
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

EDITAL Nº 023/2020 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ 

do pregoeiro designado pela Portaria de nº 841/2019, leva 

ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei 

13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da COSANPA 

pelas disposições do Decreto nº 10.024/2019, da Lei 

Complementar nº 123, da Lei Estadual nº 8.

Decreto Estadual nº

Lei nº 12.846/2013, e do Código Civil Brasileiro, fará 

realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo 

critério de menor preço, conforme condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos.

 

1. SUMÁRIO DA LICITAÇÃO

1.1. DO OBJETO: 

Contratação de empresa de engenharia especializada para

Prestação dos Serviços de Engenharia Sanitária, Elétrica e 

Mecânica para Operação, Manutenção (preventiva e 

corretiva), com fornecimento de peças, materiais e mão de 

obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, 

controle de qualidade, limpeza e conservação nos sistemas, 

instalações e equipamentos das Estações de Tratamento de 

Esgoto Sanitário das Unidades Operacionais da COSANPA, no 

Município de BELÉM

Pará, no Estado do Pará. Conforme Especificação Técnica nº 

DO/027/2020, parte 

1.1.1.MODALIDADE: Pregão Eletrônico

1.1.2. MODO DE DISPUTA: 

1.1.3.CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

estabelecida no art. 35 do RILC.
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EDITAL 
  

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, por intermédio 

do pregoeiro designado pela Portaria de nº 841/2019, leva 

ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei 

13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da COSANPA - RILC, da Lei nº 10.520/2002 alterada 

pelas disposições do Decreto nº 10.024/2019, da Lei 

Complementar nº 123, da Lei Estadual nº 8.417/2016, do 

Decreto Estadual nº 2.121/2018, Decreto Estadual 534/2020, 

Lei nº 12.846/2013, e do Código Civil Brasileiro, fará 

realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo 

critério de menor preço, conforme condições estabelecidas 

e seus anexos. 

1. SUMÁRIO DA LICITAÇÃO: 

 Esta licitação tem como objeto a 

Contratação de empresa de engenharia especializada para

Prestação dos Serviços de Engenharia Sanitária, Elétrica e 

Mecânica para Operação, Manutenção (preventiva e 

corretiva), com fornecimento de peças, materiais e mão de 

obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, 

controle de qualidade, limpeza e conservação nos sistemas, 

instalações e equipamentos das Estações de Tratamento de 

Sanitário das Unidades Operacionais da COSANPA, no 

Município de BELÉM, Ananindeua e Marituba, no Estado do 

Estado do Pará. Conforme Especificação Técnica nº 

parte integrante deste Edital. 

Pregão Eletrônico 

MODO DE DISPUTA: Aberto  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global

estabelecida no art. 35 do RILC. 
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, por intermédio 

do pregoeiro designado pela Portaria de nº 841/2019, leva 

ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei 

13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações e 

RILC, da Lei nº 10.520/2002 alterada 

pelas disposições do Decreto nº 10.024/2019, da Lei 

417/2016, do 

to Estadual 534/2020, 

Lei nº 12.846/2013, e do Código Civil Brasileiro, fará 

realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo 

critério de menor preço, conforme condições estabelecidas 

Esta licitação tem como objeto a 

Contratação de empresa de engenharia especializada para 

Prestação dos Serviços de Engenharia Sanitária, Elétrica e 

Mecânica para Operação, Manutenção (preventiva e 

corretiva), com fornecimento de peças, materiais e mão de 

obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, 

controle de qualidade, limpeza e conservação nos sistemas, 

instalações e equipamentos das Estações de Tratamento de 

Sanitário das Unidades Operacionais da COSANPA, no 

indeua e Marituba, no Estado do 

Estado do Pará. Conforme Especificação Técnica nº 

global, na forma 
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1.1.4.SESSÃO PÚBLICA: 

de 2020, às 10h(

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

1.2. Integram este Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Modelo de Declaração de Enquadramento como 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

Anexo III– Modelo de 

condições habilitatórias;

Anexo IV – Modelo de Declaração de Superveniência de Fato 

Impeditivo de Habilitação;

Anexo V – Modelo de Declaração que não emprega menor de 

idade salvo, na condição de aprendiz;

Anexo VI – Modelo de Declaração de Trabalho Degradante ou 

Forçado; 

Anexo VII -Modelo 

no § 6° do art. 28 da Constituição do Estado do Pará.

Anexo VIII– Modelo de Declaração de Elaboração Independente 

da Proposta; 

Anexo IX – Minuta de Contrato.

1.3.Havendo discordância entre as especificações deste 

objeto descritas no COMPRASNET, e nas especificações 

constantes do Anexo I 

as últimas. 

1.4. Todas as referências de tempo neste 

anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília/

Edital e/ou o Pregoeiro, na sessão, informar 

1.5. No campo de “descrição detalhada do objeto ofertado” 

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

licitante, obrigatoriamente

objeto ofertado, não sendo

o uso da expressão “conforme o 

similares. 
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SESSÃO PÚBLICA: Designada para o dia 08 de Setembro 

(horário de Brasília), no sistema de 

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

. Integram este Edital os seguintes Anexos:  

Termo de Referência e seus Apêndices; 

Modelo de Declaração de Enquadramento como 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Modelo de Declaração de cumprimento das 

condições habilitatórias; 

Modelo de Declaração de Superveniência de Fato 

Impeditivo de Habilitação; 

Modelo de Declaração que não emprega menor de 

na condição de aprendiz; 

Modelo de Declaração de Trabalho Degradante ou 

Modelo de Declaração de cumprimento do disposto 

no § 6° do art. 28 da Constituição do Estado do Pará.

Modelo de Declaração de Elaboração Independente 

Minuta de Contrato. 

Havendo discordância entre as especificações deste 

objeto descritas no COMPRASNET, e nas especificações 

constantes do Anexo I – Termo de Referência, prevalecerão 

Todas as referências de tempo neste Edital

anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão 

riamente o horário de Brasília/DF salvo

dital e/ou o Pregoeiro, na sessão, informar ao contrário.

No campo de “descrição detalhada do objeto ofertado” 

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

, obrigatoriamente deverá descrever a síntese do 

objeto ofertado, não sendo aceitável como descrição apenas

o uso da expressão “conforme o Edital” ou 
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dia 08 de Setembro 

horário de Brasília), no sistema de 

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

 

 

Modelo de Declaração de Enquadramento como 

Declaração de cumprimento das 

Modelo de Declaração de Superveniência de Fato 

Modelo de Declaração que não emprega menor de 

Modelo de Declaração de Trabalho Degradante ou 

Declaração de cumprimento do disposto 

no § 6° do art. 28 da Constituição do Estado do Pará. 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente 

Havendo discordância entre as especificações deste 

objeto descritas no COMPRASNET, e nas especificações 

prevalecerão 

Edital e seus 

anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão 

salvo, quando o 

o contrário. 

No campo de “descrição detalhada do objeto ofertado” 

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

deverá descrever a síntese do 

aceitável como descrição apenas 

” ou expressões 
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1.6. É vedado ao licitante qualquer tipo de identificação 

quando do registro de sua proposta de preços no sistema 

ComprasNet, inclusive 

campo “descrição detalhada do objeto ofertado”,

desclassificação no

indicados em campo próprio no sistema do 

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

 

2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação qualquer 

pessoa natural ou jurídica legalmente estabelecida no País 

e que atendam às exigências deste 

2.2.Não será admitida a participação

a)se enquadrem em um ou mais impedimentos do

Lei Federal nº 13.303/2016;

b) estejam constituídos sob a forma de consórcio 

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) empresas em recuperação judicial sa

certidão emitida pelo juízo competente, afirmando que a 

interessada está apta econômica e financeiramente, conforme 

Acórdão nº 1201/2020 

g) estrangeiros que não tenham representação legal no 

Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente;

h) que possuam em seu contrato social, estatuto social ou 

documento equivalente, finalidade ou objetivo incompatível 

com o objeto deste certame.
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vedado ao licitante qualquer tipo de identificação 

quando do registro de sua proposta de preços no sistema 

ComprasNet, inclusive a indicação de marca e fabricante no 

campo “descrição detalhada do objeto ofertado”, 

ssificação no certame. A marca e fabricante devem ser 

indicados em campo próprio no sistema do 

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

2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 

participar da presente licitação qualquer 

pessoa natural ou jurídica legalmente estabelecida no País 

às exigências deste Edital e seus anexos.

o será admitida a participação do licitante que

se enquadrem em um ou mais impedimentos do artigo 38 da 

Lei Federal nº 13.303/2016; 

estejam constituídos sob a forma de consórcio 

sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre

com registro de inidoneidade no SICAF; 

com registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 

por Ato de Improbidade Administrativa; 

empresas em processo de falência, concurso de credores, 

em processo de dissolução ou liquidação;  

f) empresas em recuperação judicial salvo, se apresentarem 

certidão emitida pelo juízo competente, afirmando que a 

nteressada está apta econômica e financeiramente, conforme 

Acórdão nº 1201/2020 – TCU.  

estrangeiros que não tenham representação legal no 

Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

que possuam em seu contrato social, estatuto social ou 

documento equivalente, finalidade ou objetivo incompatível 

com o objeto deste certame. 
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vedado ao licitante qualquer tipo de identificação 

quando do registro de sua proposta de preços no sistema 

marca e fabricante no 

 sob pena de 

certame. A marca e fabricante devem ser 

indicados em campo próprio no sistema do 

participar da presente licitação qualquer 

pessoa natural ou jurídica legalmente estabelecida no País 

e seus anexos. 

do licitante que: 

artigo 38 da 

estejam constituídos sob a forma de consórcio ou que 

sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

com registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 

empresas em processo de falência, concurso de credores, 

lvo, se apresentarem 

certidão emitida pelo juízo competente, afirmando que a 

nteressada está apta econômica e financeiramente, conforme 

estrangeiros que não tenham representação legal no 

Brasil com poderes expressos para receber citação e 

que possuam em seu contrato social, estatuto social ou 

documento equivalente, finalidade ou objetivo incompatível 
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i)Cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação 

Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabal

União. 

j)Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de 

constituição. 

