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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018 /2019  

EDITAL 

 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, inscrita o CNPJ nº 

04.945.341/0001-90, Sociedade de Economia Mista – Companhia Fechada, com sede 

na Avenida Magalhães Barata, 1201, Bairro de São Braz, município de Belém, estado 

do Pará, CEP: 66.630-040, torna a público que, nas formas da Lei Nº 13.303/2016, do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia de Saneamento do Pará 

(adiante denominado “RILC”), da Lei Nº 10.520/2002,  do Decreto Nº10.024/2019, da Lei 

Complementar nº 123 a da Lei Estadual Nº 8.417/2016, do Decreto Estadual 

Nº2.121/2018, Lei Nº12.846/2016, e Código Civil Brasileiro, realizará licitação pública na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, pelo critério de julgamento MENOR PREÇO 

GLOBAL, conforme especificações, quantitativos estimados e condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos.   

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, no modo de disputa aberto 

e fechado, por meio da Internet, mediante condições de segurança (criptografia e 

autenticação), em todas as suas fases. 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por empregado da COSANPA, denominado 

pregoeiro, designado pela Portaria 841/2019 de 02 de Outubro de 2019, mediante 

inserção de monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema 

COMPRASNET, endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ . 

1.3. Eventuais dúvidas na interpretação deste edital e seus anexos, qualquer cidadão 

ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, ao pregoeiro até 3 (três) dias, anteriores à 

data fixada para abertura da sessão pública. 

1.4. Até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, 

exclusivamente por meio eletrônico. 

 

 

 

  

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.5. As solicitações previstas nos itens 1.3 e .1.4 deste edital, deverão ser 

encaminhados, exclusivamente por meio eletrônico, dentro do horário de atendimento 

das 08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, para o e-mail: 

andre.queiroz@cosanpa.pa.gov.br.  

1.5.1. Caberá ao pregoeiro, caso necessário, com o auxílio do setor responsável pela 

elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias, contados da 

data de recebimento da impugnação. 

1.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação 

1.7. Não serão conhecidos esclarecimentos e impugnações apresentadas fora do 

prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente para responder 

pelo interessado. 

1.7.1. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 

disponibilizadas nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.cosanpa.pa.gov.br, para 

consulta dos interessados. Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do 

prazo legal e/ou subscritas por representante não  habilitado legalmente para 

responder pelo interessado. 

1.7.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

1.7.3. Na hipótese da COSANPA não responder à impugnação até a data fixada para a 

entrega das propostas, a licitação será adiada, convocando-se nova data para entrega 

das propostas, com antecedência mínima de 1 (um) dia útil da nova data. 

1.8. Aquele que impedir perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório responderá pelos crimes previstos na Lei n° 13.303/2016.  

1.9. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias úteis, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

1.10. Ocorrendo a decretação de feriado no âmbito da sede da COSANPA, em 

Belém/PA a ou qualquer fato superveniente que impeça a realização da licitação na data 

marcada, todas as datas constantes dest e Edital serão transferidas, 

mailto:andre.queiroz@cosanpa.pa.gov.br
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automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora 

fixado. 

1.11. Toda e qualquer informação posterior à publicação, tais como respostas a 

esclarecimentos, prorrogações e revogações serão disponibilizadas no sistema 

COMPRASNET, endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ . 

 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

2.1.  TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM REDES ELÉTRICAS AÉREAS 

COM DESMATAMENTO/PODAGEM/SUPRESSÃO DE ÁRVORES DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COSANPA NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO ESTADO 

DO PARÁ, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS NO 

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA - ANEXO I DESTE EDITAL. 

2.2. O objeto desta licitação deverá atender às normas do Código de Defesa do 

Consumidor. 

2.3. Caso as especificações deste objeto encontrem-se discordantes no 

Comprasnet e no Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do texto  

constantes do Edital. 

2.4. Os preços unitários e/ou totais deverão estar presentes na Proposta de Preço e/ou 

nas planilhas com 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3ª (terceira) casa 

decimal, independentemente da aproximação. 

2.5. Nos preços propostos deverão estar lucro, despesas administrativas, encargos 

trabalhistas e sociais, equipamentos, materiais, responsabilidade técnica, contribuições 

fiscais e parafiscais, impostos e taxas, inclusive com serviços de terceiros ou mão-de-

obra e outros custos que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente no objeto 

licitado. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusos nos preços. 

2.5.1. Nos preços propostos deverão estar lucro, despesas administrativas, encargos 

trabalhistas e sociais, equipamentos, materiais, responsabilidade técnica, contribuições 

fiscais e parafiscais, impostos e taxas, inclusive com serviços de terceiros ou mão-de-

obra e outros custos que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente no objeto 

licitado. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusos nos preços. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2.5.2. A especificação do preço deverá ser feita de forma clara e inequívoca, sem 

alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais 

de um resultado. 

2.6. O critério de aceitabilidade da proposta é MENOR PREÇO GLOBAL, sendo 

obrigatória a análise dos preços/custos unitários. 

 

3. FORMA DE FORNECIMENTO OU REGIME DE EXECUÇÃO E RECURSOS 

FINANCEIROS 

 

3.1. A forma de fornecimento ou o regime de execução dos serviços do objeto deste 

Edital, conforme o caso, é aquele previsto no Termo de Referência (ANEXO I).  

3.1.1. Os prazos e condições para a entrega do objeto da contratação são aqueles 

previstos no Contrato e Termo de Referência (ANEXO I). 

3.1.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes.    

3.3. Os recursos para pagamento do objeto desta Licitação serão próprios da COSANPA 

na seguinte Conta Orçamentária para o Sistema de Abastecimento de Água do Município 

de Belém, na Unidade de Serviço de Manutenção (USMA) da Diretoria de Operações 

(DO): 

45.75331.7400-20000.5510-40-321183 

 

4. DO LOCAL, DATA  E HORÁRIO DA LICITAÇÃO 

 

4.1. O PREGÃO, na forma eletrônica, será realizado em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas 

as suas fases; 

4.2. No dia 04 de dezembro de 2019, às 15:30h, (horário Brasília), no site 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/  

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

5.1. Poderão participar da presente licitação qualquer pessoa natural ou jurídica 

legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências deste edital e seus anexos. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.2. Não será admitida a participação, nesta licitação, de pessoas naturais ou jurídicas 

que estejam cumprindo penalidade de: 

 a) que se enquadrem em um ou mais impedimentos do artigo 38 da Lei Federal 

nº 13.303/2016; 

 b) estejam constituídos sob a forma de consórcio e sejam controladoras, coligadas 

ou subsidiárias entre; 

 c) com registro de inidoneidade no SICAF; 

 d) com registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa; 

 e) empresas em processo de falência, concurso de credores, em processo de 

dissolução ou liquidação;  

 f) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 g) que possuam em seu contrato social, estatuto social ou documento equivalente, 

finalidade ou objetivo incompatível com o objeto deste certame. 

 

5.2.1. Para os fins desta licitação, os impedimentos referidos neste edital serão 

verificados perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e outros sistemas cadastrais 

pertinentes que sejam desenvolvidos e estejam à disposição para consulta, conforme o 

caso. 

