / 12 a 18 VAC  
• Tensão e corrente nos contatos do relé: 200 V / 0.5 A  
• Frequência emitida: 24,125 GHz 
• Altura máxima de instalação: aproximadamente 2,5 m 
• Ângulos de ajuste: 0 a 90º vertical e -45 a 45º horizontal 
• Área de detecção: -larga – estreita 
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LOTE II- MATERIAL DE AQUISIÇÃO CFTV - EXPANSÃO 

Item Descrição Unid. Qtd. 

   01 Câmera de segurança Infravermelho HD mínimo 1280 x 720p  Unit. 12 

0 02 Câmera Dome Infravermelho Unit. 02 

03 DVR 32 Canais – Gravador Digital Unit. 01 

04 Conector P4 fêmea para CFTV 12Vcc - parafusado Unit. 30 

05 Cabo Coaxial Bipolar trançado 4mm flexível 80% Malha Para 
CFTV (Sinal + alimentação) Metros. 3.000 

06 Conectores BNC mola solda para cabo de 4mm – RG59 Unit. 60 

07 Fonte de alimentação 12 Vcc x 10A Unit. 02 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO LOTE II 
 
Fornecimento e instalação Câmera de segurança Infra vermelho HD mínimo 1200 
linhas 
• Deve possuir CCD de 1/3; 
• Deve possuir resolução mínima de 1280 x 720p HD; 
• Deve possuir sensibilidade de Iluminação de 0 LUX; 
• Deve possuir conector de vídeo: BNC e de alimentação: P4; 
• Deve possuir caixa de proteção: IP66 à prova d'água; 
• Possuir lente: 3.6mm; 
• Alimentação: 12VDC x 1A; 
• Alcance do Infravermelho: 40 metros; 
• Possuir recursos BLC, IR CUT, AGC e AES; 
• Angulo de Visão: 75 graus; 
• Saída de Vídeo: 1Vp-p, 75 Ohms; 
• Controle de ganho: Automático; 
• Suporte de fixação: articulável na horizontal e vertical. 
• O fornecedor deve efetuar a instalação e garantia mínima de 12(doze) meses. 

 
Fornecimento e instalação Câmera Dome Infravermelho  
• Deve possuir no mínimo 600 Linhas; 
• Deve possuir CCD de 1/3; 
• Possuir recursos BLC, IR CUT, AGC e AES; 
• Deve possuir lente Fixa: 2.8 mm (Grande Angulo de Abertura); 
• Alcance mínimo de 20 metros; 
• Permitir Ângulo de visão Horizontal: 89.5°(2.8mm); 
• Possuir Visão Noturna P&B a 0 lux; 
• Para uso indoor; 
• Alimentação: 12VDC x 1A; 
• O fornecedor deve efetuar a instalação e garantia mínima de 12 meses. 
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Fornecimento e instalação DVR 32 Canais – Gravador Digital 
• Permitir formato de compressão Padrão H.264; 
• Possuir 32 entradas BNC, mínimo 1 saídas TV; 1 saída VGA; 1 HDMI; 
• Permitir codificação CIF/QCIF, principal e sub stream; 
• Possuir controle PTZ Compatível com protocolos PTZ RS 485; 
• Possuir no mínimo 1 porta USB 2.0; 
• Possuir compatibilidade com principais smartphones do mercado; 
• Possuir conexão RJ45, compatível com velocidades 10M/100M/1000M; 
• Compatível com Sistema Operacional Linux RTOS; 
• Possuir padrão de vídeo PAL e NTSC; 
• Possuir Frames de Gravação mínima CIF 960fps, D1 256 fps; 
• Possuir detecção de Movimento; 
• Permitir compressão de Áudio G 711; 
• Possuir configuração de Gravação com agenda, detecção de movimento e alarme; 
• Permitir Playback Local por canal ou múltiplos canais; 
• Permitir busca de Gravação por tempo, data, evento ou canal; 
• Possuir armazenamento interno em HD Sata, com mínimo de 4Tb; 
• Possuir porta de controle: RS485 e/ou RS232; 
• Possuir Aplicativo de gerenciamento. 
• O fornecedor deve efetuar a instalação e garantia mínima de 12 (doze) meses. 
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Localização das Câmeras atuais e novas
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LOTE III- MATERIAL PARA PORTÃO ELETRÔNICO INDUSTRIA L 

