EDITAL DE CONVITE CDP Nº 01/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
PROCESSO Nº: 871/2018

CARTA-CONVITE Nº 1/2018
A COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP, sociedade de economia mista com sede à Avenida Presidente
Vargas, 41, Centro, CEP 66.010-000, nesta cidade, CNPJ 04.933.552/0001-03, Inscrição Estadual
15.158.447-3, torna público, para conhecimento dos interessados que a Comissão Permanente de
Licitação, designada pela Resolução DIRPRE n.º 408/2017, realizará licitação na modalidade CONVITE, do
tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, legislação correlata e demais exigências previstas nesta Carta-Convite e seus
Anexos.
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO" E "PROPOSTA”
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, na sede da COMPANHIA DOCAS DO
PARÁ – CDP situada na Avenida Presidente Vargas, 41, Centro, CEP 66.010-000, nesta
cidade de Belém, estado do Pará.
DATA:

26 de julho de 2018

HORÁRIO: 10:00 (horário local)
SEÇÃO I – DO OBJETO
1.
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação
do serviço de acompanhamento técnico com emissão de relatório mensal por profissional habilitado,
serviços de higienização dos sistemas de reserva de abastecimento de água, serviços de higienização de
poços tubulares, limpeza de bebedouros, hidrantes e monitoramento operacional (análise de cloro e pH)
nas unidades portuárias de Belém, Miramar, Vila do Conde e Santarém, conforme especificações técnicas
(Anexo I)
2. O Contrato terá validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão da ordem de serviço.
SEÇÃO II – DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO
3.
O valor estimado para a contratação objeto desta licitação é de R$66.304,66 (sessenta e seis
mil, trezentos e quatro reais e sessenta e seis centavos).
SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.
Poderão participar deste Convite quaisquer licitantes que comprovarem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos neste Ato Convocatório para a execução de seu objeto.
5.

Não poderão participar deste Convite:
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5.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedido de contratar com a CDP, durante
o prazo da sanção aplicada;
5.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação;
5.3. Empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;
5.4. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º,
V, da Lei nº 9.605/98;
5.5. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429/92;
5.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº
8.666/93;
5.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no
mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu
conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no
processo licitatório.
5.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
5.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto
deste Convite;
5.9. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
5.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
SEÇÃO VI – DO PROCEDIMENTO
6.
As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública,
da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos representantes legais dos licitantes presentes e pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação.
7.
O credenciamento dos representantes legais dos licitantes será efetuado mediante a
apresentação de contrato social, em que conste como sócia a pessoa a ser credenciada, ou apresentação
de procuração ou de documento equivalente que invista a pessoa a ser credenciada de poderes para se
manifestar em nome do licitante durante a sessão de abertura dos envelopes.
7.1. Cada representante poderá representar apenas um licitante.
7.2. O documento de representação será apresentado à Comissão Permanente de Licitação
antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, ou quando esta o exigir.
7.3. A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará ou desclassificará
o licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em seu nome.
7.4. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal dos licitantes
somente poderão participar da sessão como ouvintes.
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8.
Realizado o credenciamento dos representantes legais dos licitantes, será verificado eventual
descumprimento das vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação,
mediante consulta ao:
8.1. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
8.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
8.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
9.
As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
10.
Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no certame, os
envelopes “Documentação”, relativos à habilitação, serão abertos e apreciados pela Comissão
Permanente de Licitação, na presença dos interessados.
11.
Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.
12.
A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
13.
Os envelopes fechados, contendo as propostas dos licitantes inabilitados, serão a estes
devolvidos, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação.
13.1. Caso os licitantes inabilitados não estejam presentes na ocasião da devolução dos
envelopes, estes ficarão à sua disposição pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados da
data da publicação do resultado da licitação, podendo ser destruídos pela Comissão
Permanente de Licitação depois de trancorrido este prazo.
14.
Os envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados serão abertos, desde que transcorrido o
prazo sem interposição recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos
interpostos.
15.
Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertas as propostas, não caberá
desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.
16.
A conformidade de cada proposta com os requisitos do Ato Convocatório será verificada pela
Comissão Permanente de Licitação, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis.
17.
Julgadas e classificadas as propostas, a autoridade competente deliberará quanto à
homologação e adjudicação do objeto da licitação.
18.
Todos os documentos e propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão.
19.
Inviabilizada a continuidade do procedimento licitatório na sessão de abertura dos envelopes,
os motivos para a suspensão dos trabalhos deverão ser consignados em ata e a sequência da licitação darse-á em nova reunião previamente comunicada a todos os licitantes.
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19.1. Caso a suspensão dos trabalhos ocorra antes da abertura dos envelopes “Documentação”
ou “Proposta”, estes ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação,
devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos
licitantes presentes, até a data e o horário marcados para continuidade da licitação.
SEÇÃO VII – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
20.
Os envelopes “Documentação” e “Proposta” deverão ser entregues, no local definido no
preâmbulo deste Ato Convocatório, até a data e o horário estabelecidos, quando então encerrar-se-á a
fase de recebimento dos envelopes.
20.1. Será permitido o encaminhamento dos envelopes por via postal, desde que respeitado o
recebimento no local, a data e a hora estabelecidos no preâmbulo desta Carta-Convite;
20.2. Não será aceita a participação de licitante retardatário, exceto como ouvinte.
20.3. Os envelopes deverão ser separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas
partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ do
licitante, os seguintes dizeres:
CONVITE Nº 1/2018
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
CONVITE Nº 1/2018
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
SEÇÃO VIII – DA HABILITAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE N° 1
21.
A HABILITAÇÃO dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste Ato Convocatório.
22.
Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão
apresentar documentos que supram tais exigências.
23.
Quanto à qualificação técnica deverão ser apresentados documentos comprobatórios às
exigências do item 7 “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” do Termo de Referência (Anexo I).
24.

Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
24.1. Declaração, se for o caso, de que o licitante se enquadra na condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei;
24.2. Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
24.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
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24.4.

Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
24.4.1. A boa situação financeira será avaliada pela comprovação do seguinte:
24.4.1.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência
Geral (SG) superiores a 1;
24.4.1.2. Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratação.

25.
Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante,
com indicação do número de inscrição no CNPJ.
26.
Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
27.
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
28.
Os documentos exigidos deverão, de preferência, ser entregues numerados sequencialmente e
na ordem indicada neste Ato Convocatório, a fim de permitir maior rapidez na conferência e exame
correspondentes.
29.
Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da
matriz.
30.
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
31.
A não regularização da documentação, no prazo previsto na Condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Carta-Convite, e facultará à
Comissão Permanente de Licitação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
32.
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de
Licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
32.1. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que julgar necessário.
SEÇÃO IX – DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02
33.
O licitante deverá apresentar no Envelope nº 02 a proposta de preços, devidamente
preenchida na forma do Anexo III.
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34.
No valor global da proposta deverão estar considerados e inclusos todos os tributos, fretes,
tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto deste Convite.
35.
O conteúdo das propostas não poderá ser alterado, salvo com relação às falhas formais, assim
consideradas pela Comissão Especial de Licitação.
36.
Os erros aritméticos serão corrigidos automaticamente pela Comissão Especial de Licitação,
bem como as eventuais divergências entre o preço unitário e o total ofertados para os itens que compõem
o objeto licitado, prevalecendo sempre o primeiro.
37.
As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de início da sessão pública
de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, estabelecida no preâmbulo deste Ato
Convocatório.
37.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.
SEÇÃO X – DA ACEITABILIDADE E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA
38.
A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas habilitadas quanto à
compatibilidade dos preços ofertados com o valor estimado para a contratação e à conformidade da
proposta com as especificações técnicas do objeto e com os requisitos estabelecidos nesta Carta-Convite.
38.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes
ao quadro de pessoal da CDP para orientar sua decisão.
39.
Serão desclassificadas:
39.1. as propostas que não atendam às exigências deste Ato Convocatório;
39.2. as propostas com valor global superior ao estimado para a contratação;
39.3. as propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio 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.
40.
Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou
desclassificação.
41.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Carta-Convite, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais
licitantes.
42.
Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que esta Carta-Convite não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela
ou à totalidade da remuneração.
43.
No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o
qual todos os licitantes serão convocados.
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SEÇÃO XI – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
44.
Se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou
até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
44.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo
de 10 (dez) minutos, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta
do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências estabelecidas nesta
Carta-Convite, será adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;
44.1.1. Caso o licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate,
conforme art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006, será verificado no Portal da
Transparência
do
Governo
Federal,
no
endereço
eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, se o somatório de ordens bancárias
recebidas pelo licitante já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo
permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da mencionada
Lei Complementar.
44.1.1.1. A verificação prevista nesta Subcondição levará em consideração a
receita bruta obtida pelo licitante no último exercício e no exercício
corrente, para fins do disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 3º da Lei
Complementar nº 123.
44.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma da subcondição anterior, a Comissão Permanente de Licitação
convocará, no mesmo prazo estabelecido na subcondição anterior, os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
44.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar a melhor oferta;
44.4. o convocado que não apresentar proposta dentro do prazo estabelecido decairá do
direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;
44.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