5.3. Não será admitida a participação: 

a) das pessoas naturais ou jurídicas referidas no artigo 38 da Lei n. 13.303/2016. 

b) Os licitantes deverão apresentar declaração de conformidade ao referido 

dispositivo, conforme anexo II do presente edital, que deve ser encaminhada em 

conjunto aos documentos de habilitação previsto no item 11 deste edital. 

c) Cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado 

entre o Ministério Público do Trabalho e a União. 

d) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;  

5.4. Como condição de contratação, os interessados devem observar a exigência de 

empregabilidade de portadores de necessidades especiais prescrita pelo § 60 do artigo 

28 da Constituição do Estado do Pará. Por ocasião da contratação, os licitantes deverão 

apresentar declaração de empregabilidade, conforme adendo ao contrato contida no 
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anexo III do presente edital, que deve ser encaminhada em conjunto aos documentos 

de habilitação previsto no item 11 deste edital. 

5.5. O licitante poderá participar desta licitação por intermédio de sua matriz ou filial, 

desde que cumpra as condições exigidas para habilitação e credenciamento, em relação 

ao estabelecimento com o qual pretenda participar do certame. 

5.5.1. O CNPJ do estabelecimento que participar do certame, matriz ou filial, deverá ser 

o mesmo a constar na Minuta de Contrato com a COSANPA e nas Notas Fiscais/Faturas 

emitidas, quando do fornecimento ou execução dos serviços contratados. Dessa forma, 

não será admitida a emissão de Notas Fiscais/Faturas por CNPJ de estabelecimento 

diverso daquele participante da licitação. 

5.6. Esta licitação e de âmbito nacional. 

5.7. Como requisito para participação neste PREGÃO ELETRÔNICO, o Licitante deverá 

manifestar, em campo próprio do sistema Eletrônico (COMPRASNET), que cumpre  

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços esta em 

conformidade com as exigências deste instrumento convocatório e seus anexos. 

 

6. DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CERTAME 

 

6.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 a) coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

 b) responder aos pedidos de esclarecimentos formulados relativos ao certame; 

 c) receber, processar e julgar as impugnações ao presente Edital; 

 d) receber, processar e julgar as impugnações ao presente Edital; 

 e) analisar a aceitabilidade, exequibilidade e efetividade das propostas; 

 f) desclassificar propostas, indicando os motivos; 

 g) conduzir os procedimentos relativos aos lances e propostas de menor preço 

UNITÁRIO; 

h) realizar a negociação com o licitante que oferecer o lance de menor preço 

UNITÁRIO; 

i) receber, examinar e julgar os documentos de habilitação do licitante classificado 

em primeiro lugar; 

j) declarar o vencedor; 
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k) receber, examinar e processar eventuais intenção de recursos contra as suas 

decisões. 

l) caso a intenção recurso seja aceita, o pregoeiro abrirá a contagem de prazos, e 

no final dos prazos encaminhará para à autoridade competente para decisão, 

adjudicação e homologação; 

m) não havendo intenção de recurso o pregoeiro encaminhará o processo à 

autoridade competente para homologar e autorizar a contratação; 

 

6.2. É facultado ao pregoeiro, em qualquer fase da licitação, mediante despacho 

fundamentado, promover as diligências que entender necessárias, adotando medidas 

destinadas a: esclarecer informações; corrigir impropriedades e falhas meramente 

formais nas propostas e na documentação de habilitação que não alterem a substância 

das propostas e sua validade jurídica; complementar a instrução do processo. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA  

 

7.1. Os interessados em participar deverão dispor de acesso no sistema de licitações 

COMPRASNET, endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, no 

qual deverão realizar seu credenciamento e de representante capacitado e habilitado a 

praticar os atos e transações inerentes à licitação. 

7.2. As empresas deverão ser registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF. As que ainda não estejam cadastradas e tiverem interesse em 

participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua 

habilitação através do endereço eletrônico do sistema de processamento eletrônico das 

informações cadastrais, ou seja, o site do SICAF referente ao SIASG/COMPRASNET, 

até o momento anterior a abertura de sessão. 

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 

única e exclusiva do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação. 

7.4. O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico SIASG/COMPRASNET. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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7.5. A chave de identificação e de senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua 

inabilitação perante o SICAF.  

7.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

7.7. 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 do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.8. O credenciamento junto ao provedor do sistema, implica a responsabilidade legal da 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

8.1. O licitante deverá encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

8.2. No ato de envio de sua proposta, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 

do sistema de licitações, que: 

a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

b) Inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

c) Não emprega menores em condições vedadas pela legislação trabalhista, nem 

possui empregados executando trabalhos degradantes ou forçados;  

d) Sua proposta foi elaborada de forma independente 

8.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, por ocasião do envio da 

proposta, declarar em campo próprio do sistema, sob as penas da lei, que atendem os 

requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/2006, estando aptas a usufruir do 

tratamento favorecido.  
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8.3.1. A falta da declaração a que se refere este item indicará que a microempresa ou 

empresa de pequeno porte optou por não utilizado os benefícios previstos na Lei 

Complementar n. 123/2006. 

8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

referente aos impedimentos e sobre a condição de microempresa e empresa de pequeno 

porte, sujeitará a proponente às sanções previstas neste edital. 

8.5. O licitante deverá encaminhar sua proposta preenchendo os campos específicos no 

sistema de licitações, observadas as seguintes condições: 

8.5.1 O preenchimento da proposta, bem como a inclusão de seus anexos, no sistema 

de licitações é de exclusiva responsabilidade do licitante, não cabendo a COSANPA 

qualquer responsabilidade. 

8.5.2. Até a data e hora definidas para abertura das propostas, o licitante poderá retirar 

ou substituir a proposta anteriormente apresentada.  

8.5.3 No sistema, deverá ser cotado preço global , contendo no máximo 02 (duas) 

casas decimais, sem arredondamentos. No preço cotado, deverão incluir todos os 

tributos, seguros, taxas e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre 

o contrato e sua execução, assim como contribuições previdenciárias, fiscais e 

parafiscais, PIS/PASEP, FGTS, IRRF, emolumentos, seguro de acidente de trabalho 

e outros. 

8.5.4 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples 

Nacional deve indicar a alíquota de imposto incidente com base no faturamento 

acumulado dos últimos 12 (doze) meses anteriores. 

8.5.5 Quando o objeto licitado estiver enquadrado em algumas das vedações previstas 

no artigo 17 da Lei Complementar n. 123/2016, os licitantes microempresas ou empresas 

de pequeno porte que forem optantes do Simples Nacional deverão formular suas 

propostas desconsiderando os benefícios tributários do regime a quem fazem jus.  

8.5.6 O prazo de validade das propostas será de 120(cento e vinte) dias, contados da 

data prevista para apresentação das propostas, podendo vir a ser prorrogado mediante 

solicitação da COSANPA e aceitação do licitante. 

8.6. O Pregoeiro verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase 

de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que, de pronto, não atenderem às 

exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas em relação às informações 
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exigidas, apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento, ou, ainda, que não observem o disposto no item 8.11 deste edital. 

8.7. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas. 

