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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2018 – COSANPA 
 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, por intermédio desta Pregoeira, designada pela Portaria nº 
1327/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo indicados, 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL DO 
ITEM, sob o regime de empreitada por preço global em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, que será regida pela 
Lei federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Estadual nº 2069/2006, Lei federal nº 
13.303/2016 e Regimento Interno de Licitações e Contratos da COSANPA - RILC, nas condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 

A Sessão Pública ocorrerá às 10:00 (dez) horas (horário de Brasília) do dia 11 de Dezembro de 
2018, no site da Internet http://www.comprasnet.gov.br, UASG 925802. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DRAGAGEM SUBMERSA DE SEDIMENTOS LIMO ARGILOSO, LIMPEZA DE GRADES, RETIRADA MECANIZADA DE 
VEGETAÇÃO AQUÁTICA E MERGULHO NAS ESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO GUAMÁ, LAGO 
ÁGUA PRETA, LAGO BOLONHA E NO CANAL YUNA/UTINGA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ, de acordo com as características técnicas descritas no Termo de 
Referência Técnica - Anexo I deste Edital: 
1.2. O serviço deverá, obrigatoriamente, atender às normas do Código de Defesa do Consumidor. 
1.3. Integram este Edital os seguintes Anexos: 
Anexo I – Termo de Referência Técnica; 
Anexo II – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequena Empresa; 
Anexo III – Modelo de Declaração de cumprimento das condições habilitatórias; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo de Habilitação; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Emprego de Menor Aprendiz; 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Trabalho Degradante ou Forçado; 
Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente da Proposta; 
Anexo VIII – Minuta de Contrato. 
1.4. Havendo discordância entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET, e nas especificações 
constantes do Anexo I – Termo de Referência, prevalecerão as últimas. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO: 
2.1. Poderão participar deste Pregão os licitantes que: 
2.1.1. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, devendo o licitante 
comprovar por meio de Atestado e Contrato Social; 
2.1.2. Atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação 
requerida. 
2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se enquadrem nas vedações do art. 38 da Lei 
Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.  
2.3. Não será permitida a participação de consórcio.  
 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal intransferível, 
para acesso ao sistema eletrônico (§1º, art. 22 do Decreto nº 2.069/2006), no site www.comprasnet.gov.br. 
3.2. O Credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
3.3. O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante, ou seu 
representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
Pregão Eletrônico (§6º, art. 3º do Decreto nº 2.069/2006). 
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3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a COSANPA, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§5º, art. 
3º do Decreto nº 2.069/2006). 
 
4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
4.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico (http://www.comprasnet.gov.br), assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances (art. 
14, inc. III, Decreto nº 2.069/2006). 
4.2. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, art. 14, Decreto nº 2.069/2006). 
4.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subseqüente 
encaminhamento da proposta de preços, contendo o valor unitário e o valor global para o item cotado. A 
proposta deverá ser enviada a partir do momento da publicação do aviso no DOE até a data e hora marcadas 
para abertura da Sessão Pública, e será permitida alteração somente nesse mesmo prazo, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico (art. 22, caput, Decreto nº 2.069/2006). 
4.4. Como requisitos para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital (§ 2°, art. 22, 
Decreto nº 2.069/2006). 
4.5. Não serão admitidas propostas que apresentarem condições e especificações diferentes das estabelecidas 
no Anexo I do Edital. 
 
5. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
5.1. A proposta deverá conter: 
5.1.1. Prazo de validade, não inferior a de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão pública 
deste Pregão; 
5.1.2. Que o serviço contratado seja executado de acordo com o estabelecido no Termo de Referência Técnica - 
Anexo I, do Edital; 
5.1.3. Especificações e características detalhadas do serviço cotado, bem como: garantia e outros elementos 
que de forma inequívoca os identifiquem; 
5.1.4. Valor unitário e o valor total do item, expresso numericamente e por extenso, com cotações em moeda 
corrente nacional, incluídas todas as despesas que influenciam nos custos, tais como: material, transporte, 
descarregamento, tributos, impostos, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 
indiretamente sobre o valor proposto.  A empresa deverá apresentar Proposta Comercial em concordância com 
as especificações do Termo de Referência e apresentar planilhas de preços discriminando os itens que 
compõem o preço total do serviço, conforme APÊNDICES II e III do referido Termo; 
5.1.5. A Proposta Comercial deverá conter Razão Social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone/Fax, 
correio eletrônico (e-mail) se houver, bem como nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e 
cargo na empresa, Banco, agência e número da conta corrente para depósito do valor contratado; 
5.1.6. Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital; 
5.1.7. Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente;  
5.1.8. Ser apresentada, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todos os valores propostos 
expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional; 
5.1.9. Oferta firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter alternativas de 
preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação; 
5.1.10. Assinatura do responsável ou do representante legal (quando do envio da proposta à Pregoeira, pelo 
vencedor), bem como a identificação do seu nome abaixo da assinatura. A não identificação do nome do 
responsável abaixo da assinatura não constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação 
deverá ser fornecida na fase de julgamento; 
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5.2. A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos preços 
propostos. 
5.3. Após a apresentação da Proposta de Preços, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
5.4. Serão desclassificadas as Propostas que: 
5.4.1. Contenham vícios ou ilegalidades;  
5.4.2. Não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;  
5.4.3. Apresentarem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pela COSANPA no ato convocatório, 
quando publicado; 
5.4.4. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; e  
5.4.5. Não vierem a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e a produtividade 
apresentada. 
5.5. A apresentação da Proposta implicará a plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
6. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 
6.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital terá início a Sessão Pública deste Pregão Eletrônico, 
com a divulgação das Propostas de Preços recebidas conforme disposto neste Edital, seus Anexos, e de acordo 
com o Decreto Estadual nº 2.069/2006. 
 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES: 
7.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo cada licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e 
valor. 
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos 
mesmos. 
7.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pelo licitante e registrado 
no sistema. 
7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar. 
7.5. Durante o transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada à identificação do detentor do 
lance. 
7.6. Após a fase de lances, a Pregoeira convocará a licitante detentora da melhor proposta, para que envie tal 
documento, via correio eletrônico. A Pregoeira estipulará o prazo de 10 (dez) minutos para o licitante 
manifestar-se sobre o recebimento da sua convocação, sob pena de desclassificação de sua proposta, e a 
convocação da subseqüente. 
7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira. O sistema eletrônico 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta 
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
7.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes. 
7.9. Após a fase de lances, a Pregoeira convocará a licitante detentora do melhor lance, para que envie sua 
proposta via anexo do sistema eletrônico. 
7.10. A licitante deverá apresentar sua DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR e PROPOSTA 
COMERCIAL, via convocação pela Pregoeira por chat através do sistema comprasgovernamentais, devendo 
ser remetido pelo correio eletrônico patricia.cunha@cosanpa.pa.gov.br ou pregaocosanpa@yahoo.com, cujo 
prazo para recebimento será de até 24 (vinte e quatro) horas após a fase de lances, em papel timbrado da 
empresa, as especificações dos materiais e serviços, conforme Anexo I do edital, sob pena de desclassificação. 
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7.10.1. É de responsabilidade do licitante a confirmação do recebimento, pela Pregoeira, da documentação de 
habilitação preliminar e proposta comercial. 
7.11. Os demais licitantes, no caso de interesse, poderão solicitar a cópia digital da documentação e proposta 
referente ao item anterior, remetendo e-mail de solicitação, para a Pregoeira, através do correio eletrônico 
patricia.cunha@cosanpa.pa.gov.br ou pregaocosanpa@yahoo.com. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1. A Pregoeira efetuará o julgamento das Propostas de Preços de acordo com as exigências contidas neste 
Edital, pelo critério de menor preço global do item, podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido 
preço melhor, bem assim, decidir sobre sua aceitação. 
8.2. Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para o empenho e verificará a habilitação do licitante 
conforme disposições do edital. 
8.3. No caso da ocorrência de participante que detenha a condição de Microempresa (ME) ou de Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, adotar-se-ão os seguintes procedimentos:  
8.3.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de adjudicação às ME e EPP, entendendo-se 
por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores à proposta melhor classificada. 
8.3.2. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 
b) A ME ou EPP melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
c) Não ocorrendo à adjudicação da ME ou EPP, na forma da letra b, acima, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem enquadradas no subitem 
8.3.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor 
oferta; 
e) O disposto neste subitem somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 
por licitante enquadrada como ME ou EPP.  
8.3.3. Na hipótese da não-adjudicação nos termos previstos no subitem 8.3.1, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.3.4. No momento da assinatura do Contrato deverá ser apresentado comprovante que ateste a regularidade 
fiscal da adjudicatária e, havendo alguma restrição e em se tratando de ME ou EPP, terá ela 5 (cinco) dias para 
regularizar sua situação. 
8.4. No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a 
ela adjudicado o objeto do certame. 
8.4.1. Ocorrendo à situação a que se refere o item 8.4, a Pregoeira poderá negociar com o licitante para que 
seja obtido preço melhor. 
8.4.2. A Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
eficácia para fins de classificação e habilitação.   
 
9. DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR E DEFINITIVA: 
9.1. A habilitação das licitantes será verificada “on line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 
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9.1.1. Caso os documentos exigidos para habilitação não estejam contemplados no SICAF, ou não haja 
disponibilidade de realizar a consulta nos sítios emitentes das certidões vencidas, será exigido o envio da 
documentação via fax, após solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico. 
9.1.2. Os documentos exigidos para habilitação definitiva, bem como a proposta vencedora 
ajustada ao último lance dado, deverão ser encaminhados à Pregoeira, pelo correio eletrônico 
patricia.cunha@cosanpa.pa.gov.br ou pregaocosanpa@yahoo.com (neste caso não necessitará de 
assinatura) a partir do momento da solicitação à(s) vencedora(s) do certame. Os originais ou cópias 
autenticadas por meio de cartório competente, deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da sessão pública virtual, para o seguinte endereço: 

 
Companhia de Saneamento do Pará 

Coordenadoria de Processos Licitatórios 
Setor de Pregão Eletrônico 

Av. Magalhães Barata, nº 1201 
Belém-Pará 

CEP 66.060-901 
At. Pregão Eletrônico nº 42/2018 

 
9.2. Para a habilitação, a licitante detentora da melhor oferta deverá apresentar os documentos a seguir 
relacionados: 
a) Registro comercial, no caso de empresário individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; 
b.1) Os documentos de que trata a alínea anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
b.2) O Contrato social deverá abranger no seu objeto o material para o qual a Cosanpa está licitando. 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 
ato de registro ou autorização, para funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir; e 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de provas de diretoria em 
exercício. 
e) Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006;  
f) Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no ato convocatório e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento;  
g) Declaração, sob as penas da lei, de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
h) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  
i) Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
9.2.2. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional e a Dívida Ativa da União através de apresentação de 
Certidão Conjunta Negativa emitida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), nos termos do Decreto 6.106/2007; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos de Tributos, emitida pela 
Secretaria de Estado da Fazenda do domicilio ou sede da licitante); 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal através de Certidão de Débito e Certidão de Regularidade 
Fiscal do domicílio ou sede do licitante; 
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e) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, nos termos do titulo VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto nº 5.452/1943. 
9.2.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
9.2.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 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; 
9.2.2.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do 
direito à adjudicação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 203 do Regimento Interno de Licitações e 
Contratos da COSANPA - RILC, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 
9.2.3. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da Licitante, emitida a 
menos de 90 (noventa) dia da data de abertura da sessão pública desta licitação; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis exigidos por lei, do último exercício social, já apresentados, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada à substituição por balancetes ou balanços 
provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data 
de apresentação das propostas;  
b.1) Tratando-se de empresa que ainda não encerrou o seu primeiro exercício contábil, deverá apresentar, em 
substituição ao subitem anterior, o balanço de abertura, considerando-o para fins de comprovação da boa   
situação financeira;  
c) A comprovação da boa situação financeira a ser demonstrada pela licitante deverá esta devidamente aplicada 
em memorial de cálculo juntado ao Balanço, considerando-se os dados constantes no mesmo, devidamente 
assinado por profissional habilitado, registrado no Conselho Regional de Contabilidade, a ser ratificada através 
dos seguintes índices:  
 
ILC – Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1,00; 
ILG – Índice de Liquidez Geral igual ou superior a 1,00;  
GE – Grau de Endividamento igual ou inferior a 1,00, sendo:  
 

ILC = Ativo Circulante 
        Passivo Circulante  

 
                  ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
                           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

 
                  GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

                       Total do Ativo  
 

c.1) São definidos a seguir,os índices acima citados:  
- Índice de Liquidez Corrente (ILC igual ou superior a 1,00): representa a capacidade das empresas em saldar 
seus compromissos de curto prazo (um ano), considerando que as maiorias das obrigações classificadas no 
Passivo Circulante vencem imediatamente após o encerramento do balanço; somente o Imposto de Renda 
provisionado e os empréstimos contraídos são amortizados ao longo do próximo exercício;  
- Índice de Liquidez Geral (ILG igual ou superior a 1,00): contempla o entendimento do primeiro, visto que 
agrega a capacidade de pagamento a longo prazo, sem que a empresa tenha que dispor do  Ativo Permanente;  
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- Grau de Endividamento (GE igual ou inferior a 1,00): consolida a análise de boa situação da empresa, pois 
demonstra a estrutura do capital onde a participação do capital de terceiros superior a 2/3 (dois terços) do 
capital próprio torna a empresa vulnerável a quaisquer intempéries.  
9.2.4. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) FCEM - Ficha de Cadastro de Empresa de Mergulho, dentro do prazo de validade; 
b) CSSM - Certificado de Segurança de Sistema de Mergulho, emitido por organização reconhecida peal DPC, 
dentro da validade inclusive endosso; 
c) Certificado de vistoria da câmara (considerar a observação 1 do item 3.6.3.2 do Termo de Referência 
Técnica); 
d) Declaração expedida pela COSANPA que realizou visita técnica nos locais onde serão executados os serviços, 
com vistas ao conhecimento das reais condições do trabalho a ser realizado. 
 
9.3. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente, ou pela Pregoeira e Equipe de Apoio, mediante a 
apresentação dos originais, ou cópia da publicação em órgão da imprensa oficial. 
9.4. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento 
solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.5. O licitante que deixar de atender aos subitens acima, no prazo estipulado, será desclassificada. 
9.6. A comprovação da boa situação financeira da licitante, aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um, será analisada automaticamente pelo SICAF. 
9.7. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do 
CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte: 
9.7.1. Caso o licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou; 
9.7.2. Caso o licitante seja a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, exceto 
quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido para 
matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o 
recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de 
autorização para a centralização, ou; 
9.7.3. Caso a licitante seja a matriz e a fornecedora do veículo seja a filial, os documentos deverão ser 
apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
9.8. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos 
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.9. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na inabilitação da licitante. 
9.10. Todos os documentos de habilitação 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. 
9.11. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
9.12. As declarações relacionadas deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as 
expediram. 
9.13. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, conforme disposto no §6º do art. 43, da Lei 
nº 8.666/93, salvo por motivo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira, sob pena de aplicação 
das sanções cabíveis. 
9.14. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de 
autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
9.15. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do licitante. Os documentos 
que não tenham prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 06 (seis) meses que 
antecedem a data da abertura da sessão pública, exceto atestado(s). 
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10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
10.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório deste Pregão, na forma eletrônica (art. 19, Decreto nº 2.069/2006). 
10.1.1. Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, na 
forma eletrônica, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública (art. 20, 
Decreto nº 2.069/2006). 
10.3. Os pedidos de esclarecimento e de impugnação devem ser encaminhados à Pregoeira, exclusivamente por 
meio eletrônico, através do e-mail patricia.cunha@cosanpa.pa.gov.br ou pregaocosanpa@yahoo.com.  
 
11. DOS RECURSOS: 
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar exclusivamente por meio eletrônico, imediata 
e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, que deverão ser encaminhadas à Pregoeira por meio do sistema 
COMPRASNET (www.comprasnet.gov.br), e-mail patricia.cunha@cosanpa.pa.gov.br ou 
pregaocosanpa@yahoo.com, ou ainda via SEDEX,  ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a 
apresentarem as contra-razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes asseguradas vista imediata dos autos. 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, e a 
adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 
11.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação somente dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4. A petição deverá ser feita na própria Sessão Eletrônica, e será reduzida a termo em ata. 
11.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação de 
Licitações, localizada na Av. Magalhães Barata, nº 1201 Bairro de São Brás, em Belém-PA, em dias úteis, no 
horário de 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00 horas.  
 
12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
12.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global do Item, observadas as 
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.  
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
13.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por meio dos recursos orçamentários da própria 
COSANPA, através das contas relacionadas a seguir: 

Fonte de Recursos Conta Orçamentária Valor 

Belém 41.52341.7210-20000.5351-40-321178 R$ 858.334,72 

 

14. DO CONTRATO: 
14.1. Será firmado Contrato com a empresa licitante vencedora, estando às obrigações assumidas vinculadas à 
Proposta, aos lances, ao Edital e às legislações pertinentes. 
14.2. A Administração da COSANPA convocará a adjudicatária, por escrito, para assinar o Contrato no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação;  
14.3. A Pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no Regimento Interno de 
Licitações e Contratos da COSANPA - RILC, examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, 
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, 
declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o Contrato. 
14.4. A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 
14.5. O foro do Contrato será o da Comarca de Belém, Estado do Pará. 
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15. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 
15.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de 
interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado, conforme os artigos 61 e 62 do regimento Interno de Licitações e 
Contratos da COSANPA - RILC. 
15.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato. 
15.3. A revogação ou anulação, depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, somente 
ocorrerá após concedida aos licitantes oportunidade para se manifestarem, assegurando-lhes o exercício do 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
16.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa ao presente pregão. 
16.2. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
16.3. É vedada a subcontratação do fornecimento, objeto desta licitação. 
16.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, com observância das devidas disposições legislativas. 
16.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à 
sessão pública virtual deste Pregão constarão em ata divulgada no sistema eletrônico. 
16.6. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário de Brasília (DF) e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
16.7. O horário de recebimento e protocolização de documentos nesta Companhia é de 08:00h às 12:00 horas 
e das 13:00h às 17:00 horas. Maiores informações pelo telefone (91) 3202-8534. 
16.8. É facultada à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da Sessão Pública. 
16.9. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
16.10. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Pregoeira. 
16.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da Sessão Pública de Pregão. 
16.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro Contrato. 
16.13. Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no foro da cidade de Belém/PA, pela 
Justiça Estadual. 
 
Belém/Pa, 08 de novembro de 2018. 