SEÇÃO XIII – DO RECURSO
45.
O licitante poderá apresentar recurso à Presidente da Comissão Permanente de LIcitação, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou
inabilitação do licitante, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação.
45.1. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, fica a vista dos autos do
Processo CDP nº 871/2018 franqueada aos interessados.
46.
Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo
de 2 (dois) dias úteis.
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47.
Findo o prazo previsto na Condição anterior, a Presidente da Comissão Permanente de
Licitação poderá, no prazo de 2 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazer subir o recurso,
devidamente informado, à autoridade competente para decisão.
48.
O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XIV – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
49.
A homologação e adjudicação do objeto desta licitação competem ao Diretor Presidente da
Companhia Docas do Pará.
50.

O objeto deste Convite será adjudicado globalmente ao licitante vencedor.

SEÇÃO XV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
51.
Depois de homologado o resultado deste Convite, o licitante vencedor será convocado para
assinatura do contrato. O não comparecimento decairá o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
52.
Quando o licitante convocado não comparecer para assinatura do contrato no prazo e nas
condições estabelecidos, a CDP poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto
aos preços atualizados, ou poderá revogar este Convite, independentemente da cominação prevista no art.
81 da Lei n.º 8.666/93.
SEÇÃO XVI – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO, DOS ESCLARECIMENTOS E DOS AVISOS
Até 2 (dois) dias úteis da data fixada no preâmbulo deste Ato Convocatório, qualquer cidadão poderá
impugnar esta Carta-Convite, mediante petição, por escrito, a ser enviada à Comissão Permanente de
Licitação, mediante o setor de PROTOCOLO da CDP, na sede da COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP
situada na Avenida Presidente Vargas, 41, Centro, CEP 66.010-000, nesta cidade de Belém, estado do Pará.
53.
A Comissão Permanente de Licitação, auxiliada pelo setor técnico competente, deverá julgar e
responder à impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis.
54.
Decairá do direito de impugnar este Ato Convocatório o licitante que não o fizer até o segundo
dia útil que anteceder à data fixada no preâmbulo desta Carta-Convite, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
55.
A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar deste Convite
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
56.
Acolhida a impugnação contra este Ato Convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
57.
Até a data marcada para abertura da sessão pública fixada no preâmbulo deste Ato
Convocatório, qualquer interessado poderá solicitar à Administração elementos, informações e
esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao
cumprimento de seu objeto.
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57.1. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Comissão Permanente de Licitação
para o endereço eletrônico pregao@cdp.com.br
58.
As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos, bem como os avisos relativos a este
Convite, serão disponibilizadas aos interessados por meio do portal da CDP na internet, no endereço
http://www.cdp.com.br/cpl/convite

SEÇÃO XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS
59.
O Diretor Presidente da Companhia Docas do Pará poderá revogar este Convite por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
59.1. A anulação do Convite induz à do contrato.
59.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
60.
É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase
deste Convite, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.
61.
Na fase de habilitação e no julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e das propostas e a sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
61.1. Caso os prazos definidos neste Ato Convocatório não estejam expressamente indicados
na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste
Convite.
62.
As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão serão divulgadas no Diário Oficial da
União,
bem
como
no
portal
do
CDP
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cdp.com.br/cpl/convite, principalmente, quanto ao seguinte:
62.1. Habilitação dos licitantes;
62.2. Julgamento das propostas;
62.3. Resultado de recurso porventura interposto;
62.4. Resultado do Convite.
63.
Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Ato Convocatório,
prevalecerão as últimas.
64.
Este Convite poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da
CDP, sem prejuízo do disposto no art. 21, § 2º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
SEÇÃO XVIII – DOS ANEXOS
65.