2.2.1. Para os fins desta licitação, o

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.

2.3. Os licitantes deverão apresentar declaração de 

conformidade com 

presente Edital, que deve ser encaminhada em conjunto 

os demais documentos de habilitação

2.4. 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. 

2.4.1. O CNPJ do estab

matriz ou filial, deverá ser o mesmo a constar na Minuta de 

Contrato a ser firmado 

Fiscais/Faturas emitidas, quando d

contratados. Dessa forma, não será admitida a emis

Notas Fiscais/Faturas 

daquele participante da licitação.

2.5. Esta licitação e de âmbito nacional.

2.6. Como requisito para participação neste PREGÃO 

ELETRÔNICO, o Licitante deverá manifestar, em campo próprio 

do sistema Eletrônico (COMPRASNET), que 

os requisitos de habilitação e 

está em conformidade com as exigências deste instrumento 

convocatório e seus anexos.
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Cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação 

Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabal

Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de 

Para os fins desta licitação, os impedimentos 

dital 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. 

s licitantes deverão apresentar declaração de 

com o referido dispositivo - Anexo 

dital, que deve ser encaminhada em conjunto 

documentos de habilitação; 

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 

. O CNPJ do estabelecimento que participar do certame, 

matriz ou filial, deverá ser o mesmo a constar na Minuta de 

a ser firmado com a COSANPA e nas Notas 

Fiscais/Faturas emitidas, quando da prestação dos serviços

. Dessa forma, não será admitida a emis

Notas Fiscais/Faturas com CNPJ de estabelecimento diverso 

daquele participante da licitação. 

Esta licitação e de âmbito nacional. 

Como requisito para participação neste PREGÃO 

ELETRÔNICO, o Licitante deverá manifestar, em campo próprio 

sistema Eletrônico (COMPRASNET), que cumpre plenamente

os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços 

em conformidade com as exigências deste instrumento 

convocatório e seus anexos. 

 

4/79 
 

Cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação 

Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a 

Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de 

s impedimentos 

dital 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 

s licitantes deverão apresentar declaração de 

nexo III do 

dital, que deve ser encaminhada em conjunto com 

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 

elecimento que participar do certame, 

matriz ou filial, deverá ser o mesmo a constar na Minuta de 

com a COSANPA e nas Notas 

a prestação dos serviços 

. Dessa forma, não será admitida a emissão de 

CNPJ de estabelecimento diverso 

Como requisito para participação neste PREGÃO 

ELETRÔNICO, o Licitante deverá manifestar, em campo próprio 

cumpre plenamente 

que sua proposta de preços 

em conformidade com as exigências deste instrumento 
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3.  DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. As condições para a prestação dos serviços

deste Edital, são aquelas definidas e previstas

REFERÊNCIA Nº 027/2020

3.1.1. Os prazos e condições para 

do objeto da contratação são aqueles previstos no Contrato 

e no TERMO DE REFERÊNCIA 

3.2. Os recursos para pagamento do objeto desta Licitaç

serão próprios da COSANPA 

Orçamentária:  

Belém:  41.53431.7300

Ananindeua: 41.53431.7300

Marituba:  41.53431.7300

3.3. O orçamento previamente estimado para a 

serviços será sigiloso

detalhamento dos 

necessárias para a elaboração das propostas.

3.3.1. Para fins do disposto

contratação será tornado público apenas e

após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da

divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 

informações necessárias à elaboração das propostas.

3.4. O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor 

máximo aceitável para a contratação será fundamentado no 

art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº

de 2011, e no art. 18, § 5º, do Decreto Estadual

de 31 de agosto de 2015.

 
4. DOS ESCLARECIMENTOS:

4.1.Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo 

licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias 

úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, por meio eletrônico, devendo ser encaminhado, 

exclusivamente, para o 
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DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS RECURSOS FINANCEIROS

As condições para a prestação dos serviços

são aquelas definidas e previstas 

Nº 027/2020-DO/COSANPA (Anexo I).  

Os prazos e condições para a execução dos serviços

do objeto da contratação são aqueles previstos no Contrato 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2020-DO/COSANPA 

. Os recursos para pagamento do objeto desta Licitaç

serão próprios da COSANPA através da seguinte

41.53431.7300-20000.5410-40-321154

41.53431.7300-20300.5410-40-321154

41.53431.7300-20400.5410-40-321154

O orçamento previamente estimado para a execução dos 

será sigiloso, sem prejuízo da divulgação do 

 quantitativos e das demais informações 

necessárias para a elaboração das propostas. 

ns do disposto acima, o valor estimado 

contratação será tornado público apenas e imediatamente 

após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da

divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 

necessárias à elaboração das propostas.

O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor 

para a contratação será fundamentado no 

art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, e no art. 18, § 5º, do Decreto Estadual

de 31 de agosto de 2015. 

4. DOS ESCLARECIMENTOS: 

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo 

licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias 

anteriores à data fixada para abertura da sessão 

por meio eletrônico, devendo ser encaminhado, 

exclusivamente, para o 
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RECURSOS FINANCEIROS: 

As condições para a prestação dos serviços objeto 

 no TERMO DE 

dos serviços 

do objeto da contratação são aqueles previstos no Contrato 

DO/COSANPA (Anexo).  

. Os recursos para pagamento do objeto desta Licitação 

seguinte Conta 

321154 

321154 

321154 

execução dos 

, sem prejuízo da divulgação do 

quantitativos e das demais informações 

acima, o valor estimado para a 

imediatamente 

após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da 

divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 

necessárias à elaboração das propostas. 

O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor 

para a contratação será fundamentado no 

2.527, de 18 de novembro 

de 2011, e no art. 18, § 5º, do Decreto Estadual nº 1.359, 

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo 

licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias 

anteriores à data fixada para abertura da sessão 

por meio eletrônico, devendo ser encaminhado, 

exclusivamente, para o e-mail: 
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andre.queiroz@cosanpa.pa.gov.br

atendimento das 08h às 17

4.1.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de 

esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos r

Edital e dos anexos.

4.2. Não serão conhecidos os esclarecimentos apresentadas 

fora do prazo legal.

4.3. As respostas aos esclarecimentos serão 

disponibilizados no campo específico do Sistema de Compras 

do Governo federal, disponível no endereço

www.comprasgovernamentais.gov.br

5. DAS IMPUGNAÇÕES:

5.1. Até 02 (dois)

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar 

o ato convocatório d

eletrônica, para o 

dentro dos horários de atendimento das 08h às 17

de segunda a sexta 

5.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá 

ao pregoeiro, auxiliado pelos r

do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 

de 24 (vinte quatro

da impugnação. 

5.1.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é 

medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, 

nos autos do processo de licitação.

5.1.3. Acolhida a impu

e publicada nova data para realização do certame.

5.1.4. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas 

fora do prazo legal.
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andre.queiroz@cosanpa.pa.gov.br, dentro dos horários de 

das 08h às 17h, de segunda a sexta feira.

O pregoeiro responderá aos pedidos de 

esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

dital e dos anexos. 

Não serão conhecidos os esclarecimentos apresentadas 

fora do prazo legal. 

As respostas aos esclarecimentos serão 

disponibilizados no campo específico do Sistema de Compras 

do Governo federal, disponível no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5. DAS IMPUGNAÇÕES: 

2 (dois) dias úteis antes da data 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar 

o ato convocatório do pregão, exclusivamente 

eletrônica, para o e-mail:andre.queiroz@cosanpa.pa.gov.br

s horários de atendimento das 08h às 17

 feira. 

A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá 

ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

dital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 

vinte quatro) horas, contado da data de recebimento 

ncessão de efeito suspensivo à impugnação é 

medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, 

nos autos do processo de licitação. 

5.1.3. Acolhida a impugnação contra o Edital, será de

e publicada nova data para realização do certame.

Não serão conhecidas as impugnações apresentadas 

fora do prazo legal. 
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s horários de 

feira. 