 
 
 
 

Patricia Regina Leotty da Cunha 
Pregoeira 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 16/2018-DO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DRAGAGEM SUBMERSA DE SEDIMENTOS LIMO ARGILOSO, LIMPEZA DE GRADES SUBMERSAS, 
RETIRADA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO AQUÁTICA E MERGULHO NAS ESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
NO RIO GUAMÁ, LAGO ÁGUA PRETA, LAGO BOLONHA E CANAL DO YUNA/UTINGA, DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BELÉM-PA, COSANPA 
 
1. OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços de dragagem submersa de sedimentos limo 
argiloso, limpeza de grades, retirada mecanizada de vegetação aquática e mergulho nas estruturas de captação 
de água do Rio Guamá, Lago Água Preta, Lago Bolonha e no Canal Yuna/Utinga, do sistema de abastecimento 
de água do município de Belém, estado do Pará, conforme condições, exigências e estimativas, estabelecidas 
neste instrumento. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

As estruturas de captação de água superficial do sistema público de abastecimento de água potável de 
Belém estão instaladas às margens do rio Guamá e dos lagos Água Preta e Bolonha, devido às características 
ambientais, ao longo da utilização das mesmas ocorrem continuamente deposição de sedimentos nos canais; 
acúmulo de entulho nas grades de proteção e colmatação por macrófitas. Essas ocorrências interferem no 
sistema requerendo intervenções freqüentes, com emprego de equipamentos específicos e mão de obra 
especializada, para que a funcionalidade do sistema e continuidade do processo seja garantida. 
 
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
3.1. Os serviços contratados serão executados nas unidades de captação de água, conforme descritas na 
planilha do APÊNDICE I. 
3.2. O serviço deverá ser executado por pessoal habilitado e regularizado em conformidade com as normas 
pertinentes. 
3.3. O uso de uniformes, EPI e acessórios adequados ao serviço são obrigatórios. 
3.4. Considerando o interesse de que atendam as necessidades imediatas da COSANPA e aos requisitos 
normativos pertinentes ao objeto deste Termo, a CONTRATADA deverá ser comprovadamente capacitada para 
realização de serviços aquáticos e subaquáticos compatível a mergulho raso, ser cadastrada junto ao DPC – 
Departamento de Portos e Costas e está com o Certificado de Segurança de Sistema de Mergulho – CSSM, 
emitido por organização reconhecida pela DPC, válido e com endosso em dia.  
3.4.1. Para comprovação de sua aptidão técnica, a título de critério de habilitação, a proponente deverá 
apresentar os documentos listados abaixo: 
a) FCEM - Ficha de Cadastro de Empresa de Mergulho, dentro do prazo de validade; 
b) CSSM - Certificado de Segurança de Sistema de Mergulho, emitido por organização reconhecida peal DPC, 
dentro da validade inclusive endosso; 
c) Certificado de vistoria da câmara (considerar a observação 1 do item 3.6.3.2) 
d) Declaração expedida pela COSANPA que realizou visita técnica nos locais onde serão executados os serviços, 
com vistas ao conhecimento das reais condições do trabalho a ser realizado. 
3.5. As documentações exigidas e as condições impostas neste Termo foram fundamentadas na NORMAM 15 – 
DPC/2016 – 2° revisão e em observação à Lei federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. 
3.6. Para realização do serviço a proponente deverá dispor de equipe, estrutura, equipamentos e logística 
adequados, que atenda ou supere a composição mínima para cada caso como segue: 
3.6.1. Mergulho autônomo (limpeza de grades e inspeções): 
I) Um supervisor de mergulho raso;  
II) Dois mergulhadores rasos para a execução do trabalho;  
III) Um mergulhador raso de emergência pronto para intervir;  
IV) Um mergulhador raso auxiliar de superfície. 
3.6.2. Mergulho dependente sem parada para descompressão (dragagens): 
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I) Um supervisor de mergulho raso;  
II) Um mergulhador raso para a execução do trabalho; 
III) Um mergulhador raso de emergência pronto para intervir;  
IV) Um mergulhador raso auxiliar de superfície. 
3.6.3. Estrutura, equipamentos e logística:  
3.6.3.1. Sistema Para Mergulho Autônomo: 
a) Conjunto duplo de cilindros de ar fabricados e testados hidrostaticamente de acordo com as normas da ABNT 
ou equivalentes, com pelo menos onze litros de volume hidrostático cada; 
b) Suspensório de segurança com alça para içamento do mergulhador; 
c) Colete de flutuabilidade controlada, próprio para mergulho, e com suprimento independente do cilindro de ar 
de mergulho para enchimento em situações de emergência;  
d) Profundímetro;  
e) Faca de segurança;  
f) Roupa de mergulho apropriada;  
g) Máscara facial do tipo full face, equipada com sistema de intercomunicação com a superfície (sem fio); 
h) Cinto de lastro com fivela de soltura rápida; 
i) Válvulas reguladoras para uso com máscara do tipo full face, caso aplicável; 
j) Relógio de mergulho;  
k) Linha de vida (cabo guia) com pelo menos cem metros de comprimento e carga de ruptura de 150 kg, 
dotado de mosquetão de soltura rápida em uma das suas extremidades; 
l) Nadadeiras.  
 
NOTA: Não é obrigatório que o compressor de ar utilizado pelo sistema esteja localizado no local 
do mergulho. 
 
3.6.3.2. Sistema Para Mergulho Dependente: 
a) Compressor de ar com vazão equivalente a 168 l/min medidos na pressão atmosférica (equivalente a 40 
l/min medidos na pressão equivalente à profundidade do mergulho), por mergulhador, e pressão de trabalho de 
14,2 kgf/cm2, lubrificado com óleo mineral não detergente, dotado de filtros para separação de água, óleo, 
partículas sólidas e outros contaminantes. O conjunto de compressor e filtro deverá ser capaz de fornecer ar 
comprimido que satisfaça, a qualquer tempo, aos limites de contaminantes previstos em normas; 
b) Quadro de cilindros de alta pressão que atenda aos seguintes requisitos:  
I) composto por dois cilindros;  
II) pressão de trabalho dos cilindros de 150 kgf/cm2; - 5-2 - NORMAM-15/DPC Rev-2; 
III) volume interno de cinqüenta litros por cilindro; 
IV) rabichos e conexões flexíveis aprovadas e testadas para a pressão de trabalho; V) válvula reguladora para 
redução da pressão até 14,2 kgf/cm2; e 
c) Reservatório de ar comprimido, construído e testado de acordo com norma da ABNT, ou equivalente, e que 
atenda aos seguintes requisitos:  
I) volume interno de oitenta litros;  
II) pressão de trabalho de 14,2 kgf/cm2;  
III) testado hidrostaticamente a cada cinco anos;  
IV) dotado de janela que permita efetuar limpeza e inspeção visual interna, a serem realizadas anualmente; e 
V) dotado de manômetro, válvula de segurança regulada para 10% acima da pressão de trabalho do 
reservatório, válvula de retenção na admissão de ar comprimido e dreno.  
d) Umbilical básico, sem emendas, composto por uma mangueira de ar com diâmetro interno de 3/8 pol e 
comprimento mínimo de cinqüenta e máximo de cem metros, com pressão de trabalho de 14,2 kgf/cm2 , 
resistente à tração equivalente ao içamento de 100 kg e linha de vida constituída por cabo especial com carga 
de trabalho igual ou superior a 150 kg, com mosquetões de desengate rápido.  
e) Suspensório de segurança com alça para içamento e tirantes entre as pernas do mergulhador.  
f) Dispositivo para acompanhar a profundidade do mergulhador pelo painel de controle na superfície 
(pneufatômetro).  
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g) Faca de segurança.  
h) Roupa de mergulho adequada à temperatura do local do mergulho.  
i) Cilindro para suprimento de emergência fabricado e testado hidrostaticamente a cada cinco anos, de acordo 
com as normas da ABNT ou equivalente, com volume interno mínimo de onze litros e pressão de trabalho igual 
ou superior a 150 kgf/cm2, conectado diretamente à máscara ou ao capacete do mergulhador.  
j) Capacete ou máscara facial completa tipo full face, equipado com sistema de fonia e captação de imagem.  
k) Cinto de lastro.  
l) Console para controle de suprimento de ar comprimido.  
m) Equipamentos de comunicação por fio entre o mergulhador e o controle na superfície, com cabos de 
comunicação dos umbilicais blindados.  
n) Sistema de gravação de som e imagem captados por meio de câmera instalada no capacete ou máscara dos 
mergulhadores.  
o) Nadadeiras ou calçado.  
p) Câmara hiperbárica, devidamente certificada conforme o contido no Capítulo 8 das presentes Normas, 
disponível e pronta para utilização a uma distância que não exceda à uma hora de deslocamento da frente de 
trabalho, considerando-se os recursos para o transporte do mergulhador efetivamente disponíveis no local do 
mergulho.  
 
NOTA: 
- Para cumprimento do previsto na alínea p, será admitido o emprego de CH certificada 
isoladamente. A CH deverá estar disponível durante a realização dos mergulhos. Nesse caso, 
deverá ser solicitada autorização prévia à DPC, que examinará a Declaração de Conformidade, 
Relatório de Vistoria, endossos, contrato de locação e procederá, quando julgado necessário, uma 
Vistoria Pré-Operação.  
- Os manômetros e as válvulas de segurança do sistema de mergulho deverão ser calibrados 
anualmente e os respectivos certificados apresentados em conjunto com o CSSM. 
 