8.8. A COSANPA não aceitará qualquer cobrança posterior de quaisquer encargos 

financeiros adicionais, salvo se criados após a data de abertura desta licitação, desde 

que observem os requisitos e critérios relativos aos procedimentos de reequilíbrio 

econômico-financeiro da contratação, conforme definido neste Edital, seus anexos e no 

RILC da COSANPA. 

8.9. Havendo discordância entre as especificações deste objeto descritas no 

COMPRASNET-CATMAT e as especificações constantes do Anexo I – Termo de 

Referência e seus Adendos, prevalecerão as últimas. 

8.10. No campo “descrição detalhada do objeto ofertado” do sistema 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, obrigatoriamente, o licitante deverá 

descrever a síntese do objeto ofertado, não sendo aceitável como descrição apenas o 

uso da expressão “conforme o edital” ou similares. 

8.11. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua 

proposta de preços no sistema do https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, 

inclusive sendo vedado indicar marca e fabricante no campo “descrição detalhada do 

objeto ofertado”, sob pena de desclassificação do certame. A marca e o fabricante devem 

ser indicados em campo próprio no sistema do 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, quando for o caso.  

 

9. DO JULGAMENTO 

 

9.1. A presente licitação será julgada pelo critério do menor preço global, nos termos do 

artigo 34 do RILC DA COSANPA, seguirá as regras de apresentação de propostas e 

lances estabelecidos pelo sistema eletrônico utilizado, no caso, 

www.comprasgovernamentais.gov.br. No horário designado, o Pregoeiro fará realizar a 

sessão pública. 

9.1.1. Se por algum motivo a sessão pública não puder ser realizada na data e horário 

previstos, os licitantes deverão ficar atentos à nova data e horário que serão 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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disponibilizados no sistema eletrônico em que se realizará a sessão pública e no sítio 

eletrônico da COSANPA. 

9.1.2. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 

sem prejuízo dos atos realizados. 

9.1.3. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão da licitação eletrônica será suspensa e reiniciada somente após 

comunicação aos licitantes.  

9.2. Os licitantes que atenderem as condições deste edital poderão apresentar lances, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 

informado do seu recebimento e respectivo horário de registro do valor. 

9.3. Os lances serão registrados no sistema, de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes. 

9.3.1. O licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema.  

9.3.2. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 

licitantes.  

9.3.3. Será permitida a apresentação de lances intermediários pelos licitantes, assim 

considerados os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao 

último lance dado pelo próprio licitante.  

9.3.4. Não serão aceitos lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro.  

9.3.4.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) 

segundos; 

9.3.5. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor for considerado inexequível.  

9.3.6. Não será admitida a desistência do lance efetivado, sujeitando-se o licitante 

desistente às penalidades previstas neste edital e na legislação vigente. 

9.4. Para efeito de ordenação das propostas de preços, a desistência em apresentar 

lance implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço 

por ela apresentado.   
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 9.5. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

9.6. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 

por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.6.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo 

de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.6.2 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

9.6.3. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.6.4. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta 

9.6.5. Será considerada manifestamente inexequível a proposta que apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

do objeto licitado. Caso a proposta apresente preços inferiores a 70% (setenta por cento) 

do valor estimado para a contratação (sigiloso), o pregoeiro deverá solicitar ao licitante 

que, em até 48 (quarenta e oito) horas do final da fase de lances, encaminhe planilha de 

composição de custos e formação de preços, fins de verificação da exequibilidade da 

proposta apresentada e da conformidade das especificações exigidas no certame. Em 

caso de não cumprimento nesse prazo, a proposta será desclassificada. 

9.6.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não 

atender às exigências de habilitação (item 11), o pregoeiro examinará a proposta ou o 

lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do licitante, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 

lance que atenda ao Edital. Também nessa etapa o pregoeiro deverá negociar com o 
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licitante para que seja obtido preço melhor, aplicando-se, também, o disposto no item 

anterior. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes.  

 

10. NEGOCIAÇÃO 

 

10.1. O pregoeiro negociará com o licitante que apresentou o lance de MENOR PREÇO 

GLOBAL , por meio do sistema, para que sejam obtidas melhores condições, enquanto 

o sistema permitir. 

10.1.1. Ainda que a proposta do primeiro classificado esteja abaixo do orçamento 

estimado, deverá haver tentativa de negociação com o licitante para obtenção de 

condições mais vantajosas. 

10.2. O sistema informará a proposta de menor preço GLOBAL e seu autor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances. Quando for o caso, o sistema 

também informará a ocorrência de negociação e da decisão da pregoeira acerca da 

aceitação do lance de menor valor. 

10.2.1. A proposta que permanecer com o valor superior ao preço máximo (sigiloso) 

admitido pela COSANPA, após a tentativa frustrada de negociação, será 

desclassificadas. 

11. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 
11.1. O licitante autor da melhor proposta aceita pelo pregoeiro, bem como os 

documentos de habilitação descritos neste item, para comprovação a sua 

regularidade, que deverão serem enviados, no prazo de 2(duas) horas, em formato 

digital por meio, exclusivamente no campo próprio do COMPRASNET, conforme 

convocação do Pregoeiro via Chat. 

11.2. A habilitação das licitantes será verificada “on line” no Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

11.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

11.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 
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lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 

10.024, de 2019. 

11.3. O licitante deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação jurídica, que 

deverão estar acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva 

consolidação, quando for o caso, e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a 

execução de atividades da mesma natureza do objeto desta licitação: 

a) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede, no caso de empresário individual; 

b) ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documentos 

comprobatórios da eleição/nomeação de seus administradores, em se tratando de 

Sociedades Empresárias ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

(EIRELI); 

c) decreto de autorização, devidamente arquivado, quando se tratar de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, com procurador residente 

domiciliado no País, conforme Parágrafo Único do artigo 16 do Decreto n. 

3.555/2000, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da 

indicação de seus administradores. 

11.4. O licitante deverá apresentar os seguintes documentos de qualificação técnica: 

a) As empresas proponentes deverão comprovar através de atestado técnico e/ou 

declaração de empresa idônea, com firma devidamente reconhecida em cartório, a 

experiência e/ou capacitação técnica na prestação de serviços com as mesmas 

características especificadas neste termo de referência técnica. 

b) A empresa contratada deverá ter entre suas atividades cadastradas a prestação de 

serviços de manutenção em redes elétricas de distribuição de energia em média tensão, 

incluindo o desmatamento, a podagem e a supressão de vegetação arbórea, assim como 

dispor de responsáveis técnicos pelos serviços contratados devidamente em dia e 

inscritos no seu conselho de classe, obrigatoriamente, conforme Resolução do CONFEA 
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11.5. O licitante deverá apresentar os documentos relativos à capacidade econômico-

financeira: 

a)Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigidos e apresentados na forma da lei, devidamente registrado Registro Público 

de Empresas Mercantis (Junta Comercial), vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 

proposta, podendo também apresentar o SPED CONTÁBIL, salvo as empresas 

que se enquadrarem no DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 ( Art. 