O pregoeiro responderá aos pedidos de 

esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

esponsáveis pela elaboração do 

Não serão conhecidos os esclarecimentos apresentadas 

As respostas aos esclarecimentos serão 

disponibilizados no campo específico do Sistema de Compras 

 eletrônico 

dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar 

exclusivamente na forma 

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

s horários de atendimento das 08h às 17h, 

A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá 

esponsáveis pela elaboração 

dital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 

) horas, contado da data de recebimento 

ncessão de efeito suspensivo à impugnação é 

medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, 

dital, será definida 

e publicada nova data para realização do certame. 

Não serão conhecidas as impugnações apresentadas 
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5.2. Na hipótese da COSANPA não responder à impugnação até 

a data fixada para a entrega das propostas, a licitação 

será adiada, convocando

certame. 

5.3. As respostas as impugnações serão disponibilizadas no 

campo específico do Sistema de Compras do Governo federal, 

disponível no endereço 

eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br

 

6.  DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CERTAME

6.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que

especial, as seguintes atribuições, conforme o art.17 do 

Decreto Estadual 534/2020:

a) conduzir a sessão pública;

b) receber, examinar e decidir as impugnações e os

de esclarecimentos ao E

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração desses documentos;

c) verificar a conformidade da proposta em relaç

requisitos estabelecidos no E

d) coordenar a sessão pública e o envio de lances;

e) verificar e julgar as condiç

f) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos de habilitação e sua validade 

jurídica; 

g) receber, examinar e decidir os recursos

à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e.

k) encaminhar o processo devidamente instruído à 

competente e propor a sua homologação;
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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 realização do 

As respostas as impugnações serão disponibilizadas no 

campo específico do Sistema de Compras do Governo federal, 

disponível no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

OPERACIONALIZAÇÃO DO CERTAME: 

O certame será conduzido pelo pregoeiro, que

especial, as seguintes atribuições, conforme o art.17 do 

Decreto Estadual 534/2020: 

conduzir a sessão pública; 

receber, examinar e decidir as impugnações e os

de esclarecimentos ao Edital e aos anexos, além de poder 

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração desses documentos; 

ficar a conformidade da proposta em relaç

requisitos estabelecidos no Edital;        

a sessão pública e o envio de lances;

ficar e julgar as condições de habilitação;

sanear erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos de habilitação e sua validade 

receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá

à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

indicar o vencedor do certame; 

adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e. 

encaminhar o processo devidamente instruído à 

competente e propor a sua homologação; 
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Na hipótese da COSANPA não responder à impugnação até 

a data fixada para a entrega das propostas, a licitação 

se nova data para realização do 

As respostas as impugnações serão disponibilizadas no 

campo específico do Sistema de Compras do Governo federal, 

disponível no endereço 

O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições, conforme o art.17 do 

receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos 

dital e aos anexos, além de poder 

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

ficar a conformidade da proposta em relação aos 

a sessão pública e o envio de lances; 

ões de habilitação; 

sanear erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos de habilitação e sua validade 

e encaminhá-los 

à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 

adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

 

encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade 
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6.1.1. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da 

assessoria jurídica ou de outros setores do órgão da 

entidade, para fins de subsidio de 

 

7. DO CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA

7.1. Caberá ao licitante interessado em participar do 

pregão, na forma eletrônica:

I - Credenciar-se previamente no Sicaf;

II - Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via 

sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, 

quando necessário, os d

III - responsabilizar

efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras 

suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou 

entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros; 

IV - Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

o processo licitatório e responsabiliz

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

V - Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 

inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 

acesso; 

VI - Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso 

para participar do 

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou 

da senha de acesso por interesse próprio

7.1.1. O licitante

de identificação e senha suspensas automaticamente.
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. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da 

assessoria jurídica ou de outros setores do órgão da 

para fins de subsidio de sua decisão. 

DO CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA: 

Caberá ao licitante interessado em participar do 

pregão, na forma eletrônica: 

previamente no Sicaf; 

, no prazo estabelecido, exclusivamente via 

sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, 

quando necessário, os documentos complementares;

responsabilizar-se formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras 

suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a 

idade do provedor do sistema ou do órgão ou 

entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

as operações no sistema eletrônico durante 

o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 

uso da senha, para imediato bloqueio de 

a chave de identificação e a senha de acesso 

 Pregão na forma eletrônica; e

solicitar o cancelamento da chave de identificação ou 

da senha de acesso por interesse próprio. 

licitante descredenciado no Sicaf terá sua chave 

de identificação e senha suspensas automaticamente.
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. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da 

assessoria jurídica ou de outros setores do órgão da 

 

Caberá ao licitante interessado em participar do 

, no prazo estabelecido, exclusivamente via 

sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, 

ocumentos complementares; 

se formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras 

suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a 

idade do provedor do sistema ou do órgão ou 

entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

as operações no sistema eletrônico durante 

se pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 

uso da senha, para imediato bloqueio de 

a chave de identificação e a senha de acesso 

Pregão na forma eletrônica; e 

solicitar o cancelamento da chave de identificação ou 

á sua chave 

de identificação e senha suspensas automaticamente. 
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7.1.2. Os interessados em participar deverão dispor de 

acesso no sistema de licitações COMPRASNET, endereço 

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

qual deverão realizar seu credenciamento e de representante 

capacitado e habilitado a praticar os atos e transações 

inerentes à licitação.

7.1.3. O credenciamento par

pela atribuição de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível.

7.1.4. 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.

 

8. DA APRESENTAÇÃO

HABILITAÇÃO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES:

8.1. Após a divulgação do E

licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 

sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, proposta 

contida(s) no (s) apenso(s) do Termo de Referência

compõe a proposta 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública. 

8.1.1. O prazo para a apresen

documentos de habilitação não será inferior a 8 (oito) dias 

úteis, contado da data de

8.2. A etapa de que trata o item anterior, será encerrada 

com a abertura da sessão pública.

8.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os 

documentos de habilitação caso estes constem, devidamente 

atualizados, no SICAF do Governo Federal.
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Os interessados em participar deverão dispor de 

acesso no sistema de licitações COMPRASNET, endereço 

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

qual deverão realizar seu credenciamento e de representante 

capacitado e habilitado a praticar os atos e transações 

inerentes à licitação. 

O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá 

pela atribuição de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível. 

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. 

8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES: 

Após a divulgação do Edital no sítio eletrônico, os 

licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 

sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

Edital, proposta e demais planilhas 

no (s) apenso(s) do Termo de Referência

compõe a proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

 

O prazo para a apresentação das propostas e dos 

de habilitação não será inferior a 8 (oito) dias 

úteis, contado da data de publicação do aviso deste 

A etapa de que trata o item anterior, será encerrada 

com a abertura da sessão pública. 

Os licitantes poderão deixar de apresentar os 

documentos de habilitação caso estes constem, devidamente 

atualizados, no SICAF do Governo Federal. 
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Os interessados em participar deverão dispor de 

acesso no sistema de licitações COMPRASNET, endereço 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, no 

qual deverão realizar seu credenciamento e de representante 

capacitado e habilitado a praticar os atos e transações 

a acesso ao sistema ocorrerá 

pela atribuição de chave de identificação e de senha 

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 

DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE 

dital no sítio eletrônico, os 

licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 

sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

e demais planilhas 

no (s) apenso(s) do Termo de Referência, que 

com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

tação das propostas e dos 

de habilitação não será inferior a 8 (oito) dias 

este edital. 

A etapa de que trata o item anterior, será encerrada 

Os licitantes poderão deixar de apresentar os 

documentos de habilitação caso estes constem, devidamente 
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8.4. No ato de envio de sua proposta acompanhada dos 

documentos de habilitação exigidos neste E

por meio de chave de acesso e senha.

8.5. 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 empregado executando trabalho 

degradante ou forçado;

d) Sua proposta foi elaborada de forma independente e em 

conformidade com as exigências do edital.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, 

por ocasião do envio da proposta, declarar em campo próprio 

do sistema, sob as 

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

a usufruir do tratamento favorecido.

8.6.1. A falta da declaração a que se refere este item 

indicará que a microempresa ou empresa de peque

optou por não utilizar

Complementar n. 123/2006.

8.7. 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

previstas neste Edital.

8.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema, até a abertura da sessão pública.
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No ato de envio de sua proposta acompanhada dos 

de habilitação exigidos neste Edital, 

por meio de chave de acesso e senha. 

O licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema de licitações, que: 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências do 

vocatório. 

Inexiste fato superveniente impeditivo para sua 

habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

Não emprega menores em condições vedadas pela legislação 

abalhista, nem possui empregado executando trabalho 

ou forçado; 

Sua proposta foi elaborada de forma independente e em 

conformidade com as exigências do edital. 

. 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. 

A falta da declaração a que se refere este item 

indicará que a microempresa ou empresa de peque

r não utilizar os benefícios previstos na Lei 

Complementar n. 123/2006. 

eclaração 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 

dital. 