Item Descrição Unid. Qtd 

   01 
2. KIT PARA PORTÃO ELETRÔNICO INDUSTRIAL COM 

CAPACIDADE 1 HP 220VCA – SUPORTAR ATÉ 1.500KG. Unit. 04 

 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO LOTE III 
 
3. KIT PARA PORTÃO ELETRÔNICO INDUSTRIAL COM CAPACIDAD E 1 HP 

220VCA – SUPORTAR ATÉ 1.500KG. 
• Deve permite acionamento automático, com fim de curso Analógico e Digital. 
• Deve possuir aceleração e desaceleração automática com freio eletrônico; 
• Deve possuir reversão Automática para o caso de obstruções durante o fechamento do 

portão; 
• Deve possuir chave de destravamento para operação manual; 
• Deve possuir central com controle local – botoeiras com chave anti desligamento e 

parada de emergência; e controle remoto, com no mínimo 2 controles; 
• Deve possuir 01 cremalheira industrial de 3,35 metros em cada kit; 
• O fornecedor deve efetuar a instalação e garantia mínima de 12 meses. 
 
 
LOTE IV – MATERIAL PARA SISTEMA E SENSORES DE PRESENÇA  

Item Descrição Unid.  Qtd. 

   01 Central de Alarme com o mínimo de 4 canais Unit. 01 

0 02 Sensores de presença Infravermelho Externo/outdoor, sem fio Unit. 04 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – LOTE IV 
 
 
Central de Alarme com o mínimo de 4 canais 

 
• Deve permitir configuração para arme automático; 
• Deve permitir configuração de Setores independentes;  
• Ajuste de tempo de sirene;  
• Deve permite configurar qualquer setor como arme forçado; 
• Deve possuir setores particionáveis (com ou sem fio);  
• Deve possuir bip de sirene arme/desarme;  
• Deve permitir arme/desarme por controle remoto,  
• Deve possuir teclado de programação local; 
• Deve permitir discagem para o mínimo de 4 números telefônicos;  
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• Deve permite a conexão do módulo de voz para gravação de mensagem exclusiva; 
• Ser compatível com transmissor 433 MHz. 
• O fornecedor deve efetuar a instalação e garantia mínima de 12 meses. 
Sensores de presença Infravermelho Externo/outdoor,  sem fio 

 
• Confeccionado em plástico ABS e componentes eletrônicos; 
• Possuir Led indicador; 
• Deve permitir ângulo de detecção mínimo: 10mts – 110°; 
• Deve possuir alimentação com bateria de 9Vcc, e informar nível baixo na central; 
• Deve possuir 3 níveis de sensibilidade; 
• Deve possuir Base com fixação direcionável; 
• Ter proteção contra disparos falsos - Função PET até 30 Kg; 
• Deve trabalhar na frequência de 433 Mhz Learning Code, para longo alcance – mínimo 

200m 
• O fornecedor deve efetuar a instalação e garantia mínima de 12 meses. 
 