3.6.6.3. Bomba draga com admissão e descarga de 6”, acionada motor elétrico ou à explosão de potência 
adequada para o melhor rendimento do equipamento, montada em Skid padronizado, e com mangueiras para 
sucção e recalque DN 6” em extensão suficiente para realização do serviço atendendo à distância de 
lançamento do material a ser dragado conforme estabelecido neste Termo. 
3.6.6.4. Maquinário para retirada de vegetações por içamento e/ou arraste, podendo ser um Caminhão com 
Munck adaptado e/ou retroescavadeira adaptada; 
3.6.6.5. Veículo para transporte de pessoal; 
3.6.6.6. Kit de primeiros socorros. 
3.7. A empresa deverá apresentar Proposta Comercial em concordância com as especificações deste Termo de 
Referência e apresentar planilhas de preços discriminando os itens que compõem o preço total do serviço, 
conforme APÊNDICE II e III, deste Termo. 
3.8. O cronograma físico-financeiro apresentado neste Termo com a previsão do período de execução de cada 
serviço e a sua localização, apresentada no APÊNDICE IV, deste Termo, pode ser alterado durante a vigência 
do contrato, conforme necessidade autorizada pelo gestor do contrato. 
 
NOTA:  
- Os EPIs, materiais e peças de maior rotatividade deverão ter reserva disponível no local do 
serviço. 
- A CONTRATADA quando estiver desenvolvendo atividade de dragagem na elevatória do rio 
Guamá deverá atender à NORMAN 15 – DPC/2016 capítulo 2/0207 – DOCUMENTOS DE POSSE 
OBRIGATÓRIA. 
“As empresas de mergulho deverão manter disponíveis, nas frentes de trabalho, os seguintes documentos: 
a) Ficha de Cadastro de Empresa de Mergulho (FCEM), Anexo 2-A. 
b) Certificado de Segurança de Sistema de Mergulho (CSSM), Anexo 8-E. 
c) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) dos Aquaviários componentes da equipe de mergulho. 
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d) Livro de Registro do Mergulhador (LRM) dos Aquaviários componentes da equipe de mergulho. 
e) Comunicação de Abertura da Frente de Trabalho (CAFT), Anexo 2-E. 
f) Plano de Operação de Mergulho (POM). 
g) Plano de Contingência (PC). 
h) Registro de Operações de Mergulho (ROM). 
i) Programa de Manutenção Planejada (PMP) referente ao sistema de mergulho que está sendo empregado.” 
 
3.9. Havendo atualização da Norman 15 – DPC, a CONTRATADA deverá adequar-se à mesma independente de 
alterações no contrato administrativo. 
 
3.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
3.10.1. A comprovação de qualificação técnica se dará pela apresentação dos documentos exigidos no item 
3.4.1 alíneas “a”, “b” e “c”. 
 
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. As atividades envolvidas no escopo global da prestação dos serviços contratados englobam os seguintes 
aspectos gerais de ações com gerenciamento: 
4.1.1. DRAGAGEM SUBAQUÁTICA 
a) Dragagem subaquática de sedimentos de material limo argiloso com profundidade máxima equivalente a 
mergulho raso, executado por equipe e estrutura que atendam aos critérios estabelecidos no item 3.6 deste 
Termo de referência.  
b) A dragagem deverá ser realizada com equipamentos apropriados (bombas de dragagem) e em bom estado 
de conservação, os equipamentos não poderão apresentar vazamentos de óleo que possam contaminar o 
ambiente. 
c) Os volumes a serem dragados constam no APÊNCIDE I deste Termo e correspondem ao necessário para 
restabelecer as profundidades originais, em relação às passarelas de concreto, indicadas no mesmo apêndice.  
d) O material retirado durante a dragagem deverá ser lançado a uma distância mínima de 50m (cinqüenta 
metros) da margem do rio em local cuja topografia não permita retorno do material para o rio.  
 
4.1.2. RETIRADA DE VEGETAÇÕES AQUÁTICAS 
a) A retirada das vegetações aquáticas deverá ser mecanizada com utilização de maquinário adaptado para 
promover o içamento e/ou arraste, os quais deverão está em bom estado de conservação não apresentando 
vazamentos de óleo que possam contaminar o ambiente. 
b) O material retirado deverá ser lançado a no mínimo 100m (cem metros) da margem do lago.  
c) A estimativa do quantitativo a ser removido encontra-se no APÊNDICE I deste Termo. 
 
4.1.3. LIMPEZA DE GRADES SUBMERSAS 
a) As limpezas serão executadas em profundidade máxima de 10m (dez metros), por equipe e estrutura que 
atendam aos critérios estabelecidos no item 3.6 deste Termo de Referência.  
b) As grades deverão ser limpas em toda a sua extensão, retirando todo material acumulado entre e sobre as 
barras. Cada seção de grade é composta por 2(dois) lances de 2,5m (dois e meio metros). 
c) A freqüência estimada de intervenções de limpeza encontra-se no APÊNDICE I deste Termo. 
 
4.1.4. MERGULHOS DE INSPEÇÃO 
a) Os mergulhos de inspeção deverão ser realizados por mergulhadores profissionais credenciados pela Marinha 
ou escolas autorizadas e terão objetivo de identificar anomalias nos equipamentos (bombas d’água submersas), 
localizar e retirar objetos estranhos presos aos equipamentos e/ou presentes no poço de sucção; 
b) A freqüência estimada de intervenções de mergulho encontra-se no APÊNDICE I deste Termo. 
NOTA: 
- Durante as remoções de vegetações e dragagens, devem ser tomadas providências para que a 
passagem de água pelas grades de proteção não seja prejudicada e que na conclusão dos serviços 
as mesmas estejam limpas. 



                                                          COMPANHIA DE SANEMENTO DO PARÁ                           Processo nº 62/2018 
                                                                                                                                                                                                              Pregão Eletrônico nº 42/2018 

 

14 

Fls. 
 

___
__ 

4.1.5. Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos do o local de origem até o local dos 
serviços. 
 
4.2. O prazo para a execução de cada etapa dos serviços será de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura da 
Ordem de Serviço (OS), dessa forma as tarefas / intervenções deverão ser realizadas em tempo compatível. 
 
5. GESTÃO E FISCALIZAÇÃODOS SERVIÇOS 
5.1. A gestão do contrato ficará sobre a responsabilidade da Gerência da Unidade Executiva de Produção – 
UEPR. 
5.2. A execução será autorizada mediante Ordem de Serviço (OS), onde constarão os dados principais do 
escopo e a data correspondente ao prazo máximo para sua conclusão, em conformidade com o especificado 
neste Termo e no contrato. 
5.3. A COSANPA, através da Gerência da Unidade Executiva de Produção – UEPR fiscalizará a realização do 
serviço observando o cumprimento das condições de execução e prazo estabelecidos neste Termo de 
Referência, as eventuais não conformidades deverão ser corrigidas pela CONTRATADA sob pena das sanções 
legais.  
5.4. A Gerência da Unidade Executiva de Produção – UEPR será a responsável pela emissão da Ordem de 
Serviço (OS). 
5.5. A prestação de serviços, devidamente autorizada e acompanhada por profissionais designados pela 
COSANPA, deverá ser avaliada quando a qualidade da execução e fidelidade a este Termo. 
5.6. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pela 
Gerência da Unidade Executiva de Produção - UEPR. 
5.7. Durante o período da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar à COSANPA todas as 
informações pertinentes à execução de cada etapa do serviço na forma de relatórios. 
 
6. SEGURANÇA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
6.1. A responsabilidade pela aplicação de todos os procedimentos referentes à segurança no desenvolvimento 
das atividades inerentes à dragagem ficará a cargo da CONTRATADA, devendo adotar todos os meios para a 
proteção dos trabalhadores. 
6.2. Os trabalhadores deverão estar portando EPI’s (macacões, capacetes, luvas, cintos de segurança, óculos 
protetores, máscaras e etc.), de acordo com a atividade desenvolvida. 
6.3. Todo o equipamento de proteção deve estar disponível antes do início dos serviços. 
6.4. A empresa CONTRATADA deve fornecer aos trabalhadores todas as condições de proteção contra 
intempéries, como cobertura para proteção do sol e chuva. 
6.5. A CONTRATADA se obriga a cumprir as normas de sinalização e execução de serviços vigentes no local. 
6.6. A CONTRATADA é o único responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade e pela proteção destes, bem como pela 
manutenção da ordem nos locais de trabalho, inclusive as necessárias providências para garanti-la.  
6.7. Qualquer perda ou dano sofrido, por negligência da CONTRATADA em material, equipamentos ou 
instrumental da COSANPA existentes no local do serviço, será avaliado pela mesma e ocorrerá a expensas da 
CONTRATADA. 
6.8. Em caso de acidente no local de trabalho, a CONTRATADA deverá: 
- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 
- Paralisar imediatamente os serviços, a fim de evitar a possibilidade de mudança das circunstâncias 
relacionadas com o acidente; 
- O funcionário da COSANPA presente no local da ocorrência deverá de imediato levar às instâncias superiores o 
conhecimento do fato. 
6.9. No caso de acidentes envolvendo propriedades de terceiros, a CONTRATADA deverá providenciar 
imediatamente a reparação dos danos causados (ficando sob sua responsabilidade o acionamento da 
companhia seguradora) e isentando totalmente a COSANPA de quaisquer ônus deles decorrentes. 
6.10. A CONTRATADA será inteiramente responsável perante a justiça por acidentes envolvendo seus 
trabalhadores e danos a terceiros, sem ônus para a COSANPA. 
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6.11. A CONTRATADA deverá obedecer às normas regulamentares sobre Segurança e Medicina do Trabalho, a 
seguir especificadas: 
- NR 6: Equipamento de Proteção Individual – EPI; 
- NR 7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 
- NR 15: Atividades e Operações Insalubres; 
- NR 21: Trabalho a céu aberto; 
- NR 33: Segurança e saúde dos trabalhadores em espaços confinados; 
- NR 35: Trabalho em altura. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA COSANPA  
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos de 
sua proposta. 
7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
7.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção. 
7.4. Pagar à CONTRATADA o valor devido pela prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos; 
7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA.  
7.6. A COSANPA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as disposições previstas na Lei nº 13.303/2016, no Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da COSANPA e no Termo de Referência, atuando em consonância com os 
princípios da probidade e da boa-fé.  
8.2. Cabe ainda à CONTRATADA: 
8.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta. 
8.2.2. 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. 
8.2.3. 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 COSANPA autorizada a 
descontar da garantia, caso exigido, no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor 
correspondente aos danos sofridos. 
8.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor. 
8.2.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de 
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 
8.2.6. Apresentar à COSANPA, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão 
para a execução do serviço. 
8.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante. 
8.2.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração. 
8.2.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à COSANPA toda e qualquer 
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
8.2.10. Relatar à COSANPA toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 
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8.2.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do 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. 
8.2.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 
 