3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega 

ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa 

de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

social).  

b) As empresas constituídas no exercício em curso ou com menos de um ano 

deverão apresentar balanço de abertura. 

c) A comprovação da boa situação financeira da licitante será baseada na 

obtenção dos Índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente - LC e Solvência 

Geral - SG, que deverão ser maiores que um (>1), resultante da aplicação das 

fórmulas abaixo. Os índices deverão ser apresentados devidamente calculados e 

em folha anexa ao Balanço Patrimonial. 

 

𝐿𝐺 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 
 

 

𝐿𝐶 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 

 

𝑆𝐺 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜  
 

  

 

d) A proponente que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer 

dos índices referidos na alínea anterior, deverá comprovar que possui capital 

mínimo ou patrimônio líquido no valor de 10% (dez por cento) da oferta 
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apresentada, devendo a comprovação ser feita relativamente à data de sua 

apresentação, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de 

índices oficiais, para demonstrar sua boa situação financeira. 

e) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

sede do proponente, dentro do seu prazo de validade, e emitida no máximo com 

120 (cento e vinte) dias de antecedência à data de abertura do pregão. 

11.5. O licitante deverá apresentar os seguintes documentos relativos à regularidade 

fiscal e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil – 

RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN. 

c) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, expedido pela Caixa 

Econômica Federal. 

d) Certidão Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela Secretaria de Estado da 

Fazenda (se a sede da empresa for no Estado do Pará, a regularidade será 

comprovada por meio de duas certidões: tributária e não tributária). 

e) Certidão Negativa da Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria de Finanças 

do Município (Certidão Negativa da Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria 

de Finanças do Município). 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho. 

11.5.1. A Certidão Negativa Relativa a Contribuições Previdenciárias, expedida pela 

RFB, e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos à Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela RFB e pela PGFN, foram extintas 

em 02 de novembro de 2014 pelo Decreto nº 8.302, de 04/09/2014. No entanto, se o 

licitante tiver ambas as certidões supracitadas dentro do período de validade nelas 

indicadas, poderá apresentá-las conjuntamente em substituição à certidão exigida na 

alínea “b” do subitem anterior. 

11.6. Microempresas e empresas de pequeno porte deverão atender a todas as 

exigências de habilitação previstas neste edital. 

11.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
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11.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

que é o momento imediatamente posterior à fase de habilitação, prorrogáveis por igual 

período pela COSANPA, mediante requerimento do licitante, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

11.6.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital; sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. 

11.7. A Licitante deverá apresentaras seguintes declarações: 

a) Declaração devidamente assinada pelo representante legal da empresa 

licitante, de que não oferece trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de 18 anos, ou qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir dos 14 anos, em atendimento ao disposto na Lei 9.854, de 

28/10/99; (modelo no anexo VI) 

b) Declaração devidamente assinada pelo representante legal da empresa 

licitante, de que possui em seu quadro de funcionários percentual mínimo de 5% 

(cinco por cento) de pessoas com deficiência, em atendimento a Constituição do 

Estado do Pará em seu art. 28.(modelo no anexo III) 

11.8. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 

proposta e documentação do licitante subsequente, e assim, sucessivamente, até a 

apuração de documentação que atenda os termos do edital, cujo licitante será declarado 

vencedor. 

11.9. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 

proposta e documentação do licitante subsequente, e assim, sucessivamente, até a 

apuração de documentação que atenda os termos do edital, cujo licitante será declarado 

vencedor. 

11.10. O pregoeiro somente deverá inabilitar o licitante autor da melhor proposta em 

razão de defeitos em seus documentos de habilitação que sejam insanáveis, aplicando-

se os mesmos procedimentos e critérios prescritos neste edital para o saneamento de 

propostas, observando-se o seguinte: 
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a) consideram-se sanáveis defeitos relacionados a documentos que declaram 

situações pré-existentes ou concernentes aos seus prazos de validade; 

b) O pregoeiro, se for o caso de diligência, deverá conceder prazo de 2 (dois) dias 

úteis, prorrogável por igual período, para que o licitante corrija os defeitos 

constatados nos seus documentos de habilitação, apresentando, se for o caso, 

nova documentação; 

c) O pregoeiro, se for o caso de diligência, deverá indicar expressamente quais 

documentos devem ser reapresentados ou quais informações devem ser 

corrigidas; 

d) se os defeitos não forem corrigidos de modo adequado, o pregoeiro poderá 

conceder novo prazo para novas correções. 

11.11. O licitante que for declarado vencedor da presente licitação, não havendo 

interposição de recursos ou após decididos estes, deverá enviar via física da proposta 

final, da documentação e das declarações para o COSANPA, sito à Av. Magualhães 

Barata, 1201, São Brás, Belém/PA, CEP 66.060.901, no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis. 

11.11.1. O prazo estabelecido neste subitem poderá ser prorrogado por decisão 

fundamentada do pregoeiro, após análise de justificativa apresentada pelo licitante. 

11.11.2. É de responsabilidade do licitante confirmar junto a COSANPA o recebimento 

da proposta final e dos documentos de habilitação. 

11.11.3. Todos os documentos integrantes da proposta e da documentação e a 

declaração deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou ainda por servidor da Administração 

devidamente identificado ou publicação em órgão da imprensa oficial.  

11.11.4. Documentos em idioma estrangeiro deverão ser acompanhados de tradução 

por tradutor juramentado, em original ou cópia autenticada, devendo a respectiva 

autenticação ser realizada pelo consulado correspondente. 

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a interposição de intenção de 

recursos, compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a Sessão Pública, o 

encaminhamento de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, realizados no 

âmbito do Sistema Eletrônico. 
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12.2. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá o prazo mínimo de 20 (vinte) minutos, 

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo 

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, registrando a síntese de suas 

razões 

12.2.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 

direito que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que 

proferiu a decisão. 

12.3. A licitante que tiver intenção de recorrer, aceita pelo pregoeiro, deverá registrar o 

recurso, em campo próprio do sistema, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias para 

apresentar as suas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 

apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr 

do término do prazo da recorrente.  

12.4. Os autos do processo permanecerão no órgão com vista franqueada aos 

interessados, sendo que em relação à pesquisa de preços e definição do valor estimado, 

estas folhas poderão ser retiradas dos autos do processo pelo pregoeiro, conforme sua 

decisão, para melhor proteger os interesses desta Companhia. 

12.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção da licitante em recorrer 

importará a decadência do direito ao recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do 

certame à empresa declarada vencedora, sendo submetido o presente procedimento à 

autoridade competente para homologação. 

12.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

12.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao 

licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

12.8. O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este certame 

poderão ser consultados no endereço https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, que 

será atualizado a cada nova etapa constante no Edital. 

12.9. Os recursos manifestamente protelatórios são passiveis de sanções 

administrativas nos termos da Lei nº 10.520/2002. 

12.10. São considerados recursos protelatórios: 

12.10.1. Aqueles que contrariam as disposições legais que norteiam os procedimentos 

licitatórios. 
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12.10.2. Aqueles que possuem o teor fundado em matéria distinta do procedimento 

licitatório (valores; prazos; eventos entre outros). 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Declarado o vencedor e não havendo manifestação de Recursos, o(a) 

PREGOEIRO(A), através do SISTEMA, fará a adjudicação do objeto desta Licitação ao 

vencedor e, seguidamente, Autoridade Competente homologará a Licitação.  