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema, até a abertura da sessão pública. 
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No ato de envio de sua proposta acompanhada dos 

dital, ocorrerá 

O licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências do 

Inexiste fato superveniente impeditivo para sua 

habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar 

Não emprega menores em condições vedadas pela legislação 

abalhista, nem possui empregado executando trabalho 

Sua proposta foi elaborada de forma independente e em 

. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, 

por ocasião do envio da proposta, declarar em campo próprio 

penas da lei, que atendem os requisitos 

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

A falta da declaração a que se refere este item 

indicará que a microempresa ou empresa de pequeno porte 

os benefícios previstos na Lei 

eclaração falsa relativa ao cumprimento dos 

requisitos de habilitação e proposta referente aos 

impedimentos e sobre a condição de microempresa e empresa 

nte às sanções 

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

EDITAL Nº 023/2020 

8.9. Na etapa de apresentação da proposta e d

de habilitação inseridos pelos licitantes, não haverá ordem 

de classificação das propostas, o que correrá após o 

encerramento do envio dos lances.

8.10. Os documentos que compõe a proposta e a habilitação 

do licitante melhor classificado some

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio dos lances.

8.11. O licitante deverá encaminhar sua proposta 

preenchendo os campos específicos no sistema de licitações, 

observadas as seguintes condi

8.11.1. No sistema, deverá ser cotado preço global

contendo no máximo 02 (duas) casas decimais, sem 

arredondamentos. No preço cotado, deverão incluir 

pessoal, material, equipamentos, 

demais encargos que incidam ou 

contrato e sua execução.

8.11.2. 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.

8.11.3. Quando o objeto licitado estiver enquadrado em 

algumas das vedações previstas no artigo 17 da 

Complementar n. 123/2016, as

empresas de pequeno porte que forem optantes do Simples 

Nacional deverão formular suas propostas desconsiderando os 

benefícios tributários do regime 

8.12. 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 rel

apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes 
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. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação inseridos pelos licitantes, não haverá ordem 

de classificação das propostas, o que correrá após o 

encerramento do envio dos lances. 

Os documentos que compõe a proposta e a habilitação 

do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio dos lances.

O licitante deverá encaminhar sua proposta 

preenchendo os campos específicos no sistema de licitações, 

observadas as seguintes condições: 

No sistema, deverá ser cotado preço global

contendo no máximo 02 (duas) casas decimais, sem 

arredondamentos. No preço cotado, deverão incluir 

pessoal, material, equipamentos, tributos, seguros, taxas e 

demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o 

contrato e sua execução. 

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. 

Quando o objeto licitado estiver enquadrado em 

lgumas das vedações previstas no artigo 17 da 

Complementar n. 123/2016, as 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.

. 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 exigidas, 

apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes 
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os documentos 

de habilitação inseridos pelos licitantes, não haverá ordem 

de classificação das propostas, o que correrá após o 

Os documentos que compõe a proposta e a habilitação 

nte serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio dos lances. 

O licitante deverá encaminhar sua proposta 

preenchendo os campos específicos no sistema de licitações, 

No sistema, deverá ser cotado preço global anual, 

contendo no máximo 02 (duas) casas decimais, sem 

arredondamentos. No preço cotado, deverão incluir o 

tributos, seguros, taxas e 

venham a incidir sobre 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 

Quando o objeto licitado estiver enquadrado em 

lgumas das vedações previstas no artigo 17 da Lei 

licitantes microempresas ou 

empresas de pequeno porte que forem optantes do Simples 

Nacional deverão formular suas propostas desconsiderando os 

a quem fazem jus. 

. 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 

ação às informações exigidas, 

apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes 
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de dificultar o julgamento, ou, ainda, que não observem o 

disposto nos itens 1.5 e 1.6 deste edital.

8.13. A apresentação da proposta implicará a plena 

aceitação, por p

estabelecidas. 

8.14. 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 re

reequilíbrio econômico

definido neste Edital, seus anexos e no RILC da COSANPA.

 

9. DO JULGAMENTO: 

9.1. A presente licitação será julgada pelo critério do 

MENOR PREÇO GLOBAL 

35 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 

disponibilizados no sistema eletrônico em que se realizará 

a sessão pública e no sítio eletrônico

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 preg

superior a 10 (dez) minutos, a sessão da licitação 

eletrônica será suspensa e reiniciada somente após 

comunicação aos licitantes. 
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de dificultar o julgamento, ou, ainda, que não observem o 

disposto nos itens 1.5 e 1.6 deste edital. 

A apresentação da proposta implicará a plena 

aceitação, por parte do licitante, das condições 

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.

A presente licitação será julgada pelo critério do 

MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL DOS SERVIÇOS, nos termos do artigo 

35 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 

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 

disponibilizados no sistema eletrônico em que se realizará 

a sessão pública e no sítio eletrônico da COSANPA.

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. 

. 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.  
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de dificultar o julgamento, ou, ainda, que não observem o 

A apresentação da proposta implicará a plena 

arte do licitante, das condições 

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 

lativos aos procedimentos de 

financeiro da contratação, conforme 

definido neste Edital, seus anexos e no RILC da COSANPA. 

A presente licitação será julgada pelo critério do 

, nos termos do artigo 

35 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 

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 

disponibilizados no sistema eletrônico em que se realizará 

da COSANPA. 

No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da 

etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 

acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

oeiro persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão da licitação 

eletrônica será suspensa e reiniciada somente após 
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9.2. Os licitantes qu

poderão apresentar lances, exclusivament

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 apresent

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. 

9.3.5. 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 

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

preço por ela apresentado.  

9.5.A etapa de lances no MODO DE DISPUTA ABERTO da sessão 

pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
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Os licitantes que atenderem as condições deste E

poderão apresentar lances, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 

informado do seu recebimento e respectivo horário de 

 

Os lances serão registrados no sistema, de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

licitante somente poderá oferecer lances 

inferiores ao último por ele ofertado e registrado no 

. Durante o transcurso da sessão pública, os 

licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresent

demais licitantes.  

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. 

rão aceitos lances iguais, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado primeiro.  

. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá 

excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado 

Não será admitida a desistência do lance efetivado, 

se o licitante desistente às penalidades 

previstas neste Edital e na legislação vigente. 

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.   

A etapa de lances no MODO DE DISPUTA ABERTO da sessão 

pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
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e atenderem as condições deste Edital 

e por meio do 

sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 

informado do seu recebimento e respectivo horário de 

Os lances serão registrados no sistema, de forma 

 

licitante somente poderá oferecer lances 

inferiores ao último por ele ofertado e registrado no 

. Durante o transcurso da sessão pública, os 

licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas 

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.  

rão aceitos lances iguais, prevalecendo aquele 

. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá 

excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado 

lance efetivado, 

se o licitante desistente às penalidades 

 

Para efeito de ordenação das propostas de preços, a 

desistência em apresentar lance implicará exclusão do 

e na manutenção do último 

A etapa de lances no MODO DE DISPUTA ABERTO da sessão 

pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
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ofertado nos últimos 2 (dois) 

pública. 

9.5.1. O licitante somente poderá oferecer valor inferior 

ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, 

observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença 

de valores, que incidirá tanto em relação 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta. 

9.5.2. O licitante somente deverá oferecer lances com 

intervalo mínimo de 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.5.3. O intervalo de tempo 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;

9.5.4.Se a proposta ou o lance 

aceitável, ou se o licitante não atender às e

habilitação deste E

e, 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 

licitante para que seja obtido preço melhor, aplicando

também, o disposto no item anterior.

realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes.

 

10. NEGOCIAÇÃO: 

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão 

pública, o pregoeiro deverá encaminhar

licitante que tenha apresentado o menor preço, solicitação 
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ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período da sessão 

O licitante somente poderá oferecer valor inferior 

ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, 

observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença 

de valores, que incidirá tanto em relação 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

9.5.2. O licitante somente deverá oferecer lances com 

intervalo mínimo de 5% (cinco por cento), que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

nce que cobrir a melhor oferta. 

. O intervalo de tempo 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; 

Se a proposta ou o lance de menor valor não for 

aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de 

habilitação deste Edital, o pregoeiro recusará a proposta 

e, examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua compatibilidade e a habilitação do licitante, na 

dem 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 

licitante para que seja obtido preço melhor, aplicando

também, o disposto no item anterior. A negociação será 

realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão 

, o pregoeiro deverá encaminhar pelo sistema, ao 

licitante que tenha apresentado o menor preço, solicitação 
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minutos do período da sessão 

O licitante somente poderá oferecer valor inferior 

ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, 

observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença 

de valores, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

9.5.2. O licitante somente deverá oferecer lances com 

), que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

. O intervalo de tempo entre os lances enviados pelo 

mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 

de menor valor não for 

xigências de 

dital, o pregoeiro recusará a proposta 

e, examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua compatibilidade e a habilitação do licitante, na 

dem 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 

licitante para que seja obtido preço melhor, aplicando-se, 

A negociação será 

realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão 

pelo sistema, ao 

licitante que tenha apresentado o menor preço, solicitação 
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de negociação para que seja obtida uma melhor proposta, 

sendo vedada a negociação em condiçõ

previstas no Edital.