 
LOTE V – MATERIAL PARA ORGANIZADORES E DEMARCADORES DE FILA  
 

Item Descrição Embarqu
e/Boxes 

Sala 
Embar

que 
Raio X Unid. Total Exemplo  

   01 Organizador de fila retrátil 
com tripla recepção de fita.  

16 06 06 Unit. 28 

 

02 
Demarcadores de fila 210 x 
215 mm com pedestal/toten 
com altura de 1800mm.  

02 02  Unit. 04 

 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – LOTE V 

 
Organizador de filas retrátil 

• Pedestal em alumínio polido 
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• Fita retrátil de aproximadamente 03 (três) metros de comprimento por 05(cinco) cm de 
largura;  

• Altura entre mínima 0,90 m;  
• Cassete em plástico de alta resistência, com sistema de auto encaixe;  
• Tubo com diâmetro mínimo de 8 cm;  
• Base redonda com diâmetro mínimo de 28 cm, Fita com sistema automático de 

retração, com trava de segurança (freio) para retorno seguro da fita;  
• Nas cores preta ou azul. 
 
3. PLANILHA DE CUSTOS: 
3.1- Os preços médios dos itens foram obtidos mediante pesquisa de mercado junto a 
empresas locais, voltadas para o ramo de fornecimento de materiais e equipamentos. 
3.2. Não serão aceitos materiais e equipamentos em desacordo com as especificações 
constantes do presente Termo de Referência. 
3.3. A planilha de custos com o detalhamento dos itens, suas respectivas quantidades 
estimadas, unidade de fornecimento e preço unitário médio por LOTE constam do Anexo 
de Edital. 
 
4. MÉTODO E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
4.1 O fornecimento dos materiais de consumo e permanente será efetuado de acordo 
com as necessidades da  CPH, após solicitação realizada pelo Setor de Compras da 
CPH.  
4.2. Os itens/materiais de consumo e permanente deverão ser entregues 
impreterivelmente no prazo de até 5(cinco) dias úteis , contados a partir da data da 
solicitação realizada pelo Setor de Compras, devendo ser entregues na sede da CPH e/ou 
no Terminal Hidroviário do Porto de Belém Luiz Rebelo Neto, todos em Belém, Estado do 
Pará. 
4.3- O licitante deverá incluir nos custos do fornecimento a mão de obra necessária para 
os equipamentos que necessitarem da mesma para a sua instalação. 
 
5. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
5.1 O preço médio unitário foi obtido mediante pesquisa de mercado, devidamente 
registrada nas cartas-proposta anexas ao processo. 
 
5.2 O preço total estimado para o processo licitatório é de até R$45.259,49 (quarenta e 
cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quar enta e nove centavos) , conforme 
planilha de custos/pesquisa de preço médio abaixo: 
 