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1. Os pagamentos com recursos próprios da COSANPA serão efetivados à CONTRATADA no prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da apresentação do referido processo completo no setor financeiro da COSANPA 
e aceitação por esta da Nota Fiscal e respectivos documentos anexos. Também deve ser observado que a 
DANFE correspondente à NOTA FISCAL deve estar atestada, visada e aceita pela unidade de fiscalização do 
Contrato. 
9.2. Os pagamentos serão efetuados por depósito em conta bancária indicada pela CONTRATADA. 
9.3. As Notas Fiscais contendo incorreções serão devolvidas à CONTRATADA, com as razões da devolução, para 
as devidas retificações, sendo a contagem do prazo previsto no Contrato, reiniciada a partir da reapresentação.  
9.4. O pagamento será efetuado pela COSANPA com base na avaliação dos serviços efetivamente executados e 
aprovados, mediante apresentação pela CONTRATADA dos Boletins de Medição, Nota Fiscal atestada e visada 
pela unidade responsável por fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato celebrado com a COSANPA. 
9.5. O pagamento de todos os serviços ficará subordinado à aceitação e aprovação dos mesmos pelo(a) 
Gestor(a) da Gerência da Unidade Executiva de Produção – UEPR, que poderá designar um fiscal ou empresa 
para verificação da conformidade dos serviços e fornecimentos contratados. 
9.6. A Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA deverá estar acompanhada de comprovantes do pagamento 
dos salários, férias e rescisão de todos os seus empregados vinculados à prestação do serviço contratado e da 
GFIP referente ao mês anterior a prestação do serviço, comprovantes de pagamentos da GPS e GPR, além da 
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e da Divida Ativa da União, a CNDT – Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como ainda as demais Certidões Negativas emitidas pelos órgãos 
competentes dos Governos Municipais, Estaduais e Federal, no que for pertinente, conforme a natureza da 
operação e as exigências legais. 
9.7. A forma de cobrança será exclusivamente em carteira, vedada a anuência para contrair empréstimo de 
financiamento e a cessão de crédito. 
9.8. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer deduções ou interpretações diferentes 
destes critérios e condições de pagamentos, fornecidos pela CONTRATANTE.  
9.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à correção 
monetária. 
9.10. Caso sejam necessários serviços especiais e/ou fornecimentos complementares, a CONTRATADA somente 
poderá executá-los mediante prévia aprovação da COSANPA. 
9.11. Todas as medições de serviços e/ou fornecimentos serão contabilizadas de acordo com as quantidades 
efetivamente realizadas e pelos preços unitários aprovados pela COSANPA.  
9.12. O processo de pagamento deverá obedecer às cláusulas descritas neste Termo. 
 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
10.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por meio dos recursos orçamentários da própria 
COSANPA, através das contas relacionadas a seguir: 

Fonte de Recursos Conta Orçamentária Valor 
Belém 41.52341.7210-20000.5351-40-321178 R$ 858.334,72 

 
11. VALOR DO SERVIÇO 
11.1. O valor do serviço não ultrapassará o total de R$ 858.334,72 (oitocentos e cinqüenta e oito mil trezentos 
e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), incluindo neste valor a mão de obra, veículos, impostos, 
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material, tributos, taxas e todos os custos diretos ou indiretos incidentes, e demais despesas decorrentes de 
exigência legal. 
11.2. Os custos unitários dos serviços especificados no item 4.1, deste Termo, foram estimados através de 
pesquisa de mercado, sendo adotada a média dos valores coletados, conforme APÊNDICE V, deste Termo. 
 
12. PRAZO DE VIGÊNCIA  
12.1. O prazo de vigência do contrato, objeto desta Especificação, será de 12 (doze) meses, para cada Lote, 
podendo ser prorrogado com base na Lei nº 13.303/2016 que Dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa 
Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 
 
13. REAJUSTE DE PREÇOS  
13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis, salvo ocorra a duração do prazo de vigência contratual por período 
superior a 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato. Depois de decorrido esse período de vigência de 
12 meses, havendo formalização de termo aditivo para prorrogação da validade deste contrato, o preço 
contratual poderá ser reajustado pelo INPC/IBGE, tomando-se por base a data da assinatura do contrato para 
variação do referido índice. 
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitações e 
Contratos (RILC) da COSANPA:  
14.1.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
14.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.5. Cometer fraude fiscal; 
14.1.16. Não mantiver a proposta. 
14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
14.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço 
contratado; 
14.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
14.2.3. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto; 
14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
14.2.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a COSANPA, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos. 
14.3. Também ficam sujeitas a tais penalidades as empresas ou profissionais que: 
14.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
14.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no art. 204 
do RILC da COSANPA. 
14.5. 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 COSANPA, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
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15. GARANTIA CONTRATUAL  
15.1. A empresa vencedora desta licitação se obriga a apresentar garantia, antes da assinatura do contrato, 
numa das seguintes modalidades, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) da contratação: 
a) Caução em dinheiro ou em título de dívida pública; 
b) Fiança bancária; 
c) Seguro-garantia. 
15.2. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro incidirá a mesma taxa de remuneração da Caderneta de 
Poupança.  
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Termo de Referência para contratação de serviços aquáticos e subaquáticos, retirada de vegetações, desobstrução e 
limpeza de grades e dragagem de sedimentos limo argiloso para conservação das estruturas de captação de água do 

Rio Guamá, Lago Água Preta, Lago Bolonha e no Canal Yuna/Utinga, do sistema de abastecimento de água do 
município de Belém, estado do Pará 

APÊNDICE I 

     

ITEM LOCAL DA INTERVENÇÃO UNID 

QUANT. 
POR 

INTER-
VENÇÃO 

FREQUÊNCIA 
ESTIMADA DE 

INTERVENÇÕES 

1 
Limpeza (remoção de folhas, galhos, pedregulhos, etc..) das grades 
submersas da captação, medindo 2,5 x 1,5m cada, nos Lagos Água 
Preta e Bolonha 

UN 3 QUINZENAL 

2 
Limpeza (remoção de folhas, galhos, pedregulhos, etc..) das grades 
submersas da captação, medindo 2,5 x 1,5m cada, na Elevatória de 
Água Bruta do Utinga 

UN 4 QUINZENAL 

3 
Limpeza (remoção de folhas, galhos, pedregulhos, etc..) das grades 
submersas da captação, medindo 2,5 x 1,5m cada, na Tomada Dágua da 
captação do Bolonha para o Canal do Yuna 

UN 2 SEMANAL 

4 
Limpeza (remoção de folhas, galhos, pedregulhos, etc..) das grades 
submersas da captação, medindo 2,5 x 1,5m cada, nas grades da 
captação do Bolonha 

UN 4 SEMANAL 

5 Retirada mecanizada de vegetação aquática, nas comportas de 
interligação do Lago Bolonha M² 400 BIMESTRAL 

6 Retirada mecanizada de vegetação aquática, na área de influencia da 
captação da EAB do Bolonha M² 200 QUINZENAL 

7 
Dragagem submersa de material limo argiloso sedimentado em canais, 
na margem a montante das comportas de interligação com o Lago 
Bolonha 

M³ 200 SEMESTRAL 

8 Dragagem submersa de material limo argiloso sedimentado em canais, 
nos canais de captação da EAB do Guamá M³ 400 BIMESTRAL 

9 Mergulho para inspeção de equipamento submersos nas captações nas 
EAB do Guamá, Bolonha e Utinga UN 1 CONFORME 

DEMANDA 
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Termo de Referência para contratação de serviços aquáticos e subaquáticos, retirada de vegetações, desobstrução 
e limpeza de grades e dragagem de sedimentos limo argiloso para conservação das estruturas de captação de água 

do Rio Guamá, Lago Água Preta, Lago Bolonha e no Canal Yuna/Utinga, do sistema de abastecimento de água do 
município de Belém, estado do Pará 

    APÊNDICE II 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID PREÇO (R$/Un) 

1 Dragagem submersa de material limo argiloso sedimentado em canais. m³ R$91,18 

2 Limpeza (remoção de folhas, galhos, pedregulhos, etc..) das grades submersas 
da captação, medindo 2,5 x 1,5m cada. UN R$1.107,92 