10.1.1. A negociação será realizada por meio do 

poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

 

 

 

11. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA AJUSTADA

HABILITAÇÃO: 

11.1. O licitante, autor da melhor proposta aceita pelo 

pregoeiro, deverá enviar sua proposta adequada ao último 

lance e/ou adequada a negocia

composição efetiva dos custos 

Referência), modelos em anexo

prazo máximo de 2(duas) horas, em formato digital por meio, 

exclusivamente no campo próprio

convocação do Pregoeiro via Chat do sistema:

11.2.Aproposta ajustada a

licitante vencedora

a) Detalhamento dos preços, com valor global da proposta, 

já incluído todos os custos seja

natureza; 

b) Razão social e CNPJ da empresa

completo, telefone, correio eletrônico (e

bem como nome do proponente ou de seu representante lega

CPF, RG e cargo na empresa, b

conta corrente para depósito do valor contratado;

c) Declaração expressa de estar em condições de 

serviços, objeto da presente licitação/Termo de Referência 

(modelo próprio); 

d)Os valores unitários e global do(s) i

pelo qual o licitante se propõe a 
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de negociação para que seja obtida uma melhor proposta, 

sendo vedada a negociação em condições diferentes das 

dital. 

. A negociação será realizada por meio do 

poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA AJUSTADA E DO JULGAMENTO DA 

O licitante, autor da melhor proposta aceita pelo 

pregoeiro, deverá enviar sua proposta adequada ao último 

e/ou adequada a negociação efetivada e, planilhas de 

composição efetiva dos custos (Apenso I do Termo de 

, modelos em anexo, que deverão ser enviados, no 

prazo máximo de 2(duas) horas, em formato digital por meio, 

exclusivamente no campo próprio do COMPRASNET, a contar da 

convocação do Pregoeiro via Chat do sistema: 

Aproposta ajustada a ser enviada posteriormente

vencedora deverá conter: 

Detalhamento dos preços, com valor global da proposta, 

já incluído todos os custos seja qual for o seu título ou 

Razão social e CNPJ da empresa licitante

completo, telefone, correio eletrônico (e-mail) se houver, 

bem como nome do proponente ou de seu representante lega

CPF, RG e cargo na empresa, banco, agência e 

conta corrente para depósito do valor contratado;

expressa de estar em condições de 

, objeto da presente licitação/Termo de Referência 

Os valores unitários e global do(s) item(ns) proposto(s), 

licitante se propõe a prestar o serviços
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de negociação para que seja obtida uma melhor proposta, 

es diferentes das 

. A negociação será realizada por meio do sistema e 

 

E DO JULGAMENTO DA 

O licitante, autor da melhor proposta aceita pelo 

pregoeiro, deverá enviar sua proposta adequada ao último 

planilhas de 

(Apenso I do Termo de 

, que deverão ser enviados, no 

prazo máximo de 2(duas) horas, em formato digital por meio, 

do COMPRASNET, a contar da 

posteriormente pela 

Detalhamento dos preços, com valor global da proposta, 

qual for o seu título ou 

licitante, endereço 

mail) se houver, 

bem como nome do proponente ou de seu representante legal, 

anco, agência e número da 

conta corrente para depósito do valor contratado; 

expressa de estar em condições de prestar os 

, objeto da presente licitação/Termo de Referência 

tem(ns) proposto(s), 

prestar o serviços, este 
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último expresso numericamente e por extenso, com cotação em 

moeda corrente nacional, incluídas todas as despesas que 

influenciam nos custos, tais como:

equipamentos, transporte, 

outras despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 

indiretamente sobre o valor proposto; 

e)Declaração expressa de que no preço proposto estão 

incluídos todos os custos, diretos e indiretos, exigidos 

para a prestação do serviços

sejam de que natureza for;

f) Conter o prazo de validade não inferior a60 (sessenta) 

dias, contados da data de sua entrega. Não havendo 

indicação expressa será considerado como tal;

g) Apresentar quaisquer outras 

necessárias ou convenientes, para complementação da 

proposta; 

h)Declaração dando ciência de que cumpre plenamente todos 

os requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, 

inciso VII, da Lei nº 10.520/2002 

i) 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;

11.3. Na hipótese d

empresa vencedora desta licitação 

classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data de 

entrega das propostas, os 

quaisquer dos compromissos assumidos.

11.4. Assinatura do responsável ou do representante legal 

(quando do envio da proposta ao

bem como a identificação do seu nome abaixo da assinatura. 

A não identificação do nome do responsável abaixo da 

assinatura não constitui motivo 
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último expresso numericamente e por extenso, com cotação em 

moeda corrente nacional, incluídas todas as despesas que 

influenciam nos custos, tais como: pessoal, 

transporte,  tributos, impostos, e quaisquer 

outras despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 

indiretamente sobre o valor proposto;  

expressa de que no preço proposto estão 

incluídos todos os custos, diretos e indiretos, exigidos 

do serviços com quaisquer outras despesas 

sejam de que natureza for; 

Conter o prazo de validade não inferior a60 (sessenta) 

dias, contados da data de sua entrega. Não havendo 

indicação expressa será considerado como tal; 

Apresentar quaisquer outras informações afins que julgue 

necessárias ou convenientes, para complementação da 

dando ciência de que cumpre plenamente todos 

os requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, 

inciso VII, da Lei nº 10.520/2002 (Anexo. III); 

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; 

. Na hipótese de a COSANPA não assinar o contrato com a 

desta licitação ou com outra, na ordem de 

classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data de 

entrega das propostas, os licitantes ficarão liberados de 

quaisquer dos compromissos assumidos. 

Assinatura do responsável ou do representante legal 

o da proposta ao Pregoeiro, 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 
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último expresso numericamente e por extenso, com cotação em 

moeda corrente nacional, incluídas todas as despesas que 

pessoal, material, 

tributos, impostos, e quaisquer 

outras despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 

expressa de que no preço proposto estão 

incluídos todos os custos, diretos e indiretos, exigidos 

com quaisquer outras despesas 

Conter o prazo de validade não inferior a60 (sessenta) 

dias, contados da data de sua entrega. Não havendo 

informações afins que julgue 

necessárias ou convenientes, para complementação da 

dando ciência de que cumpre plenamente todos 

os requisitos de habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, 

 

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 

assinar o contrato com a 

ou com outra, na ordem de 

classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data de 

ficarão liberados de 

Assinatura do responsável ou do representante legal 

Pregoeiro, pelo vencedor), 

bem como a identificação do seu nome abaixo da assinatura. 

A não identificação do nome do responsável abaixo da 

de desclassificação da 
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licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na 

fase de julgamento;

11.5. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar 

mais esclarecimentos sobre a composição dos preços 

propostos. 

11.6. Após a apresentação da Pro

desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

11.7. Serão desclassificadas as Propostas que:

11.7.1. Contenham vícios ou ilegalidades; 

11.7.2. Não apresentem as especificações téc

pelo Termo de Referência; 

11.7.3. Apresentarem preços que sejam manifestamente 

inexequíveis; e  

11.7.4. Não vierem a comprovar sua exequibilidade, em 

especial em relação ao preço.

11.7.5.A apresentação da Proposta implicará a plena 

aceitação, por parte do 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

12.  DA HABILITAÇÃO:

12.1. A habilitação do

no Sistema de Cadastro Uni

nos documentos por ele abrangidos.

12.1.1. É dever 

comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes 

na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apre

documentação atualizada.

12.1.2. A verificação pela COSANPA 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

12.1.3. Na hipótese de a 

aceitável ou o licitante
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licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na 

fase de julgamento; 

. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar 

mais esclarecimentos sobre a composição dos preços 

Após a apresentação da Proposta de Preços, não caberá 

desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

Serão desclassificadas as Propostas que: 

Contenham vícios ou ilegalidades;  

Não apresentem as especificações técnicas exigidas 

pelo Termo de Referência;  

Apresentarem preços que sejam manifestamente 

. Não vierem a comprovar sua exequibilidade, em 

especial em relação ao preço. 

A apresentação da Proposta implicará a plena 

aceitação, por parte do prestador dos serviços,

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

12.  DA HABILITAÇÃO: 

ção dos licitantes será verificada “online” 

no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

nos documentos por ele abrangidos. 

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. 

A verificação pela COSANPA nos sítios 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

meio legal de prova, para fins de habilitação.

Na hipótese de a proposta vencedora não ser 

aceitável ou o licitante não atender às exigências para 
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licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na 

. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar 

mais esclarecimentos sobre a composição dos preços 

posta de Preços, não caberá 

desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

nicas exigidas 

Apresentarem preços que sejam manifestamente 

. Não vierem a comprovar sua exequibilidade, em 

A apresentação da Proposta implicará a plena 

serviços, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

s licitantes será verificada “online” 

ficado de Fornecedores – SICAF, 

previamente as 

comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes 

na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

sentação da proposta, a respectiva 

 eletrônicos 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

meio legal de prova, para fins de habilitação. 

proposta vencedora não ser 

não atender às exigências para 
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habilitação, o pregoeiro examinará a proposta

e, assim sucessivamente, na ordem de classifi

apuração de uma proposta que atenda ao edital, 

art. 43, § 4º, do Decreto 

2020. 