LOTE N° VALOR PREÇO MÉDIO R$ 

01 2.055,88 

02 13.933,80 

03 12.733,56 
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04 1.469,59 

05 12.066,66 

 
6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS MATERIAI S, EQUIPAMENTOS E 
INSTALAÇÕES 
6.1 Entregues os materiais e equipamentos os mesmos serão recebidos provisoriamente 
pelo responsável designado para acompanhar e fiscalizar o ajuste, para posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta, no prazo de 48(quarenta e oito) horas. 
6.2 Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de até 5(cinco) dias úteis, às custas da contratada, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no ato convocatório. 
6.3 Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de até 2(dois) dias úteis, após a 
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, mediante 
termo circunstanciado. 
6.4 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida no 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento como definitivo 
no esgotamento do prazo. 
6.5 As instalações dos equipamentos e acessórios deverão ter acabamento completo, 
estando aptos a operar, de forma a impedir a ocorrência dos seguintes problemas: Má 
fixação das conexões, parafusos, rebites, chumbadores, travas, etc.; Soldas frias; Mau 
contato elétrico, sem emendas do cabeamento coaxial; Quaisquer deficiências que 
venham a comprometer a segurança ou a funcionalidade do sistema ou subsistema. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Efetuar a entrega do material/produto em perfeitas condições, no local e prazo 
indicados pela CPH, em estrita observância às especificações deste Termo de Referência 
e da proposta de preços, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando 
detalhadamente as indicações da marca, fabricante e procedência. 
7.1.1. No caso dos materiais e equipamentos que necessitarem de instalação, o prazo de 
validade na data da entrega não poderá ser inferior à metade do prazo total recomendado 
pelo fabricante. 
7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 11/09/1990). 
7.3. O dever previsto na subcláusula anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, o material com avarias ou defeitos. 
7.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente contratação. 
7.5. Comunicar à Administração da CPH, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
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7.6. Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
7.7. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato. 
7.8. A falta de quaisquer dos materiais e equipamentos cujo fornecimento incumbe ao 
detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o 
atraso ou inexecução da obrigação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo 
não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Receber os itens, disponibilizando local, data e horário; 
8.2. Acompanhar, fiscalizar, avaliar o cumprimento das obrigações da contratada, através 
de servidor especialmente designado; 
8.3. Verificar minuciosamente, nos prazos fixados para o recebimento provisório e 
definitivo, e a conformidade dos itens entregues com as especificações constantes deste 
Termo de Referência e da proposta de preços, para fins de aceitação e recebimento dos 
mesmos; 
8.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
8.5. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas nos matérias de consumo fornecidos, para que sejam substituídos. 
 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 
3.555/2000, o licitante/Adjudicatário, que convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação 
falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal. 
9.2. O licitante/Adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, às seguintes sanções: 
a) Multa de até 0,5% (meio por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela 
conduta do Licitante; 
b) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
5(cinco) anos; 
c) As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente. 
9.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 
10.520/2002 e do Decreto nº 3.555/2000, a contratada que ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto; inexecução total ou parcialmente o contrato; apresentar 
documentação falsa; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal. 
9.4. O contratado que cometer qualquer das infrações discriminados no subitem acima 
ficará sujeito, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, garantida a ampla defesa e 
o contraditório, às seguintes sanções: 



 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.007/2016-CPL/CPH 

Processo nº 2016/198729 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal- CEP: 66.055-240 - Belém - PA 

(91)3221-4100/4108- e-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br  

9.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
9.4.2. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, será aplicada multa de 
0,33%(trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela 
inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias. Contar-se-á o prazo a partir da data 
limite para a entrega fixada neste Edital ou após o prazo concedido para as substituições, 
quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas. 
9.4.3. Multa de 10% sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos casos de 
qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 
9.4.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
9.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei. 
9.5. As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, 
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da data em que tomar ciência. 
9.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Governo do Estado do Pará, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for ocaso, serão inscritos na Dívida Ativa do Estado do Pará e 
cobrados judicialmente. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Local e data 
A 
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ. 
 
Em atendimento ao Edital do Pregão Presencial nº XXX/2016-CPL/CPH, tipo menor preço 
por LOTE, apresentamos nossa proposta de preços para o 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e conforme Termo de Referência anexo, vinculados a 
este procedimento. 

LOTE Nº 

ITEM OBJETO VALOR UNIT. 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01 .   

 

Preço Global por LOTE: R$ ___________________ (_______________). 

Prazo de Execução: imediata. 

Prazo de Validade da Proposta: __________ dias. 

Condições de pagamento: conforme cronograma do edital. 

Na oportunidade, declaramos que nos preços contidos na presente proposta estão 

incluídas todas e quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, 

lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros e outras despesas diretas e 

indiretas, inclusive aquelas indispensáveis para manter a higiene, segurança no trabalho e 

necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital. 

Atenciosamente, 

______________________________ 

Carimbo e assinatura do rep. empresa 
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ANEXO III 

 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

CREDENCIAMENTO 
(facultativo) 

 
_______(nome da empresa)_______, com sede .......XXXXXXXXX........, nº...XXXX., 
bairro.....XXXXXXXX.., .inscrita no CNPJ/MF-
.......XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............., neste ato representada pelo(s) seu(s) 
representante legal.......XXXXXXXXXXXXXXXXX..., portador(a) da 
CI......XXXXXXXXXXXX.. e do CIC/MF-..........XXXXXXXXXXX.., nacionalidade, estado 
civil, profissão e endereço..............pelo presente instrumento de mandato, nomeia e 
constitui, seu Procurador o Sr. ...........................................(nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para junto a 
Companhia de Portos e Hidrovias do Pará-CPH,  praticar os atos necessários com relação 
à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL  nºXXXX./2016, usando dos recursos, 
interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 
renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo 
ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo 
por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação. 
 