São partes integrantes desta Carta-Convite os seguintes anexos:
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65.1.
65.2.
65.3.
65.4.

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Declarações Complementares;
Anexo III – Modelo de Proposta de Preços.
Anexo IV – Minuta de Contrato

SEÇÃO XIX – DO FORO
66.
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de Belém, Seção
Judiciária do Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos
previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.
Comissão Permanente de Licitação, em 16 de julho de 2018.

Presidente: INÊS ALVES
Membros: RENAN MAIA
RAUL RAMOS
JOSÉ GAMA
GUIOMAR FIGUEIREDO
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
Companhia Docas do Pará
Ref.: Convite n.º 1/2018
Apresentamos à Companhia Docas do Pará a nossa proposta de preços, para prestação do serviço
de acompanhamento técnico com emissão de relatório mensal por profissional habilitado, serviços de
higienização dos sistemas de reserva de abastecimento de água, serviços de higienização de poços
tubulares, limpeza de bebedouros, hidrantes e monitoramento operacional (análise de cloro e pH) nas
unidades portuárias de Belém, Miramar, Vila do Conde e Santarém, conforme especificações constantes do
Anexo I da Carta-Convite n.º 1/2018.
02.
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estabelecida no
preâmbulo do Ato Convocatório do Convite n.º 1/2018.
03.
Comprometemo-nos a executar o objeto desta licitação nas datas estabelecidas no Anexo I da
Carta-Convite n.º 1/2018.
04.

O valor total de nossa proposta é de R$ ___ (_______________), conforme tabela a seguir:

Item

Descrição do Item

Quant.

1

serviço de acompanhamento técnico com emissão de
relatório mensal por profissional habilitado, serviços de
higienização dos sistemas de reserva de abastecimento
de água, serviços de higienização de poços tubulares,
limpeza de bebedouros, hidrantes e monitoramento
operacional (análise de cloro e pH) nas unidades
portuárias de Belém, Miramar, Vila do Conde e
Santarém

1

Os dados da nossa empresa são:
Razão Social:
CNPJ n.º:
Inscrição Estadual n.º:
Endereço:
CEP:
Cidade:
Estado:
Fone:
Fax (se houver):
E-mail:

______________________________;
______________________________;
______________________________;
______________________________;
______________________________;
______________________________;
______________________________;
______________________________;
______________________________;
______________________________.

12

Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

Local e data: __________________________________________
Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
Observação: emitir em papel que identifique o licitante.
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ANEXO IV
TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº
......../..........., QUE FAZEM ENTRE SI A COMPANHIA DOCAS DO
PARÁ E A EMPRESA .............................................................
A COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (CDP), sociedade de economia mista federal, com sede nesta cidade de Belém,
Capital do Estado do Pará, à Av. Presidente Vargas, nº. 41, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.933.552/0001-03,
doravante denominada
simplesmente CDP, neste ato representada por seu Diretor Presidente
.............................................., ....................., ......................., ................, portador do CPF nº. ................. e da Carteira
de Identidade nº. .................., residente e domiciliado à ........................, e por seu Diretor............................, ...........,
............., ................., portador do CPF nº. ...................... e Carteira de Identidade nº. ...................., também residente e
domiciliada em Belém/PA., à ..................................., e a firma ......................., doravante denominada CONTRATADA,
inscrita no CNPJ sob o nº. ............................., neste ato representada por seu ......................., .......................,
................, ................, portador da Carteira de Identidade nº. ............., e do CPF nº. ......................., residente e
domiciliado em ..............................., tendo em vista o disposto no Processo CDP nº. ........../20...., e, com fundamento
na Lei Federal nº. 8.666/93, na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, e legislação correlata, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência
nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