12.2.Habilitação Jurídica: 

12.2.1. O licitante deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

12.2.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas –

12.2.1.2. Inscrição no

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

no caso de empresário individual;

12.2.1.3.Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompan

da eleição/nomeação de seus administradores, em se tratando 

de Sociedades Empresárias ou Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada (EIRELI);

12.2.1.4.Decreto de autorização, devidamente arquivado, 

quando se tratar de

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, q

atividade assim o exigir;

12.2.1.5.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.

12.2.2. Os documento

acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva 

consolidação, quando for o caso, e deles deverá constar, 
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habilitação, o pregoeiro examinará a proposta 

sivamente, na ordem de classificação,

a proposta que atenda ao edital, 

º, do Decreto Estadual 534, 04 de Fevereiro de 

12.2.Habilitação Jurídica:  

O licitante deverá apresentar os seguintes 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

– CNPJ; 

. Inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

no caso de empresário individual; 

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); 

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, q

atividade assim o exigir; 

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. 

Os documentos exigidos neste item deverão estar 

acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva 

consolidação, quando for o caso, e deles deverá constar, 
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 subsequente 

cação, até a 

a proposta que atenda ao edital, conforme 

04 de Fevereiro de 

O licitante deverá apresentar os seguintes 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

hado de documentos comprobatórios 

da eleição/nomeação de seus administradores, em se tratando 

de Sociedades Empresárias ou Empresa Individual de 

Decreto de autorização, devidamente arquivado, 

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 

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 

s exigidos neste item deverão estar 

acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva 

consolidação, quando for o caso, e deles deverá constar, 
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entre os objetivos sociais, a execução de atividades da 

mesma natureza do objeto desta licitação.

12.3.Habilitação Técnica:

12.3.1. Atestados ou declarações de Capacidade Técnica 

apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto de que 

trata o processo licitatório; e

a) CAPACIDADE TÉCNICO

para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e 

do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, 

da apresentação de atestado (s)

operacional, da região onde os serviços foram executados, 

que comprovem que a licitante tenha executado, para órgão 

ou entidades da administração pública 

federal, estadual ou municipal, ou Distrito Federal, ou 

ainda para empresas privadas, obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente 

licitação. Atestado de Conclusão que comprove o vinculo com 

a empresa, assinada pelo responsável (contratante).

b) CAPACIDADE TÉCNICO

para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelh

do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, 

da apresentação de atestado (s)

operacional, da região onde os serviços foram executados, 

que comprovem que a licit

ou entidades da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal, ou Distrito Federal, ou 
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entre os objetivos sociais, a execução de atividades da 

mesma natureza do objeto desta licitação. 

bilitação Técnica: 

Atestados ou declarações de Capacidade Técnica 

apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto de que 

licitatório; e 

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e 

do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

o objeto da licitação, será comprovada por meio 

da apresentação de atestado (s) de capacidade técnico 

operacional, da região onde os serviços foram executados, 

que comprovem que a licitante tenha executado, para órgão 

ou entidades da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal, ou Distrito Federal, ou 

ainda para empresas privadas, obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente 

Atestado de Conclusão que comprove o vinculo com 

ssinada pelo responsável (contratante).

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelh

do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, será comprovada por meio 

da apresentação de atestado (s) de capacidade técnico 

operacional, da região onde os serviços foram executados, 

que comprovem que a licitante tenha executado, para órgão 

ou entidades da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal, ou Distrito Federal, ou 
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entre os objetivos sociais, a execução de atividades da 

Atestados ou declarações de Capacidade Técnica 

apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto de que 

Comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e 

do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

será comprovada por meio 

de capacidade técnico 

operacional, da região onde os serviços foram executados, 

que comprovem que a licitante tenha executado, para órgão 

direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal, ou Distrito Federal, ou 

ainda para empresas privadas, obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente 

Atestado de Conclusão que comprove o vinculo com 

ssinada pelo responsável (contratante). 

Comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e 

do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

será comprovada por meio 

de capacidade técnico 

operacional, da região onde os serviços foram executados, 

ante tenha executado, para órgão 

ou entidades da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal, ou Distrito Federal, ou 
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ainda para empresas privadas, obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente 

licitação. Atestado de Conclusão que comprove o vinculo com 

a empresa, assinada pelo responsável (contratante).

b.1)  O Responsável Técnico

Pessoal da empresa licitante ou ser contratado (

vínculo obrigacional

registrado no CREA

compatível com o objeto da licitação. No caso da licitante 

indicar dois ou mais Responsáveis Técnicos

deverá atender esta exigência.

b.2) Apresentação de Atestado de 

pela COSANPA, comprovando a visita técnica “in loco” da 

empresa licitante em 

– Marambaia, onde serão executados os serviços, objeto 

desta licitação, que deverá 

telefone (91) 98814

horas. A visita será monitorada por técnico designado pela 

COSANPA que acompanhará a Proponente, e as despesas 

decorrentes dessa visita ficarão a cargo dos licitantes. 

c) Declaração do Licitante de que 

assinatura do contrato fará a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART, junto ao 

entregando uma via para os arquivos da 

comprovante torna

serviços. (Modelo em anexo);

12.3.2. Certidão de Registro e Quitação do CREA da Região 

do licitante, com validade à data de apresentação da 

proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados 

cadastrais e contratuais. No caso de licitantes 

domiciliados em outros

emitido pelo CREA da Região de origem deverá conter o visto 

do CREA-PA, quando da assinatura e Registro do Contrato 
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ainda para empresas privadas, obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente 

Atestado de Conclusão que comprove o vinculo com 

a empresa, assinada pelo responsável (contratante).

Responsável Técnico deve fazer parte do quadro de 

Pessoal da empresa licitante ou ser contratado (

vínculo obrigacional) e, nessa condição, deve estar 

registrado no CREA e ser detentor de Acervo Técnico

compatível com o objeto da licitação. No caso da licitante 

dois ou mais Responsáveis Técnicos, pelo menos um 

deverá atender esta exigência. 

Apresentação de Atestado de Visita Técnica expedido 

pela COSANPA, comprovando a visita técnica “in loco” da 

empresa licitante em BELÉM, Tv. Tavares Bastos 1046, bairro 

Marambaia, onde serão executados os serviços, objeto 

desta licitação, que deverá ser previamente agendada pelo 

efone (91) 98814-5868, com antecedência mínima de 48 

horas. A visita será monitorada por técnico designado pela 

COSANPA que acompanhará a Proponente, e as despesas 

decorrentes dessa visita ficarão a cargo dos licitantes. 

do Licitante de que imediatamente após a 

assinatura do contrato fará a Anotação de Responsabilidade 

ART, junto ao CREA/PA, na forma da Lei 6.496/77, 

entregando uma via para os arquivos da COSANPA

comprovante torna-se indispensável para o início dos 

(Modelo em anexo); 

Certidão de Registro e Quitação do CREA da Região 

do licitante, com validade à data de apresentação da 

proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados 

cadastrais e contratuais. No caso de licitantes 

domiciliados em outros Estados o Certificado de Registro 

emitido pelo CREA da Região de origem deverá conter o visto 

PA, quando da assinatura e Registro do Contrato 
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ainda para empresas privadas, obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente 

Atestado de Conclusão que comprove o vinculo com 

a empresa, assinada pelo responsável (contratante). 

deve fazer parte do quadro de 

Pessoal da empresa licitante ou ser contratado (comprovar 

a condição, deve estar 

Acervo Técnico 

compatível com o objeto da licitação. No caso da licitante 

pelo menos um 

Visita Técnica expedido 

pela COSANPA, comprovando a visita técnica “in loco” da 

Tv. Tavares Bastos 1046, bairro 

Marambaia, onde serão executados os serviços, objeto 

ser previamente agendada pelo 

5868, com antecedência mínima de 48 

horas. A visita será monitorada por técnico designado pela 

COSANPA que acompanhará a Proponente, e as despesas 

decorrentes dessa visita ficarão a cargo dos licitantes.  

imediatamente após a 

assinatura do contrato fará a Anotação de Responsabilidade 

, na forma da Lei 6.496/77, 

COSANPA. Tal 

se indispensável para o início dos 

Certidão de Registro e Quitação do CREA da Região 

do licitante, com validade à data de apresentação da 

proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados 

cadastrais e contratuais. No caso de licitantes 

Estados o Certificado de Registro 

emitido pelo CREA da Região de origem deverá conter o visto 

PA, quando da assinatura e Registro do Contrato 
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junto ao Conselho. 

12.3.3. É vedada 
engenheiro por mais de uma LIC
desqualificará todas as LICITANTES envolvidas.
 

12.4.Habilitação Econômico 

12.4.1. 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 pro

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 

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). 

12.4.1.1. As empresas constituídas no exercício em curso ou 

com menos de um ano deverão apresentar balanço de abertura.