13.1.1. O procedimento da adjudicação é atribuição do (a) PREGOEIRO(A), se não 

houver Recurso, ou, havendo, a Autoridade Competente, que também procederá à 

homologação do certame. 

13.2. Após a homologação será convocado o adjudicatário para a assinatura do Contrato, 

nas condições estabelecidas, conforme modelo do ANEXO deste Edital. 

13.3. Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, e, 

havendo interesse da COSANPA, este poderá solicitar prorrogação da validade acima 

referida, por igual prazo, no mínimo. 

 

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 Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de 

habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 

14.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o instrumento contratual, 

dentro do prazo e condições estabelecidos, caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

14.4.1. Ocorrendo o previsto neste subitem, é facultado a COSANPA  rescindir o 

contrato por inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para negociação e possível a djudicação ou revogar a licitação. 

14.4. O foro do contrato será o da Comarca de Belém, Estado do Pará. 

 

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 
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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 depois de concedida aos licitantes oportunidade para se 

manifestarem, assegurando-lhes o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

16. DAS DIPOSÇÕES 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 pelo Pregoeiro, 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.  

16.8. É facultada ao Pregoeiro 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. 
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16.10. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

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, 21 de Novembro de 2019 

 

André Rabêlo Queiroz 
Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPANHIA DE SANEAMENTO 
     DO PARÁ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Número de Protocolo: 2019/469049 

 

 
 

Av. Gov. Magalhães Barata, nº 1201 – São Brás - CEP: 66.060-901 
Fone: 3202-8534/8539 Belém-Pa 

 

 

ANEXO I 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº DO/009/2019 PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES ELÉTRICAS 

AÉREAS COM DESMATAMENTO/PODAGEM/SUPRESSÃO 

DE ÁRVORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DA COSANPA NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO 

ESTADO DO PARÁ. 

1 − OBJETIVO 

Orientar o processo de licitação, estabelecer critérios e fornecer instruções para a contratação de empresa 

especializada para a realização de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em redes elétricas aéreas com 

desmatamento/podagem/supressão de árvores do sistema de abastecimento de água da COSANPA no Município 

de Belém no Estado do Pará. 

2 − OBJETO 

Serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em redes elétricas aéreas com 

desmatamento/podagem/supressão de árvores do sistema de abastecimento de água da COSANPA no Município 

de Belém no Estado do Pará. 

3 − JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

As linhas aéreas de distribuição de energia elétrica existentes em diferentes estações operacionais da 

COSANPA no Município de Belém, inclusive aquelas localizadas no Parque Estadual do Utinga 

(PEUT), frequentemente sofrem problemas decorrentes da falta de adequado programa de manutenção 

elétrica preventiva, agravados por interferências da vegetação próxima, tanto de contatos eventuais 

como também pela queda de galhos e até de árvores inteiras, decorrentes da ação de ventanias naturais 

na região, principalmente na época de chuvas intensas, ocasionando danos físicos nas próprias linhas 

e/ou o desligamento dos sistemas elétricos.  

Deste modo, todas as atividades operacionais que são alimentadas pelas referidas linhas de distribuição 

de energia ficam inativas até a solução do fato ocorrido. Principalmente, é muito comum ser afetada a 

captação de água bruta da COSANPA na margem do Rio Guamá, o que pode comprometer a produção 

de água tratada para a maior parte da população dos Municípios de Belém e de Ananindeua. 
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Portanto, além dos prejuízos materiais com a inesperada quebra de postes de energia, cruzetas de 

concreto, isoladores de média tensão e o rompimento de cabos condutores em 13.800 Volt, ocorre a 

sobrecarga de trabalho das equipes de manutenção eletromecânica, que são convocadas e deslocadas 

em caráter de urgência, a qualquer dia e horário, para trabalhar no restabelecimento do abastecimento 

de água na cidade. 

Quando ocorre maior extensão dos trechos afetados ou ainda dificuldade de acesso para os trabalhos de 

recomposição, são necessários maiores períodos para normalização dos sistemas, causando para a 

COSANPA a elevação dos custos de manutenção e maiores reclamações da população, decorrentes das 

paralizações operacionais não programadas. 

Assim, a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas redes elétricas em média 

tensão (13.800 Volt), bem como a podagem e supressão da vegetação próxima das linhas aéreas de 

distribuição de energia são de extrema importância para manter a continuidade operacional da 

COSANPA, como também para a segurança dos que circulam nas regiões envolvidas, preservação do 

patrimônio e adequada conservação do meio ambiente. 

4 − SERVIÇOS CONTRATADOS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS 

4.1.  Os serviços contratados têm como objetivo principal as atividades de manutenção preventiva e 

corretiva em redes elétricas de média tensão (13.800 Volt e 4.160 Volt) de propriedade da COSANPA, 

considerando as programações de intervenções planejadas e o atendimento das ocorrências 

emergenciais, incluindo a execução dos vários trabalhos com mobilização de equipes profissionais 

especializadas, com suporte de veículos automotores, fornecimento de materiais diversos, ferramentas 

e equipamentos de proteção individual e coletiva. 

4.2.  A principal atividade será manter, em adequadas condições de conservação e operação, toda a 

infraestrutura de redes elétricas em média tensão existentes, realizando as ações de manutenção 

necessárias para o confiável desempenho técnico dos sistemas da COSANPA, como por exemplo, a 

substituição de componentes comprometidos (postes, cruzetas, condutores, muflas, etc), bem como a 

revisão dos pontos de conexões, monitoramento de eventuais riscos, entre outras providências 

cabíveis. 

4.3.  Os serviços contratados deverão abranger o desmatamento, a podagem e a supressão de vegetação nas 

proximidades das redes elétricas, incluindo a destinação final dos resíduos vegetais decorrentes: 

folhagem, galhos, troncos, raízes e demais entulhos produzidos nesta atividade contratada.  

4.4.  No caso particular do manejo da vegetação próxima das linhas de distribuição do PEUT, a empresa 

proponente deverá elaborar e apresentar um plano de trabalho, buscando reduzir os riscos de contatos 

acidentais e/ou danos materiais e operacionais, incluindo as ações de melhorias que forem necessárias 
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e as providências indispensáveis para a segurança de trabalhadores, considerando que as linhas aéreas 

de distribuição de energia precisam operar diuturnamente energizadas com média tensão elétrica de 

13.800 Volt e 4.160 Volt, conforme o trecho considerado.  

4.5.  O plano de trabalho para manejo no PEUT deverá abranger a Metodologia detalhada para podagem e 

supressão vegetal, respeitando as normas técnicas do IDEFLOR-BIO para procedimentos referentes 

ao manejo de vegetação naquele parque ambiental (Apêndice 02). Todas as programações de trabalho 

que dependerem de desligamentos para desenergização das redes elétricas da COSANPA deverão ser 

definidas em consenso com Unidade de Serviço de Manutenção (USMA) da Diretoria de Operações 

(DO) desta Companhia.  