Belém/PA,         de                     de 2016. 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF 
 

 
DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

(APRESENTAÇÂO OBRIGATÓRIA) 
 
________(nome da empresa)_______, com sede na .....XXXXXXXXXXX...., nº.....XXXXX., 
bairro......XXXXXXXX.., cidade.....XXXXXXXXX..., inscrita no CNPJ/MF-
.........XXXXXXXXXXXX..........,  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
__XXXXXXXXX___, portador(a) da CI nº_XXXXX   e do CPF nº___XXXXXX, DECLARA , 
sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15/06/ 2007, em seu 
Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 
 

Belém/PA,         de                     de 2016. 
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____________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HA BILITAÇÃO 
 
_______(nome da empresa)_______, com sede na .....XXXXXXXXXXXXXXXXXX......, 
nº.....XXXXX........, bairro....XXXXX.............., cidade.....XXXX...., inscrita no CNPJ/MF-
.......................................,  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
__XXXXXXXX, portador(a) da CI nº__XXXXXXX__ e do CPF nº__XXXXXXX___, infra-
assinado, e para os fins da Pregão Presencial  n.º ..XXX../2016-CPL/CPH, DECLARA  
expressamente que  até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para 
sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 

Belém/PA,   XXXXX   de   XXXXXX        de 2016. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF: 
 

 
INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
_______(nome da empresa)_______, com sede na .....XXXXXXXX....., nº....XXX...., 
bairro......XXXXXX....., cidade....XXXXXX....., inscrita no CNPJ/MF-
..........XXXXXX..............,  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
__XXXXX__, portador(a) da CI nº___XXXXXX___ e do CPF nº___XXXXX__, infra-
assinado, e para os fins da Pregão Presencial  n.º ..XXXX../2016-CPL/CPH, em 
cumprimento ao disposto no Art. 27, inciso V, c/com o Art. 78, inciso XVIII da Lei n.º 
8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 9.854/99, DECLARAMOS  sob as penalidades 
legais e de futura rescisão contratual, que esta empresa cumpre fielmente as disposições 
constitucionais do Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que estabelece : “Art. 7º 
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição: .... XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18(dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos.” 
 

Belém/PA,  XXXXX     de     XXXXX       de 2016. 
 

________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF: 
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 

 
_________(nome da empresa)_______, CNPJ/MF XXXXXXX____, sediada 
______XXXXXX___ , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os 
fins da Pregão Presencial .º .XXXX../2016-CPL/CPH, DECLARA  expressamente que 
aceita  todas a condições estipuladas nesta licitação em razão das peculiaridades relativas 
aos serviços XXXXXXX, da CPH, assim como DECLARA  que possui condições, no prazo 
entre a adjudicação e o início dos serviços, de mobilizar pessoal capacitado, 
equipamentos, materiais, etc , em número suficiente para a execução dos serviços. 
 
Belém/PA,         de                     de 2016. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF 
 

 
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ARTIGO 28, DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ 
 
 
____________(nome da empresa)_______, CNPJ/MF-XXXXXXXXX, com sede 
XXXXXXXXXX_____ , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os 
fins da Pregão Presencial  n.º XXXX./2016-CPL/CPH , DECLARA , para fins do disposto 
no inciso I do Art 27 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que possui em seu quadro de pessoal, 
5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência em atendimento ao disposto no § 6º do 
artigo 28 da Constituição do Estado do Pará. 
 
 
Belém/PA,    XXXX  de     XXXXX       de 2016. 
 

 
________________________ 

Assinatura do Responsável 
CPF/MF 