12.4.2. A comprovação da boa situação financeira da 

licitante será baseada na obtenção dos Índices de Liquidez 

Geral - LG, Liquidez Corre

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 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
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 a apresentação de atestado de um mesmo 
engenheiro por mais de uma LICITANTE, fato este que 
desqualificará todas as LICITANTES envolvidas. 

12.4.Habilitação Econômico – Financeira: 

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 pro

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). 

As empresas constituídas no exercício em curso ou 

com menos de um ano deverão apresentar balanço de abertura.

. A comprovação da boa situação financeira da 

licitante será baseada na obtenção dos Índices de Liquidez 

LG, Liquidez Corrente - LC e Solvência Geral 

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. 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙𝑎𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙𝑎𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
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a apresentação de atestado de um mesmo 
ITANTE, fato este que 

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, 

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).  

As empresas constituídas no exercício em curso ou 

com menos de um ano deverão apresentar balanço de abertura. 

. A comprovação da boa situação financeira da 

licitante será baseada na obtenção dos Índices de Liquidez 

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 

𝑣𝑒𝑙𝑎𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
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𝑆𝐺 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

 

12.4.2.1. 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 

oferta 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, quando encerrados há mais de 3 (três) meses, para 

demonstrar sua boa situaç

12.4.3. Certidão Negativa de Falência ou Concordata 

expedida pelo distribuidor da sede do proponente, dentro do 

seu prazo de validade, emitida a menos de 90 (noventa) dia 

da data de abertura da sessão pública desta licitação;

12.5. Habilitação relativa a regularidade Fiscal e 

Trabalhista: 

12.5.1. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

conjuntamente pela Receita Federal do Brasil 

Procuradoria Geral da Fazenda Naci

12.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal.

12.5.3. Certidão Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela 

Secretaria de Estado da Fazenda (se a sede da empresa 

estiver situada no Estado do Pará

comprovada por meio de duas certidões: tributária e não 

tributária). 

12.5.4. Certidão Negativa da Fazenda Municipal, emitida 

pela Secretaria de Finanças do Município (Certidão Negativa 
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𝐿𝐶 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙𝑎𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

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) 

oferta 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, quando encerrados há mais de 3 (três) meses, para 

demonstrar sua boa situação financeira. 

Certidão Negativa de Falência ou Concordata 

expedida pelo distribuidor da sede do proponente, dentro do 

seu prazo de validade, emitida a menos de 90 (noventa) dia 

da data de abertura da sessão pública desta licitação;

ão relativa a regularidade Fiscal e 

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

conjuntamente pela Receita Federal do Brasil – 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN. 

. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal. 

Certidão Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela 

Secretaria de Estado da Fazenda (se a sede da empresa 

estiver situada no Estado do Pará, a regularidade será 

comprovada por meio de duas certidões: tributária e não 

Certidão Negativa da Fazenda Municipal, emitida 

pela Secretaria de Finanças do Município (Certidão Negativa 
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𝑣𝑒𝑙𝑎𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 

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 

(dez por cento) da 

oferta 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, quando encerrados há mais de 3 (três) meses, para 

Certidão Negativa de Falência ou Concordata 

expedida pelo distribuidor da sede do proponente, dentro do 

seu prazo de validade, emitida a menos de 90 (noventa) dia 

da data de abertura da sessão pública desta licitação; 

ão relativa a regularidade Fiscal e 

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

 RFB e pela 

. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, 

Certidão Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela 

Secretaria de Estado da Fazenda (se a sede da empresa 

, a regularidade será 

comprovada por meio de duas certidões: tributária e não 

Certidão Negativa da Fazenda Municipal, emitida 

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

do Município). 

12.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

expedida pela Justiça do Trabalho da sede do licitante.

12.5.6.A Certidão Negativa Relativa a Contribuições 

Previdenciárias, expedida pela RFB, e a 

Negativa de Débitos Relativos à Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União

pela PGFN, foram extintas em 02 de novembro de 2014 pelo 

Decreto nº 8.302, de 04/09/2014

tiver ambas as certidões supracitada

validade nelas indicadas, poderá apresentá

conjuntamente em substituição à certidão exigida.

12.5.7. Microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

atender a todas as exigências de habilitação previstas 

neste Edital. 

12.5.7.1.As microempresas e empresas de pequeno porte

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista

que apresente alguma restrição;

12.5.7.2.Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal ou trabalhista

de 05 (cinco) dias úteis

ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, que é o momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação, prorro

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;

12.5.7.3.A não-re

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 
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da Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

expedida pela Justiça do Trabalho da sede do licitante.

Certidão Negativa Relativa a Contribuições 

, expedida pela RFB, e a Certidão Conjunta 

de Débitos Relativos à Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela RFB e 

, 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

conjuntamente em substituição à certidão exigida.

. Microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

atender a todas as exigências de habilitação previstas 

microempresas e empresas de pequeno porte

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista

que apresente alguma restrição; 

Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo 

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; 

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 
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da Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria de Finanças 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, 

expedida pela Justiça do Trabalho da sede do licitante. 

Certidão Negativa Relativa a Contribuições 

Certidão Conjunta 

de Débitos Relativos à Tributos Federais e à 

, expedida conjuntamente pela RFB e 

, foram extintas em 02 de novembro de 2014 pelo 

. No entanto, se o licitante 

s dentro do período de 

validade nelas indicadas, poderá apresentá-las 

conjuntamente em substituição à certidão exigida. 

. Microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

atender a todas as exigências de habilitação previstas 

microempresas e empresas de pequeno porte 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 

Havendo alguma restrição na comprovação da 

, será assegurado o prazo 

, 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 

gáveis 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 

gularização 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 
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da COSANPA - RILC, sendo facultado à Administraçã

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

12.6. O Licitante deverá apresentaras seguintes 

declarações: 

12.6.1. Declaração

legal da empresa licitante, de que não oferece trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menor 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 

12.6.2.Declaração 

legal da empresa licitante, de que possui em seu quadro de 

funcionários percentual mínimo de 

pessoas com deficiência, em atendimento a Constituição do 

Estado do Pará em seu art. 28. (Modelo no 

12.7.O licitante que deixar de atender aos subitens acima, 

no prazo estipulado, será desclassificado.

12.8. 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:

12.9.Caso o licitante seja a matriz, todos os documentos 

deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

12.10. 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 recolhiment

devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório 

de autorização para a centralização.
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RILC, sendo facultado à Administraçã

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Licitante deverá apresentaras seguintes 

Declaração devidamente assinada pelo representante 

sa licitante, de que não oferece trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menor 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 Ane

 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 

m seu art. 28. (Modelo no Anexo VII

O licitante que deixar de atender aos subitens acima, 

no prazo estipulado, será desclassificado. 

Todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome do licitante, com o número do CNPJ e, 

referencialmente, com endereço respectivo, devendo ser 

observado o seguinte: 

Caso o licitante seja a matriz, todos os documentos 

deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

. Caso o licitante seja a filial, todos os documentos 

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. 
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RILC, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Licitante deverá apresentaras seguintes 

devidamente assinada pelo representante 

sa licitante, de que não oferece trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos, ou 

qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição 

de aprendiz a partir dos 14 anos, em atendimento ao 

Anexo V). 

devidamente assinada pelo representante 

legal da empresa licitante, de que possui em seu quadro de 

(cinco por cento) de 

pessoas com deficiência, em atendimento a Constituição do 

Anexo VII) 

O licitante que deixar de atender aos subitens acima, 

Todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome do licitante, com o número do CNPJ e, 

referencialmente, com endereço respectivo, devendo ser 

Caso o licitante seja a matriz, todos os documentos 

deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou; 

. Caso o licitante seja a filial, todos os documentos 

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 dos encargos centralizado, 

devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório 
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12.11.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.

12.12.O não atendimento de qualquer exigência ou condição 

deste item implicará na inabilitação da licitante.

12.13.Todos os documentos de habilitação emitidos em língua 

estrangeira deverão ser entregues acompanhad

para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e 

também devidamente consularizados ou registrados no 

Cartório de Títulos e Documentos.

12.14.Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos 

em língua portuguesa, também deverão s

devidamente consularizados ou registrados no Cartório de 

Títulos e Documentos.

12.15. Após a fase de habilitação não cabe desistência de 

proposta, salvo por motivo decorrente de fato superveniente 

e aceito pelo Pregoeiro, sob pena de aplica

cabíveis. 

12.16.  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 assi

exigir. 

12.17. 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 antecedentes a data da 

abertura da sessão pública, exceto atestado (s).

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1.Admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a 

intenção de interposição de recursos, compreendida a 

manifestação prévia do licitante, durante a Sessão Pública, 
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Serão dispensados da apresentação de documentos com o 

número do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela 

forem emitidos somente em nome da matriz.

O não atendimento de qualquer exigência ou condição 

deste item implicará na inabilitação da licitante.

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. 

Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos 

em língua portuguesa, também deverão ser apresentados 

devidamente consularizados ou registrados no Cartório de 

Títulos e Documentos. 

Após a fase de habilitação não cabe desistência de 

proposta, salvo por motivo decorrente de fato superveniente 

e aceito pelo Pregoeiro, sob pena de aplicação das sanções 

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 assi

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 antecedentes a data da 

ssão pública, exceto atestado (s).