4.6.  O plano de trabalho no PEUT deverá adotar metodologias que gerem baixo impacto ao meio ambiente 

e que evitem a mortalidade da fauna e flora existentes nos locais de execução dos serviços, buscando 

práticas sustentáveis para máxima eficiência na podagem e supressão vegetal. Também deverá adotar 

medidas para afugentamento, resgate e translocação de fauna (animais silvestres, anfíbios e répteis, 

mamíferos de pequeno e médio porte).  

4.7.  Todo material vegetal oriundo das atividades de manejo da vegetação do interior do PEUT deve ser 

conduzido pela empresa contratada para o Pátio de Resíduos Vegetais, localizado dentro do próprio 

parque, conforme normativa descrita no Apêndice 02.  

4.8.  A contratada deverá prestar serviços de engenharia elétrica para a resolução e superação das eventuais 

dificuldades técnicas que surgirem durante a execução dos serviços contratados, visando garantir o 

cumprimento e alcance dos objetivos finais do trabalho.  

4.9.  A empresa proponente deverá formalizar consulta à COSANPA para dirimir qualquer eventual dúvida 

com relação a assuntos, aspectos ou situações porventura não previstas ou não detalhadas neste Termo 

de Referência.  

4.10.  Deverão ser obedecidos os requisitos das normas da ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as especificações 

apresentadas no presente termo de referência. 

4.11.  No caso da CONTRATADA se apoiar em normas e/ou especificações diferentes das acima 

mencionadas e que sejam universalmente aceitas, deverão ser claramente citadas e sua aceitação 

ficará a critério da COSANPA. 

4.12.  A CONTRATADA deverá elaborar e manter um plano de execução dos fornecimentos e serviços 

capaz de atender as necessidades da COSANPA. 

4.13.  Os serviços contratados e as condições estabelecidas deverão ser rigorosamente executados e 

cumpridos, independentemente de eventuais dificuldades relativas ao recrutamento de equipes, a 



 COMPANHIA DE SANEAMENTO 
     DO PARÁ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Número de Protocolo: 2019/469049 

 

 
 

Av. Gov. Magalhães Barata, nº 1201 – São Brás - CEP: 66.060-901 
Fone: 3202-8534/8539 Belém-Pa 

 

manutenção de veículos, ao fornecimento de materiais, variações climáticas ou outras situações 

correlatas que porventura venham a ocorrer; 

4.14.  Após a assinatura do contrato e antes do início da mobilização, o Engenheiro encarregado da 

CONTRATADA deverá entrar em contato com o responsável pela Fiscalização da COSANPA para, 

de comum acordo, estabelecerem a dinâmica prática de execução e fiscalização dos serviços. 

4.15.  Observar que todas as comunicações com a COSANPA deverão ser formalizadas. As prévias 

comunicações diretas (verbais ou via telefone) devem ser posteriormente formalizadas, evitando-se 

os riscos de equívocos no entendimento de informações práticas e/ou decisões estabelecidas. 

5 – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA  

5.1.  Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com o pessoal 

da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco para as 

companhias ou institutos seguradores. 

5.2.  Para isso, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no que 

concerne à segurança (esta cláusula inclui a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as 

normas apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço. 

5.3.  A CONTRATADA se obriga a cumprir as normas de sinalização e execução de serviços vigentes no 

local. 

5.4.  A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios pela proteção destes e das instalações de trabalho, 

bem como pela manutenção da ordem nos locais de trabalho, inclusive as necessárias providências 

para garanti-la. 

5.5.  Qualquer eventual prejuízo sofrido, por negligência ou ação da CONTRATADA, será avaliado pela 

COSANPA e a reparação ocorrerá a expensas da CONTRATADA. 

5.6.  Em caso de acidente que ocorrer nos locais de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

➢ Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

➢ Paralisar imediatamente os serviços nas suas circunvizinhanças a fim de evitar a possibilidade de 

mudança das circunstâncias relacionadas com o acidente; 

➢ Solicitar imediatamente o comparecimento da COSANPA ao lugar da ocorrência relatando o fato. 

5.7.  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. 
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5.8.  A execução dos serviços deverá obedecer às normas regulamentadoras de segurança do trabalho, a 

seguir especificadas.  

NR 2 - INSPEÇÃO PRÉVIA: 

Antes do término ou durante a execução dos serviços, o SESMT – Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da COSANPA deverá ser avisado para que possa 

inspecionar e apresentar sugestões para melhorar as futuras condições de trabalho e para sua liberação 

final. 

NR 3 - EMBARGO E INTERDIÇÃO: 

O fiscal dos serviços ou o SESMT deverá embargar ou interditar os serviços que estiverem de acordo 

com as normas regulamentadoras de Segurança do Trabalho. 

NR 4 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA 

DO TRABALHO – SESMT: 

A empresa contratada é obrigada a possuir seu SESMT dimensionado quando o número de trabalhadores 

assim o exigir. 

NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI: 

A empresa contratada deve fornecer os EPI de acordo com o cargo de cada trabalhador e conforme 

orientação do SESMT da própria empresa. 

NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO: 

A empresa contratada deve apresentar: 

✓ Os exames médicos (admissional, periódico e demissional). 

✓ Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, de cada trabalhador, os quais devem permanecer no 

local de trabalho. 

✓ O PCMSO atualizado. 

NR 9 – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA: 

A empresa contratada deve apresentar o PPRA dos serviços para o SESMT avaliar. 

NR 10 - INSTAÇÕES E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE: 

✓ Só deve exercer atividade no sistema elétrico, trabalhador devidamente capacitado na função, 

devendo conter em seu comprovante de curso, a tensão e a carga que ele está habilitado a 

trabalhar. 

✓ Qualquer falha para com o cumprimento desta NR implicará na aplicação da NR 3 - Interdição. 
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✓ Não serão aceitas instalações improvisadas. 

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES: 

✓ Os locais de trabalho devem ser analisados com antecedência pelo SESMT para que seja feita a 

análise do ambiente de trabalho e, se possível, a eliminação do risco. 

✓ Os trabalhadores devem ter capacitação para trabalhar nesta área. 

✓ Os serviços só devem começar quando devidamente autorizado pelo responsável. 

✓ Todo o equipamento de proteção deve estar disponível antes do início dos serviços. 

NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERICULOSAS: 

✓ Os locais de trabalho devem ser analisados com antecedência pelo SESMT para que seja feita a 

análise do ambiente de trabalho e, se possível, a eliminação do risco. 

✓ Os serviços só devem começar quando devidamente autorizado pelo responsável. 

✓ Todo o equipamento de proteção deve estar disponível antes do início dos serviços. 

NR 17 – ERGONOMIA: 

✓ As utilizações de motores e/ou outros equipamentos pesados devem ser planejadas, desde o 

acesso do transporte, os meios de içamento e movimentação de cargas no local, todas as 

respectivas instalações e acessórios, até as suas desmontagens e remoção definitiva. 

NR-35 - SEGURANÇA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA O TRABALHO EM ALTURA 

✓ Estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, 

envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a 

saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. 

✓ Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do 

nível inferior, onde haja risco de queda. 

6 – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS  

6.1.  Os fornecimentos e serviços serão fiscalizados por intermédio de profissionais credenciados pela 

COSANPA e respectivos auxiliares.  