para prestação do
serviço de acompanhamento técnico com emissão de relatório mensal por profissional
habilitado, serviços de higienização dos sistemas de reserva de abastecimento de água,
serviços de higienização de poços tubulares, limpeza de bebedouros, hidrantes e
monitoramento operacional (análise de cloro e pH) nas unidades portuárias de Belém,
Miramar, Vila do Conde e Santarém, conforme especificações técnicas (Anexo I)
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do Convite nº 01/2018 e seus
anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA/PRORROGAÇÃO/REPACTUAÇÃO
2.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 60 (sessenta) dias, tendo início na data de sua assinatura e o
termo final, contado a partir desta.
2.2. O prazo para execução dos serviços será de dois (dois) meses consecutivos, cujas etapas observarão as
disposições contidas no Termo de Referência aprovado pela Companhia Docas do Pará. .
2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação
do Termo de Referência, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração
do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo;
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1 O valor total da contratação é de .................
3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
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incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 As despesas para atender o objeto da contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, na
classificação abaixo:
Categoria Econômica – 240000 – Dispêndio Corrente - Recursos Próprios
Rubrica Orçamentária – 243000 – Serviços de Terceiros
Conta – 243100 – Prestação de Serviços Técnicos, Administrativos e Operacionais.
Fonte: Recursos Próprios
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado pela Contratante, no prazo de 18 (dezoito) dias, contados da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela fiscalização contendo o detalhamento da execução do objeto e dos
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
5.2 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data final do período
de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
5.3

A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
5.3.1

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a
Contratada apresentará a medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha e
memória de cálculo detalhada.

5.3.2

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades previstas para aquela etapa,
no projeto básico, estiverem executadas em sua totalidade.

5.3.3

A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for
o caso.

5.4

A Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para
aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade das atividades executadas, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedência legal.

5.5

A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas.

5.6

Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

5.7

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.8

O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como às seguintes
comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
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5.8.1

Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social)
e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto
aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não for possível a verificação da
regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF;

5.8.2

Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

5.9 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado
este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação às atividades efetivamente
prestadas e aos materiais empregados.
5.10 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.11

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.12 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
5.13 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
5.14 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5.15 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
5.16 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
5.17 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o
contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
5.18 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a
prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.
5.18.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na Lei Complementar n. 123, de 2006.
5.18.2 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
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5.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = (6/100) / 365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1 A CONTRATADA prestará no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, garantia,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, que será liberada de acordo com as condições
previstas no edital, conforme disposto no artigo 56 da lei nº 8666/93.
6.2 O regime jurídico da garantia é aquele previsto no instrumento convocatório.
7

CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
7.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da
execução dos serviços e do contrato.
7.3 A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos critérios previstos
nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato.
7.4 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova
a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a
que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
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7.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.8 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
8

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – além das elencadas no item 6 do Termo de
referência e no que couber:

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
8.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
8.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por
ela propostas sejam as mais adequadas;
8.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma físico-financeiro;
8.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com
o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG n. 02/2008;
8.6 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
8.7 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
8.8 Cientificar autoridade competente da CDP para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das
obrigações pela Contratada;
8.9.
A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito
assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).

9

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das elencadas no
item 5 do termo de Referência e no que couber:

9.1 Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais
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documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;
9.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos materiais empregados;
9.3 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
9.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos;
9.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.6 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
9.7 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para
a execução das atividades contratadas;
9.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
9.9 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à
execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual;
9.10

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

9.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
9.12

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento;

9.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
9.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.15

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na
execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
9.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante;
9.18

Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
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9.19 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
9.20 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços.
9.21 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do
empreendimento.
9.22 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.23 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário
for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
9.24 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
9.25 Providenciar junto ao CREA as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
9.26 Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações
exigíveis, na forma da legislação aplicável;
9.27 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração
possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n°
8.666, de 1993;
9.28

Assegurar à CONTRATANTE:

9.28.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
9.28.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida
e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
9.29 Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou fundamentam o Projeto Básico
e este Contrato, no prazo determinado.
9.30 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.
9.31 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
9.32 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações
sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de
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trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
9.33 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.
9.34 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos
na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
9.34.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente,
conforme o caso;
9.34.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários
da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.34.2.1
resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de
reservação de material para usos futuros;
9.34.2.2
resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilização ou reciclagem futura;
9.34.2.3
resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
9.34.2.4
resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas.
9.34.3 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de
resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas
por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
9.34.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a
contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.35

Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.35.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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9.35.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
9.35.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formação de preços os custos correspondentes;
9.36 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa
de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
9.37 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e demais
documentos anexos;
9.38 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e
concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades
concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);
9.39 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a
empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à
Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado, conforme exigido no instrumento convocatório; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
9.40 Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no dimensionamento da
proposta.
9.41 Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a
contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do
serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis
pela elaboração do Termo de Referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo
do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os
serviços contratados.
.
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total ou
parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da
execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou
não mantiver a proposta;
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10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
10.2.2. multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
10.2.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
10.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.2.5. 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 perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem
anterior;
10.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as
outras sanções cabíveis.
10.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades
acima estabelecidas.
10.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
10.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
10.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
10.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
10.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
10.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
10.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
Ativa da União e cobrados judicialmente.
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10.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
10.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
10.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser
reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
11.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
11.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os
projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais
alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto n. 7.983/2013.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita
informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação
dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.
13.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes
de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
13.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade
de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se
fizerem necessários.
13.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.
13.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
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única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
13.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 20 (vinte)
dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às
pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de
pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do
contrato.
13.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores
à exaustão do prazo.
13.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
15.1.
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
15.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
15.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
15.4.1.
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao
cronograma físico-financeiro, atualizado;
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15.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3.

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1.
Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da
União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1.
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da
Comarca de Belém, no estado do Pará, com exclusão de qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
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..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

....................................................
CPF n.º .........................
Diretor Presidente – CDP
.......................................................
CPF n.º .....................................
Diretora...............................– CDP
.......................................................
CPF nº. ...............................
................... CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1- ________________________
CPF nº.
2- ________________________
CPF nº.
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TRABALHO DO MENOR
(usar papel timbrado da empresa)

À
Companhia das Docas do Pará – CDP
CONVITE Nº 01/2018 – CDP
DECLARAÇÃO

A
licitante
_____________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
n.º_____________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)
________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
________________________e do CPF n.º ___________________, em cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela
Lei n.º 9.854/99, DECLARA que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (

)

OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.

________________________, ____ de

de 2018.

______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE/FATOS IMPEDITIVOS

(usar papel timbrado da empresa)

À
Companhia das Docas do Pará – CDP
CONVITE Nº 01/2018 – CDP

DECLARAÇÃO

A
licitante
_____________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
n.º_____________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)
________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
________________________e do CPF n.º ___________________, DECLARA, sob as penas da lei, que está
IDÔNEA para contratar com a Administração Pública Direta e Indireta, por não ter sido punida nos termos do inciso
IV, do artigo 87, da Lei n.º 8.666/93, comprometendo-se a comunicar qualquer fato ou evento superveniente à
entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica,
regularidade fiscal, trabalhista e idoneidade econômico-financeira.
Por ser expressão de verdade, firma-se a presente.

________________________, ____ de

de 2018.

______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

28

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
CONVITE Nº 01/2018 – CDP

Eu, ................................. portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............................. e do CPF n.º...................., como
representante devidamente constituído da empresa ............................., inscrita no CNPJ n.º ....................................,
situada à .........................., doravante denominada ........................................, para fins do disposto no Edital da
presente licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do certame foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do certame não foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desse certame quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do certame não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação
antes da adjudicação do objeto aludido no certame;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do certame não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.
_____________(__), ___ de __________ de 20.....

___________________________________
(representante legal)
Carimbo e Assinatura
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME, EPP E MEI

Modalidade: ______________________________ nº. _______/2018 - CDP.
Objeto: _______________________________________________________

A licitante __________________________________________________________, inscrita no
CNPJ sob o n.º _________________________________________________, por intermédio de
seu

representante

legal,

Sr(a)

_______________________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________________________ e do
CPF n.º ____________________________________________________________,

DECLARA que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não
havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar
n.º 123/2006 e art. 13 do Decreto n.º 8.538/2015.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto
no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente
declaração.
______________________ de _______________ de 2018.

__________________________________
Assinatura do Representante legal

30

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL DE CONVITE Nº
01/2018 – CDP

A licitante _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
n.º_____________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
________________________________________________,
portador(a) da
Carteira
de
Identidade n.º ________________________e do CPF n.º ___________________, DECLARA
inteira concordância e aceitação das disposições constantes no referido Edital de Pregão
Eletrônico n.º 07/2016 e seus respectivos Anexos, comprometendo-se, caso seja contratada, a
fornecer os bens ofertados de acordo com as exigências previstas no instrumento convocatório e
anexos.
Por ser expressão de verdade, firma-se a presente.

________________________, ____ de

de 2018.

______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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