3 Retirada mecanizada de vegetação aquática. m³ R$5,28 

4 Mergulho para inspeção de equipamento submersos nas captações UN R$1.245,90 
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Termo de Referência para contratação de serviços aquáticos e subaquáticos, retirada de vegetações, desobstrução e limpeza de 
grades e dragagem de sedimentos limo argiloso para conservação das estruturas de captação de água do Rio Guamá, Lago Água 

Preta, Lago Bolonha e no Canal Yuna/Utinga, do sistema de abastecimento de água do município de Belém, estado do Pará 

      APÊNDICE III 
      

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD. VALOR UNITÁRIO 
(R$)  VALOR TOTAL (R$)  

1 
Limpeza (remoção de folhas, galhos, pedregulhos, etc..) das grades 
submersas da captação, medindo 2,5 x 1,5m cada, nos Lagos Água 
Preta e Bolonha 

UN 72 1.107,92                       79.770,24  

2 
Limpeza (remoção de folhas, galhos, pedregulhos, etc..) das grades 
submersas da captação, medindo 2,5 x 1,5m cada, na Elevatória de 
Água Bruta do Utinga 

UN 96 1.107,92                     106.360,32  

3 
Limpeza (remoção de folhas, galhos, pedregulhos, etc..) das grades 
submersas da captação, medindo 2,5 x 1,5m cada, na Tomada Dágua 
da captação do Bolonha para o Canal do Yuna 

UN 96 1.107,92                     106.360,32  

4 
Limpeza (remoção de folhas, galhos, pedregulhos, etc..) das grades 
submersas da captação, medindo 2,5 x 1,5m cada, nas grades da 
captação do Bolonha 

UN 192 1.107,92                     212.720,64  

5 Retirada mecanizada de vegetação aquática, nas comportas de 
interligação do Lago Bolonha M² 2.400 5,28                       12.672,00  

6 Retirada mecanizada de vegetação aquática, na área de influencia da 
captação da EAB do Bolonha M² 4.800 5,28                       25.344,00  

7 
Dragagem submersa de material limo argiloso sedimentado em 
canais, na margem a montante das comportas de interligação com o 
Lago Bolonha 

M³ 400 91,18                       36.472,00  

8 Dragagem submersa de material limo argiloso sedimentado em 
canais, nos canais de captação da EAB do Guamá M³ 2.400 91,18                     218.832,00  

9 Mergulho para inspeção de equipamento submersos nas captações 
nas EAB do Guamá, Bolonha e Utinga UN 48 1.245,90                       59.803,20  

 TOTAL DO ORÇAMENTO                      858.334,72  
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    APÊNDICE IV 
 
 

     

ITEM SERVIÇOS/LOCAL 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE TOTAL %
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS   

1 Limpeza (remoção de 
folhas, galhos, 
pedregulhos, etc..) das 
grades submersas da 
captação, medindo 2,5 x 
1,5m cada, nos Lagos 
Água Preta e Bolonha 

6 
 

R$ 6.647,52 

6 
 

R$ 6.647,52 

6 
 

R$ 6.647,52 

6 
 

R$ 6.647,52 

6 
 

R$ 6.647,52 

6 
 

R$ 6.647,52 

6 
 

R$ 6.647,52 

6 
 

R$ 6.647,52 

6 
 

R$ 6.647,52 

6 
 

R$ 6.647,52 

6 
 

R$ 6.647,52 

6 
 

R$ 6.647,52 

72 
 

R$ 79.770,24 

 
9,29

2 Limpeza (remoção de 
folhas, galhos, 
pedregulhos, etc..) das 
grades submersas da 
captação, medindo 2,5 x 
1,5m cada, na Elevatória 
de Água Bruta do Utinga 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

96  
 

R$ 106.360,32 

 
12,39%

3 Limpeza (remoção de 
folhas, galhos, 
pedregulhos, etc..) das 
grades submersas da 
captação, medindo 2,5 x 
1,5m cada, na Tomada 
Dágua da captação do 
Bolonha para o Canal do 
Yuna 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

8 
 

R$ 8.863,36 

96  
 

R$ 106.360,32 

12,39%

4 Limpeza (remoção de 
folhas, galhos, 
pedregulhos, etc..) das 
grades submersas da 
captação, medindo 2,5 x 
1,5m cada, nas grades da 
captação do Bolonha 

16 
 

R$ 17.726,72 

16 
 

R$ 17.726,72 

16 
 

R$ 17.726,72 

16 
 

R$ 17.726,72 

16 
 

R$ 17.726,72 

16 
 

R$ 17.726,72 

16 
 

R$ 17.726,72 

16 
 

R$ 17.726,72 

16 
 

R$ 17.726,72 

16 
 

R$ 17.726,72 

16 
 

R$ 17.726,72 

16 
 

R$ 17.726,72 

192 
 

R$ 212.720,64 

24,78%

5 Retirada mecanizada de 
vegetação aquática, nas 
comportas de interligação 
do Lago Bolonha 

400 
 

R$ 2.112,00 

 400 
 

R$ 2.112,00 

 400 
 

R$ 2.112,00 

 400 
 

R$ 2.112,00 

 400 
 

R$ 2.112,00 

 400 
 

R$ 2.112,00 

 2400 
 

R$ 12.672,00 

1,48%

6 Retirada mecanizada de 
vegetação aquática, na 
área de influencia da 
captação da EAB do 
Bolonha 

400 
 

R$ 2.112,00 

400 
 

R$ 2.112,00 

400 
 

R$ 2.112,00 

400 
 

R$ 2.112,00 

400 
 

R$ 2.112,00 

400 
 

R$ 2.112,00 

400 
 

R$ 2.112,00 

400 
 

R$ 2.112,00 

400 
 

R$ 2.112,00 

400 
 

R$ 2.112,00 

400 
 

R$ 2.112,00 

400 
 

R$ 2.112,00 

4800 
 

R$ 25.344,00 

2,95%

7 Dragagem submersa de 
material limo argiloso 
sedimentado em canais, na 
margem a montante das 
comportas de interligação 
com o Lago Bolonha 

200 
 

R$ 18.236,00 

     200 
 

R$ 18.236,00 

     400 
 

R$ 36.472,00 

4,25%

8 Dragagem submersa de 
material limo argiloso 
sedimentado em canais, 
nos canais de captação da 
EAB do Guamá 

 400 
 

R$ 36.472,00 

 400 
 

R$ 36.472,00 

 400 
 

R$ 36.472,00 

 400 
 

R$ 36.472,00 

 400 
 

R$ 36.472,00 

 400 
 

R$ 36.472,00 

2400 
 

R$ 218.832,00 

25,49%
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Av. Gov. Magalhães Barata, nº 1201 – São Brás - CEP: 66.060-901 
Fone: 3202-8534  Belém-Pa 
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9 Mergulho para inspeção de 
equipamento submersos 
nas captações nas EAB do 
Guamá, Bolonha e Utinga 

4 
 

R$ 4.983,60 

4 
 

R$ 4.983,60 

4 
 

R$ 4.983,60 

4 
 

R$ 4.983,60 

4 
 

R$ 4.983,60 

4 
 

R$ 4.983,60 

4 
 

R$ 4.983,60 

4 
 

R$ 4.983,60 

4 
 

R$ 4.983,60 

4 
 

R$ 4.983,60 

4 
 

R$ 4.983,60 

4 
 

R$ 4.983,60 

48 
 

R$ 59.803,20 

6,97%

 PARCIAIS SIMPLES R$ 69.544,56 R$ 85.668,56 R$ 51.308,56 R$ 85.668,56 R$ 51.308,56 R$ 85.668,56 R$ 69.544,56 R$ 85.668,56 R$ 51.308,56 R$ 85.668,56 R$ 51.308,56 R$ 85.668,56 R$ 858.334,72  
 PERCENTUAIS 

SIMPLES (%) 
8,10% 9,98% 5,98% 9,98% 5,98% 9,98% 8,10% 9,98% 5,98% 9,98% 5,98% 9,98% 100,00%  

 PARCIAIS 
ACUMULADAS 

 R$ 155.213,12 R$ 206.521,68 R$ 292.190,24 R$ 343.498,80 R$ 429.167,36 R$ 498.711,92 R$ 584.380,48 R$ 635.689,04 R$ 721.357,60 R$ 772.666,16 R$ 858.334,72   

 PERCENTUAIS 
ACUMULADOS (%) 

 18,08% 24,06% 34,04% 40,02% 50,00% 58,10% 68,08% 74,06% 84,04% 90,02% 100,00%   



                                                          COMPANHIA DE SANEMENTO DO PARÁ                           Processo nº 62/2018 
                                                                                                                                                                                                              Pregão Eletrônico nº 42/2018 

 

24 

Fls. 
 

___
__ 

 
 
 

Termo de Referência para contratação de serviços aquáticos e subaquáticos, retirada de vegetações, desobstrução e limpeza 
de grades e dragagem de sedimentos limo argiloso para conservação das estruturas de captação de água do Rio Guamá, Lago 
Água Preta, Lago Bolonha e no Canal Yuna/Utinga, do sistema de abastecimento de água do município de Belém, estado do 

Pará 

     APÊNDICE V 

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS 

     

EMPRESA 

SERVIÇO 1 SERVIÇO 2 SERVIÇO 3 SERVIÇO 4 

Dragagem submersa de 
material limo argiloso 

sedimentado em canais. 

Limpeza (remoção de folhas, 
galhos, pedregulhos, etc..) 
das grades submersas da 

captação, medindo 2,5 x 1,5m 
cada. 

Retirada mecanizada de 
vegetação aquática. 