6.2.  Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e 

condições destas especificações e do contrato, das recomendações técnicas quanto à correta execução 

dos serviços e/ou aplicação dos materiais, bem como o conteúdo deste termo de referência, normas e 

especificações pertinentes. 
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6.3.  Qualquer proposta de modificação técnica ou alteração de procedimentos apresentada pela 

CONTRATADA, somente poderá ser executada após a aprovação formal da COSANPA. 

6.4.  Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da COSANPA, em conformidade com 

o escopo destas especificações e do contrato. 

6.5.  Ficam reservados à COSANPA o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 

duvidoso e omisso não previsto no contrato, nestas especificações, ou em tudo o mais que de qualquer 

forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com os serviços e fornecimentos  

em questão e/ou seus complementos. 

6.6.  A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar a disposição da COSANPA os meios 

necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações 

de trabalho, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para 

efeito de faturamento. 

6.7.  A atuação da COSANPA em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas e remotas, sempre de 

conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

6.8.  Os danos causados a terceiros deverão ser recuperados imediatamente pela CONSTRUTORA, sem 

ônus para a COSANPA. 

6.9.  A COSANPA poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela 

CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom 

andamento dos serviços. 

6.10.  O quadro de pessoal da CONTRATADA deverá ser constituído por profissionais hábeis e 

disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. A CONTRATADA é obrigada a 

afastar imediatamente do serviço e dos locais de trabalho todo e qualquer trabalhador julgado pela 

COSANPA, como de conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento dos trabalhos, 

a perfeita execução dos serviços e a ordem pública. 

6.11.  A COSANPA terá plena autoridade para suspender os serviços, total ou parcialmente, sempre que 

julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, 

os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem formal da COSANPA. 

6.12.  A COSANPA terá direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades suficientes, 

de modo a dar atendimento ao nível de qualidade nesta especificação técnica, bem como para 

obedecer ao cronograma do contrato. 
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6.13.  A CONTRATADA deverá refazer, sem ônus para a COSANPA, os serviços não aceitos por esta, 

quando for constatado o emprego de material inadequado ou a execução imprópria dos serviços a 

vista das respectivas especificações. 

6.14.  Os fornecimentos e serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

6.15.  A COSANPA deverá comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas nos fornecimentos e/ou serviços, para que sejam substituídos, reparados 

ou corrigidos. 

6.16.  A equipe de responsáveis técnicos da empresa contratada, em conformidade com o plano de trabalho 

estabelecido, deverá participar de reuniões periódicas e/ou visitas de campo previamente agendadas 

durante o transcorrer do desenvolvimento do trabalho.  

6.17.  A existência da fiscalização por parte da COSANPA de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da empresa contratada, tanto na execução do Contrato quanto no cumprimento das 

legislações e normas técnicas vigentes e pertinentes aos serviços previstos.  

6.18.  A empresa contratada deverá apresentar relatórios técnicos completos e detalhados de todas as 

intervenções realizadas, incluindo fotografias digitais coloridas com resolução adequada e plantas 

e/ou mapas atualizados com os resultados definitivos (“as built”), destacando as modificações e/ou 

ajustes porventura realizados e/ou necessários.  

6.19.  Qualquer situação relevante, principalmente a que envolver algum potencial de risco a segurança 

física (pessoal ou patrimonial) ou a continuidade da operação dos sistemas envolvidos, deverá ser 

previamente ou imediatamente informada para a COSANPA, haja vista a responsabilidade técnica 

dos profissionais envolvidos.  

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O contratado deverá 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. Cabe ainda à contratada: 

7.1.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto do contrato, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.2.  Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a conclusão 

da entrega dos fornecimentos e serviços, todos os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo contratual previsto, com a devida justificativa e comprovação; 
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7.3.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.4.  Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7.5.  Disponibilizar dados, fotos, relatórios ou qualquer outro tipo de informação a terceiros somente com 

autorização da COSANPA; 

7.6.  Reparar/substituir/alterar os produtos em não-conformidade ou não aprovados pela Equipe de 

Fiscalização, sem ônus para a COSANPA; 

7.7.  Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela COSANPA, cujas reclamações ou orientações 

comprometem-se a atender prontamente; 

7.8.  Assumir todas as despesas relativas à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com 

os serviços, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas, impostos, deslocamentos de 

funcionários, equipamentos de proteção individual e coletiva, tributos, seguros, taxas e serviços, 

licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, etc, e ficando, ainda, para todos 

os efeitos legais, declarada pela Contratada a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre 

seus empregados e/ou prepostos e a COSANPA; 

8 – GARANTIAS DOS SERVIÇOS 

Os serviços e fornecimentos contratados terão garantia de 12 (doze) meses, a contar da data de 

recebimento e aprovação, pela equipe de fiscalização da COSANPA. A garantia abrangerá eventuais 

defeitos em materiais e componentes fornecidos e aplicados pela contratada e falhas nos serviços 

executados pelos profissionais e trabalhadores, ou prestadores, que também estejam a serviço da 

empresa contratada. 

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do RILC da COSANPA:  

9.1.  Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

9.2.  Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.3.  Fraudar na execução do contrato; 

9.4.  Comportar-se de modo inidôneo; 

9.5.  Cometer fraude fiscal; 

9.6.  Não mantiver a proposta. 

9.7.  A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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9.8.  Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

9.9.  Multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

9.10.  Multa compensatória de 1 % (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

9.11.  Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

9.12.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a cosanpa, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos. 

9.13.  Também ficam sujeitas a tais penalidades as empresas ou profissionais que: 

9.14.  Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

9.15.  Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.16.  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. 

9.17.  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. 

10 – ACERVO TÉCNICO 

10.1. A empresa contratada deverá ter entre suas atividades cadastradas a prestação de serviços de 

manutenção em redes elétricas de distribuição de energia em média tensão, incluindo o 

desmatamento, a podagem e a supressão de vegetação arbórea, assim como dispor de responsáveis 

técnicos pelos serviços contratados, obrigatoriamente, conforme Resolução do CONFEA; 

10.2. As empresas proponentes deverão comprovar através de atestado técnico e/ou declaração de empresa 

idônea, com firma devidamente reconhecida em cartório, a experiência e/ou capacitação técnica na 

prestação de serviços com as mesmas características especificadas neste termo de referência técnica. 
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11 – CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

11.1. 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. 

11.2. Os pagamentos serão efetuados por depósito em conta bancária indicada pela contratada. 

11.3. 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. 

11.4. O pagamento será efetuado com base na avaliação dos serviços efetivamente executados e aprovados, 

mediante apresentação pela Contratada dos boletins de medição (com memória técnica e relatório 

fotográfico), Nota Fiscal atestada e visada pela unidade responsável por fiscalizar e acompanhar a 

execução do Contrato celebrado com a COSANPA. 

11.5. 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, certidões CND junto ao INSS, do CRF junto à CEF e CNDT perante a 

justiça trabalhista, bem como ainda as demais certidões negativas emitidas pelos órgãos competentes 

dos governos municipais, estaduais e federais, no que for pertinente, conforme a natureza da operação 

e as exigências legais. 

11.6. Qualquer inconsistência, erro ou omissão na Nota Fiscal, documentação fiscal ou fatura será objeto 

de glosa pela COSANPA e devolução da documentação à CONTRATADA para correção ou 

complementação, com a consequente interrupção do prazo para pagamento previsto no item a seguir, 

que iniciará novamente somente após a documentação regularizada, reapresentada e aceita. 