Mergulho para 
inspeção de 

equipamento 
submersos nas 

captações 

S.R.A. CARVALHO R$101,85 R$815,49 R$6,95 R$1.216,15 
DIVER NORTE R$60,00 R$1.500,00 R$3,50 R$1.300,00 
MAR E RIOS R$111,68 R$1.008,26 R$5,40 R$1.221,54 

          
MÉDIA DAS PROPOSTAS R$91,18 R$1.107,92 R$5,28 R$1.245,90 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP 
 
 
 
 
Ref.: (Identificação da Licitação) 
 
 
 
......................................................., inscrito no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr.(a) ...................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº 
............................, DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro 
conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
certame em epígrafe. 
 
 

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 20___. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal com – nome e cargo) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE  

CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS 

 
 
 

.............................................................................................................................. (nome da empresa) 
CNPJ ou CIC n.º ............................................., declara, sob as penas da Lei e em cumprimento ao disposto 
no art. 4.º, inciso VII da Lei n.º 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
Edital da licitação por PREGÃO Nº 00/2018. 
 
 

 
 

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 200__. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal com – nome e cargo) 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

Ref.: (Identificação da Licitação) 
 
 
 ....................................(razão social), inscrito no CNPJ nº...................., com sede na .............................. 
n.º................, cidade........, Estado.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), 
Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............. e inscrito no CPF/MF sob o 
n.º.................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 200__. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal com – nome e cargo) 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ 

 

 

Ref.: (Identificação da Licitação) 

 

 

________________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _______________, por intermédio 

de seu representante legal, Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº _________________  Órgão expedidor _______  e do C.P.F nº ________________, 

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

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

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 

 

 

 

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 200__. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal com – nome e cargo) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO  

 

Ref.: (Identificação da Licitação) 

 

 

 

_________________________________________________________ inscrito no CNPJ sob o nº 

_______________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

_______________________________________, portador da Carteira de Identidade _________________ e do 

CPF nº _______________________ DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva, 

empregados executando trabalho degradante ou forçado.  

 

 

 

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 200__. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal com – nome e cargo) 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Ref.: (Identificação da Licitação) 

 

_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº 

____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído de 

_________________________ (identificação do licitante, inscrita no CNPJ nº ____________, doravante 

denominado (Licitante), 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 da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo  

Licitante), 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 da presente Licitação 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 da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 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 da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 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. 

 

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 200__. 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal com – nome e cargo) 
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ANEXO VIII 
 

CONTRATO Nº _________/2018 
 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRM 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA E A EMPRESA 
.............................., COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DRAGAGEM SUBMERSA DE SEDIMENTOS 
 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, 
Sociedade de Economia Mista Estadual por ações, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
no 04.945.341/0001-90 e com sede na Avenida Magalhães Barata nº 1201, bairro São Brás, Belém - Pará, 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Cláudio Luciano da 
Rocha Conde, por sua Diretora Financeira, sra Enedina Alice Ferreira Nahum, e por seu Diretor de 
Operações, sr Antônio Carlos Crisóstomo Fernandes, e a empresa ..................................................... 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..................................., com sede na ...................................... nº ......,  bairro 
...................................., cidade de ............., estado ................, CEP: ......................, endereço 
eletrônico................................, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu 
..................., Sr. ..........................., nacionalidade, estado civil, profissão ................, portador da Carteira de 
Identidade nº ................ SSP/..., e inscrito no CPF/MF sob o nº .........................................., têm entre si 
justa e CONTRATADA a assinatura deste Acordo, decorrente do Edital de Licitação nº 42/2018/2018 – 
COSANPA (Modo de Disputa Aberto), e com observância da Lei Federal nº 13.303 de 30.06.2016, do 
Decreto Estadual nº 2.121 de 28.06.2018, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COSANPA - 
RILC, e dos preceitos de direito privado, mediante as seguintes Cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de dragagem submersa de sedimentos limo argiloso, limpeza de grades, retirada 
mecanizada de vegetação aquática e mergulho nas estruturas de captação de água do Rio Guamá, Lago Água 
Preta, Lago Bolonha e no Canal Yuna/Utinga, do sistema de abastecimento de água do município de Belém, 
Estado do Pará, na condição CIF, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
Referência Técnica nº 16/2018-DO, parte integrante e indissociável deste Contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO: As cláusulas e condições deste Contrato moldam-se às 
disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30.06.2016, do Decreto Estadual nº 2.121 de 28.06.2018, do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COSANPA - RILC, e dos preceitos de direito privado, aos 
quais CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Além de outras estabelecidas no Edital 
ou decorrentes deste Contrato, constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) acompanhar gerir e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a ocorrência de qualquer fato 
que, a seu critério, exija medida corretiva por parte da CONTRATADA. A existência de fiscalização pela 
CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer falha na 
prestação do Contrato; 
b) efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço, prazo e forma de pagamento 
estabelecidas nas Cláusulas Quinta e Sexta deste Instrumento; 
c) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 
d) notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 
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e) permitir a entrada dos funcionários da empresa CONTRATADA, devidamente identificados e habilitados 
tecnicamente para realizar os serviços contratados, desde que previamente agendados com o empregado 
designado; 
f) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pela CONTRATADA. 
3.1. A COSANPA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Além de outras estabelecidas no Edital de 
Licitação nº 42/2018/2018 - COSANPA (Modo de Disputa Aberto) ou decorrente do Termo de 
Referência Técnica nº 16/2018-DO (Anexo I), ou deste Contrato, constituem obrigações da CONTRATADA: 
4.1. Cumprir fielmente as disposições previstas na legislação vigente, no Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da COSANPA (arts. 172 a 175) e no Contrato, atuando em consonância com os princípios da 
probidade e da boa-fé. 
4.2. Fornecer a CONTRATANTE o endereço eletrônico (e-mail), devendo acompanhar o mesmo diariamente, 
através do qual serão feitas trocas de correspondências. 
4.3. A CONTRATADA deverá possuir, obrigatoriamente, Licença Ambiental expedida pelo Órgão Municipal 
competente, local Sede da CONTRATADA. 
4.4. A CONTRATADA deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 
de direito público ou privado, comprovando a prestação satisfatória dos serviços, por parte da licitante, de 
serviço similar ao objeto da licitação. 
4.5. Responsabilizar-se integralmente pelo descarte ambientalmente correto dos resíduos recolhidos, 
obedecendo à legislação municipal dos Órgãos Regulamentadores. 
4.6. Manter durante toda a vigência do Contrato, estrutura administrativa mínima que suporte os compromissos 
assumidos com a CONTRATANTE, qual seja, um escritório ou base operacional nos municípios de Belém, 
Ananindeua ou Marituba/PA, à suas expensas, com endereço fixo e telefone. 
4.7. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 
equipamentos e ferramentas necessárias, na qualidade e quantidade especificadas no Termo e em sua 
proposta. 
4.8. 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. 
4.9. 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, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor 
correspondente aos danos sofridos. 
4.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor. 
4.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-
los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 
4.12. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o 
órgão para a execução do serviço. 
4.13. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 
4.14. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração. 
4.15. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 
atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer 
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
4.16. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 
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4.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do 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. 
4.18. Manter durante toda a vigência do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato. 
4.20. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 
da licitação. 
4.21. Emitir relatório mensal detalhado, da quantidade de coletas mensais, especificando local, data e horário 
das mesmas, no qual constarão as ocorrências verificadas, devendo ser o mesmo assinado pelos representantes 
das partes, ficando o original aos cuidados do empregado designado pela CONTRATANTE para a fiscalização do 
Contrato. 
4.22. Indicar o(s) responsável(eis) técnico(s) para o serviço, o(s) qual (is) responderá(ão) pela empresa por 
qualquer assunto referente ao Contrato. 
4.23. Justificar eventuais motivos de força maior que impeçam a realização dos serviços contratados. 
4.24. Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina de 
funcionamento da Administração. 
4.25. Não subcontratar outra empresa para execução dos serviços objeto do presente Contrato, ou transferir a 
outrem, no todo ou em parte, sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE. 
4.26. Após a execução deste Contrato, apresentar à CONTRATANTE, junto com a Nota Fiscal/Fatura de 
cobrança correspondente ao serviço prestado, devidamente atestada e visada pela Unidade de fiscalização do 
Contrato, comprovante do pagamento dos salários, férias e rescisão de Contrato de todos os seus empregados 
vinculados à prestação do serviço contratado e da GFIP completa, referente ao mês anterior à prestação do 
serviço, além da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e da Divida Ativa da União, da 
CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como ainda as demais Certidões Negativas emitidas 
pelos órgãos competentes dos Governos Municipal, Estadual e Federal, no que for pertinente, conforme a 
natureza da operação e as exigências legais. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR CONTRATUAL: O presente Contrato importa o valor global de 
R$....................., (.............................................................................................), incluindo o fornecimento 
dos materiais, transporte, descarregamento, impostos, taxas e todos os custos diretos ou indiretos incidentes, e 
demais despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão deste Contrato, conforme Proposta 
de Preços da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
apresentação e aceitação da Nota Fiscal e demais documentos no setor financeiro da COSANPA, que deverá 
estar visada, atestada e aceita pela Unidade de fiscalização e gerenciamento da execução do Contrato, desde 
que não ocorra fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, através de crédito em conta corrente indicada 
pela CONTRATADA, Conta Corrente Bancária nº ........, Agência nº .........., do Banco ............., mantida pela 
CONTRATADA. Observe-se que a DANFE correspondente à NOTA FISCAL deve estar atestada, visada e aceita 
pela Unidade de fiscalização e gerenciamento do Contrato; 
6.2. Por ocasião da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA deverá ser anexado o comprovante de 
pagamento dos salários, férias e rescisão de Contrato de trabalho de todos os seus empregados vinculados à 
prestação do serviço contratado, da GFIP referente ao mês anterior à prestação do serviço, da Certidão 
Conjunta expedida pela Procuradoria Geral da União-Dívida Ativa da União e Fazenda Federal do Brasil, da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, do CRF junto à Caixa Econômica Federal, do fornecimento 
de vale-transporte e auxílio alimentação, quando cabível, e da realização de exames admissionais e 
demissionais periódicos, quando for o caso, conforme Instrução Normativa nº 02/2008, alterada pela Instrução 
Normativa nº 03/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
6.3. Qualquer inconsistência, erro ou omissão na Nota Fiscal ou na documentação fiscal será objeto de glosa 
pela COSANPA e devolução da documentação à CONTRATADA para correção ou complementação, com a 
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conseqüente interrupção do prazo para pagamento previsto no item acima, que iniciará novamente somente 
após a documentação regularizada, reapresentada e aceita; 
6.4. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito 
de reajustamento de preços ou correção monetária; 
6.5. A forma de pagamento será exclusivamente através de cobrança em carteira, vedada a anuência e 
concordância para contrair empréstimos de financiamento e a cessão de crédito; 
6.6. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer deduções ou interpretações diferentes 
destes critérios e condições de pagamentos, fornecidos pela CONTRATANTE; 
6.7. Caso sejam necessários serviços especiais e/ou fornecimentos complementares, a CONTRATADA somente 
poderá executá-los mediante prévia aprovação da CONTRATANTE; 
6.8. Todas prestações de serviços serão contabilizadas de acordo com as quantidades efetivamente realizadas e 
pelos preços unitários aprovados pela CONTRATANTE; 
6.9. O processo de pagamento deverá obedecer às cláusulas do Contrato firmado entra a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação 
correrão por meio dos recursos orçamentários da própria COSANPA, através das contas relacionadas a seguir: 

Fonte de Recursos Conta Orçamentária Valor 

Belém 41.52341.7210-20000.5351-40-321178 R$  

 
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS: Os preços são fixos e irreajustáveis, salvo ocorra a 
duração do prazo de vigência contratual por período superior a 12 (doze) meses, a partir da assinatura do 
contrato. Depois de decorrido esse período de vigência de 12 meses, havendo formalização de termo aditivo 
para prorrogação da validade deste contrato, o preço contratual poderá ser reajustado pelo INPC/IBGE, 
tomando-se por base a data da assinatura do contrato para variação do referido índice. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO: O prazo de vigência do 
Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado com base na Lei nº 13.303/2016 que dispõe sobre 
o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante comunicação de uma das partes e aceitação 
da outra, por escrito, observadas as conveniências da Administração da COSANPA e as condições reinantes 
nesse setor específico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE: são responsabilidades da CONTRATANTE e CONTRATADA: 
10.1. Responsabilidade da CONTRATANTE: 
a) Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato; 
b) Fiscalizar a execução do objeto contratual, sendo que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da 
CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA de integral responsabilidade pela observância do objeto do 
presente Contrato; 
c) Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quando solicitada, informações formais a CONTRATADA, tendo 
em vista orientá-la sobre quaisquer dúvidas surgidas durante a execução do presente Contrato, ou providências 
a serem tomadas. 
10.2. Responsabilidade da CONTRATADA: 
a) A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução dos serviços ora contratados, 
respondendo diretamente pelos danos que, por si, seus prepostos empregados ou subcontratados, por dolo ou 
culpa, causar à CONTRATANTE, ao patrimônio público ou a terceiros, não sendo elidida essa responsabilidade 
pela fiscalização e/ou acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE. 
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10.3. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório, conforme inciso IX, do art. 
126, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COSANPA - RILC. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do RILC da COSANPA: 
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Não mantiver a proposta. 
10.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:   
a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas 
faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 
b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 
até o limite de 30 (trinta) dias; 
c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto; 
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a COSANPA, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos. 
10.3. Também ficam sujeitas a tais penalidades as empresas ou profissionais que: 
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 
10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no art. 
204 do RILC da COSANPA. 
10.5. 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 COSANPA, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO: A inexecução parcial ou total do 
Contrato poderá ensejar a sua rescisão, da seguinte forma, garantido o processo legal do contraditório e a 
ampla defesa: 
a) De forma unilateral;  
b) Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à CONTRATANTE e à CONTRATADA;  
c) Por determinação judicial.  
12.1. Constituem outros motivos para a rescisão contratual: 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do 
serviço no prazo estipulado;  
d) O atraso injustificado no início do serviço; 
e) A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;  
g) O desatendimento das determinações regulares da CONTRATANTE decorrentes do acompanhamento e 
fiscalização do Contrato;  
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h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
i) A dissolução da sociedade;  
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a 
execução do Contrato;  
l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
Contrato.  
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: São procedimentos que deverão ser 
adotados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços:  
13.1. Obedecer rigorosamente o disposto nos documentos deste Contrato, permanecendo responsável pela 
segurança eficiência, adequação dos métodos e mão-de-obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como 
atender, na execução, as exigências das normas técnicas vigentes; 
13.2. Refazer às suas custas, quaisquer partes dos serviços que, a juízo da Fiscalização não tenham sido 
executados de acordo com o estipulado nos documentos do Contrato; 
13.3. A CONTRATADA deverá manter no local de execução dos serviços Livro de Ocorrências para anotações 
suas, e da Fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO: Nos termos do art. 154 e 
seguintes do RILC da COSANPA, será designado pela gestão e fiscalização do Contrato à Gerência da Unidade 
Executiva de Produção – UEPR, a quem competirá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do Contrato e determinar o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados. 
14.1. São competências do Gestor do Contrato: 
a) Registrar a ocorrência e adotar providências, solicitando as correções por parte da CONTRATADA, sem 
prejuízo da instauração de processo administrativo para eventual aplicação de sanções, em caso de 
descumprimento das obrigações contratuais, inclusive aquelas relacionadas ao cumprimento do Código de 
Conduta Ética, manutenção de sigilo e vedação à corrupção; 
b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor e/ou Fiscal deverão ser solicitadas a 
seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias e convenientes.  
c) Provocar a instauração de processo administrativo com o objetivo de apurar responsabilidade ou prejuízo 
resultante de erro ou vício na execução do Contrato ou de promover alteração contratual;  
d) Identificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução do objeto contratado;  
e) Atestar a plena execução do objeto contratado. 
f) Promover a medição dos fornecimentos realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e processados 
pela CONTRATADA; 
g) Dar ciência à Diretoria Operacional de ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades ou Rescisão 
do Contrato. 
14.2. A Fiscalização será exercida no interesse exclusivo do serviço público, não excluindo nem diminuindo a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade; 
14.3. Ocorrendo qualquer fato superveniente, poderá a CONTRATANTE, através do Gestor do Contrato 
determinar a suspensão, a quem incumbe indicar:  
a) O prazo da suspensão, que pode ser prorrogado, se as razões que a motivaram não estão sujeitas ao 
controle ou à vontade do Gestor da Unidade Técnica;  
b) O montante que deve ser pago à CONTRATADA a título de indenização em relação a eventuais danos já 
identificados e o procedimento e metodologia para apurar valor de indenização de novos danos que podem ser 
gerados à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: O objeto deste Contrato será recebido 
pela CONTRATANTE, atendendo às seguintes etapas: 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento, fiscalização e gerenciamento, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA; 
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b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 207 do Regimento Interno de 
Licitações e Contratos da COSANPA - RILC. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL: A CONTRATADA antes da assinatura do 
Contrato, se obriga a apresentar a garantia, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) da contratação, em 
qualquer das seguintes formas: 
a) Caução em dinheiro ou em título de dívida pública; 
b) Fiança bancária; 
c) Seguro-garantia. 
17.1. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá a mesma taxa de remuneração da Caderneta de 
Poupança; 
17.2. Ocorrendo a rescisão do Contrato por justa causa, a CONTRATANTE reterá a garantia prestada pela 
CONTRATADA e, após o competente processo administrativo para a apuração dos danos que sofreu, ressarcir-
se-á do valor correspondente aos prejuízos apurados, inclusive o pertinente às multas aplicadas. Caso o valor 
da garantia seja insuficiente para cobrir os prejuízos, a diferença será cobrada judicialmente. Respeitada essa 
condição, a garantia será liberada, em até 60 (sessenta) dias após a assinatura, pelas partes CONTRATANTEs; 
17.3. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a  
providenciar a renovação do prazo de validade da garantia, nos termos e condições originalmente aprovados 
pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações 
decorrentes deste Contrato Administrativo fica estabelecido pelos CONTRATANTEs, o foro de Belém, com a 
renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO REGISTRO E DA PUBLICAÇÃO: O extrato deste Contrato será publicado, 
na Imprensa Oficial da do Estado do Pará, no prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, em face do que dispõe 
o parágrafo 5º do art. 28 da Constituição Estadual, e a Resolução 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do Tribunal 
de Contas do Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ASSINATURA: Estando as partes assim justas e acordadas, após terem lido, 
entendido e rubricado cada uma de suas páginas, firmam para todos os efeitos jurídicos e legais este 
instrumento, em 02 (duas) vias de teor e forma, em presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias abaixo 
identificadas e firmadas, atribuindo-lhe força executiva extrajudicial. 
                                                                                                         
Belém/Pa,         de                                   de  2018. 
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