11.7. Não serão aceitas cobranças realizadas por meio de títulos colocados em cobrança através de banco 

ou outra instituição do gênero. 

11.8. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer deduções ou interpretações 

diferentes destes critérios e condições de pagamentos, fornecidos pela COSANPA. 

11.9. A forma de cobrança será exclusivamente em carteira, vedada a anuência para contrair empréstimo 

de financiamento e a cessão de crédito. 
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11.10. 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 a correção monetária. 

11.11. Caso sejam necessários serviços especiais e/ou fornecimentos complementares, a CONTRATADA 

somente poderá executá-los mediante prévia aprovação da COSANPA. 

11.12. Todos os serviços serão contabilizados de acordo com as quantidades efetivamente realizadas e pelos 

preços unitários aprovados pela COSANPA. 

11.13. O processo de pagamento deverá obedecer às cláusulas do contrato firmado entra a COSANPA e a 

empresa contratada. 

12 – FONTE DE RECURSOS 

Os recursos para o pagamento do objeto desta Licitação serão próprios da COSANPA na seguinte 

Conta Orçamentária para o Sistema de Abastecimento de Água do Município de Belém, na Unidade 

de Serviço de Manutenção (USMA) da Diretoria de Operações (DO): 

45. 75331. 7400 - 20000. 5510 – 40 – 321183 

13 – ESTIMATIVA DE PREÇO 

O valor total estimado dos serviços e fornecimentos a serem contratados é R$ 1.305.851,07 (Um 

milhão,  trezentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sete centavos), tendo como 

referência principal o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), 

referenciados ao mês de Agosto de 2019, sem a desoneração instituída pela Lei 12.546/2011, assim 

como também: 

➢ A tabela mais atualizada de Composição de Encargos Sociais do SINAPI, sem desoneração, 

vigente  a partir de Outubro de 2018, disponível na home-page da Caixa Econômica Federal; 

➢ A tabela de Composição da Taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI), sem desoneração, 

adotada pela COSANPA desde Novembro de 2016.  

A planilha com os itens discriminados na composição dos custos, assim como ambas as tabelas de 

composições não desoneradas supracitadas estão apresentadas no Apêndice 01, as quais foram 

utilizadas na elaboração da presente estimativa orçamentária. 

14 – REAJUSTE 
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Os preços são fixos e irreajustáveis, salvo ocorra prorrogação do prazo de vigência contratual que 

alcance período superior a 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato. Após esse período de 

12 meses, havendo formalização de termo aditivo para prorrogação do contrato, o preço contratual 

poderá ser reajustado pelo INCC-DI-FGV, tomando-se por base a data da assinatura do contrato para 

variação do referido índice.  

15 − PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

a) O prazo de execução dos fornecimentos e serviços e o prazo total de vigência contratual será de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado com base no Inciso II do Artigo 57 da Lei nº 8.666 de 

25.06.1993. 

b) A execução de cada etapa será autorizada pela COSANPA mediante uma Ordem de Serviço (OS), 

onde constarão os dados principais da(s) parte(s) do escopo especificado e a data correspondente ao 

prazo máximo para conclusão da etapa definida, em conformidade com o contrato celebrado com a 

COSANPA. 

16 – CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Nos termos do art. 154 e seguintes do RILC da COSANPA, será designado um representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos fornecimentos e serviços, a quem competirá anotar em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

16.1 - A gestão do contrato será da Unidade de Serviços de Manutenção (USMA) da Diretoria de 

Operações. 

16.2 - A fiscalização dos fornecimentos e dos serviços prestados ficará sob a responsabilidade da gerência 

da Unidade Executiva de Eletromecânica (UEEM). 

17 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

A presente licitação far-se-á pela modalidade MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO na forma 

de Execução Indireta, em regime de Empreitada por preço global.  

18 – SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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19 – ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução 

do objeto pactuado e haja a anuência expressa da COSANPA à continuidade do contrato. 

 

 

______________________________ 

Wandercley Nascimento da Silva 
Gestor da Unidade de Serviços de Manutenção (USMA) 
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APÊNDICE 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS  
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APÊNDICE 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS TÉCNICAS PARA PROCEDIMENTOS REFERENTES  

AO MANEJO DE VEGETAÇÃO NO PARQUE ESTADUAL DO UTINGA 
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APÊNDICE 03 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE RISCOS 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE AO ARTIGO 38 DA LEI N. 13.303/2016 

  

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA 

 

Ref: Edital de Licitação n. .............../...............  

Objeto:...............  

  

  

Prezados senhores,  

  

A ..............., inscrita no CNPJ sob o n. ..............., sediada ...............(endereço 

completo)..............., com o telefone para contato n. (...............)...............-............... e 

email ..............., por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) ..............., 

...............(cargo)..............., portador(a) da Carteira de Identidade n. ............... e do CPF 

n. ..............., residente e domiciliado(a) no ...............(endereço completo)..............., 

DECLARA, para os devidos fins legais, que a empresa não incorre em nenhum dos 

impedimentos para participar de licitações e ser contratada, prescritos no artigo 38 da 

Lei n. 13.303/2016, quais sejam:   

I) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia 

mista contratante;   

II) suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;   

III) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade 

federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, 

enquanto perdurarem os efeitos da sanção;  

IV) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 

inidônea;   

V) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 

inidônea;   

VI) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo 

à sanção;   

VII) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;   

VIII) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 

vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.   

  

Aplica-se a vedação também:   

I) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como 

à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  

II) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  
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a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;   

b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas 

atribuições   envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou 

contratação;   

c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia        

mista esteja vinculada.   

III) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 

gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de 

economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.  

 ............................................. (Local e Data)  

............................................. 

(representante legal) 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

DECLARAÇÃO QUE EMPREGA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS  
  
  

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA 

 

Ref: Edital de Licitação n. .............../...............  

Objeto:...............   
  
…......…..................nome.....da.....empresa.............................., CNPJ n° 
____.____.____/____-__, com sede à Rua/Av. …........................................, declara para 
fins do disposto no art. 28, § 6° da Constituição do Estado do Pará, que possui em seu 
quadro de pessoal 5% (cinco por cento) de pessoas portadoras de necessidades 
especiais.  
  
…..................................,  ….. de …............................de 2019  
  
(Local e data)  
  
___________________________________  
  
Representante Legal  
  
Identificação do Representante Legal:  
  
Nome completo:  
  
CPF:  
  
RG:  
  
Cargo na empresa: 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

  

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA 

 

Ref: Edital de Licitação n. .............../...............  

Objeto:............... 

 

…......…..................nome.....da.....empresa.............................., CNPJ n° 

____.____.____/____-__, declara para fins do disposto na Lei nº 9.854/99, 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 art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal. 

…..................................,  ….. de …............................de 2019 

                                                     (Local e data) 

___________________________________  

Representante Legal  

Identificação do Representante Legal:  

Nome completo:  

CPF:  

RG:  

Cargo na empresa:  
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ANEXO V 

 
 
 
 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 