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

á, nos termos da legislação vigente, a 

intenção de interposição de recursos, compreendida a 

manifestação prévia do licitante, durante a Sessão Pública, 
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Serão dispensados da apresentação de documentos com o 

número do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

O não atendimento de qualquer exigência ou condição 

deste item implicará na inabilitação da licitante. 

Todos os documentos de habilitação emitidos em língua 

os da tradução 

para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e 

também devidamente consularizados ou registrados no 

Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos 

er apresentados 

devidamente consularizados ou registrados no Cartório de 

Após a fase de habilitação não cabe desistência de 

proposta, salvo por motivo decorrente de fato superveniente 

ção das sanções 

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 

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 antecedentes a data da 

ssão pública, exceto atestado (s). 

á, nos termos da legislação vigente, a 

intenção de interposição de recursos, compreendida a 

manifestação prévia do licitante, durante a Sessão Pública, 
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o encaminhamento de eve

licitantes, realizados no âmbito do Sistema Eletrônico.

13.2.Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá o prazo 

mínimo de 20 (vinte) minutos

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo 

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, 

registrando a síntese de suas razões.

13.2.1.Intenção motivada

identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o 

licitante pretende que sejam revistos pela autoridade 

superior àquela que proferiu a decisão.

13.3.O licitante que tiver intenção de recorrer, aceita 

pelo pregoeiro, deverá reg

próprio do sistema, sendo

dias para apresentar as suas razões, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas a apresentar 

contrarrazões, também via sistema, no prazo de 3 (três) 

dias, contado da data final do prazo do recorrente, 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa dos seus interesses.

13.4. 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 

interesses desta Companhia.

13.5. A falta de manifestação im

intenção do licitante em recorrer importará a decadência do 

direito ao recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do 

certame à empresa declarada vencedora, s

presente procedimento à autoridade competente para 

homologação. 

13.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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o encaminhamento de eventuais contrarrazões pelos demais 

licitantes, realizados no âmbito do Sistema Eletrônico.

13.2.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 

róprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, 

registrando a síntese de suas razões. 

13.2.1.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. 

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, no prazo de 3 (três) 

do da data final do prazo do recorrente, 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa dos seus interesses. 

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. 

A falta de manifestação imediata e motivada 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 

O acolhimento de recurso importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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ntuais contrarrazões pelos demais 

licitantes, realizados no âmbito do Sistema Eletrônico. 

13.2.Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá o prazo 

, durante o qual qualquer 

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo 

róprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, 

de recorrer é aquela que 

identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o 

licitante pretende que sejam revistos pela autoridade 

licitante que tiver intenção de recorrer, aceita 

istrar o recurso, em campo 

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, no prazo de 3 (três) 

do da data final do prazo do recorrente, 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

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 

melhor proteger os 

ediata e motivada da 

licitante em recorrer importará a decadência do 

direito ao recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do 

endo submetido o 

presente procedimento à autoridade competente para 

O acolhimento de recurso importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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13.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a 

adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento licitatório.

13.8. 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.

13.9. Os recursos manifestamente protelatórios estarão 

passiveis de sanções administrativas nos termos da Lei nº 

10.520/2002. 

13.10. São considerados recursos protelatórios:

13.10.1. Aqueles que contrariam as disposiçõ

norteiam os procedimentos licitatórios.

13.10.2. Aqueles que possuem o teor fundado em matéria 

distinta do procedimento licitatório (valores; prazos; 

eventos entre outros).

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Declarado o vencedor e não ha

Recursos, o(a) PREGOEIRO(A), através do SISTEMA, fará a 

adjudicação do objeto desta Licitação ao vencedor e, 

seguidamente, Autoridade Competente homologará a Licitação. 

14.1.1. O procedimento

PREGOEIRO(A), se não houver Recurso, ou, havendo, a 

Autoridade Competente, que também procederá à homologação 

do certame. 

14.2. Após a homologação será convocado o adjudicatário 

para a assinatura do Contrato, nas condições estabelecidas, 

conforme modelo do 

14.3. 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.
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Decididos os recursos, a autoridade competente fará a 

do objeto ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento licitatório. 

O acompanhamento dos resultados, recursos e atas 

pertinentes a este certame poderão ser consultados no 

endereço https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, que 

cada nova etapa constante no Edital.

Os recursos manifestamente protelatórios estarão 

passiveis de sanções administrativas nos termos da Lei nº 

. São considerados recursos protelatórios: 

Aqueles que contrariam as disposições legais que 

norteiam os procedimentos licitatórios. 

Aqueles que possuem o teor fundado em matéria 

distinta do procedimento licitatório (valores; prazos; 

eventos entre outros). 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

Declarado o vencedor e não havendo manifestação de 

(a) PREGOEIRO(A), através do SISTEMA, fará a 

adjudicação do objeto desta Licitação ao vencedor e, 

seguidamente, Autoridade Competente homologará a Licitação. 

O procedimento da adjudicação é atribuição do(a) 

(A), se não houver Recurso, ou, havendo, a 

Autoridade Competente, que também procederá à homologação 

Após a homologação será convocado o adjudicatário 

para a assinatura do Contrato, nas condições estabelecidas, 

conforme modelo do ANEXO IX deste Edital. 

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. 
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Decididos os recursos, a autoridade competente fará a 

do objeto ao licitante vencedor e homologará o 

O acompanhamento dos resultados, recursos e atas 

pertinentes a este certame poderão ser consultados no 

endereço https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, que 

cada nova etapa constante no Edital. 

Os recursos manifestamente protelatórios estarão 

passiveis de sanções administrativas nos termos da Lei nº 

 

es legais que 

Aqueles que possuem o teor fundado em matéria 

distinta do procedimento licitatório (valores; prazos; 

ndo manifestação de 

(a) PREGOEIRO(A), através do SISTEMA, fará a 

adjudicação do objeto desta Licitação ao vencedor e, 

seguidamente, Autoridade Competente homologará a Licitação.  

da adjudicação é atribuição do(a) 

(A), se não houver Recurso, ou, havendo, a 

Autoridade Competente, que também procederá à homologação 

Após a homologação será convocado o adjudicatário 

para a assinatura do Contrato, nas condições estabelecidas, 

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 
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15. DO CONTRATO: 

15.1. Será firmado contrato com a empresa licitante 

vencedora, estando às obrigações assumidas vinculadas à 

Proposta, aos lances, ao Edital e às legislações 

pertinentes. 

15.2. A Administração da COSANPA convocará a adjudicatária, 

por escrito ou por e

de 05 (cinco) dias úteis

convocação;  

15.3. A Contratada manterá, durante toda a execução do 

Contrato, as condições de habilitação e qualificação que 

lhe foram exigidas na licitação.

15.4. 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

legalmente estabelecidas.

15.4.1. Ocorrendo o previsto neste subitem, é facultado a 

COSANPA, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para negociação e possível adjudicação ou 

revogar a licitação.

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

do Pará. 

16. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO:

16.1. A autoridade competente para determinar a contratação 

poderá revogar a licitação em face de razões de interesse 

Público, na ocorrência de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado, conforme os artigos 61 e 62 do regimento 

Interno de Licitações e Contratos da COSANPA 
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Será firmado contrato com a empresa licitante 

vencedora, estando às obrigações assumidas vinculadas à 

Proposta, aos lances, ao Edital e às legislações 

A Administração da COSANPA convocará a adjudicatária, 

por escrito ou por e-mail, para assinar o contrato no prazo 

05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 

. A Contratada manterá, durante toda a execução do 

Contrato, as condições de habilitação e qualificação que 

lhe foram exigidas na licitação. 

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. 

o o previsto neste subitem, é facultado a 

COSANPA, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para negociação e possível adjudicação ou 

revogar a licitação. 

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

NULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 

A autoridade competente para determinar a contratação 

poderá revogar a licitação em face de razões de interesse 

Público, na ocorrência de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

uta, 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.
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Será firmado contrato com a empresa licitante 

vencedora, estando às obrigações assumidas vinculadas à 

Proposta, aos lances, ao Edital e às legislações 

A Administração da COSANPA convocará a adjudicatária, 

assinar o contrato no prazo 

, contados do recebimento da 

. A Contratada manterá, durante toda a execução do 

Contrato, as condições de habilitação e qualificação que 

A recusa injustificada do licitante vencedor em 

assinar o instrumento contratual, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, caracterizará o descumprimento 

o às penalidades 

o o previsto neste subitem, é facultado a 

COSANPA, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para negociação e possível adjudicação ou 

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

A autoridade competente para determinar a contratação 

poderá revogar a licitação em face de razões de interesse 

Público, na ocorrência de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado, conforme os artigos 61 e 62 do regimento 

RILC. 
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16.2. A anulação do procedimento licit

contrato. 

16.3. A revogação ou anulação, depois de iniciada a fase de 

apresentação de lances ou propostas, somente ocorrerá 

depois de concedida às licitantes oportunidades para se 

manifestarem, assegurando

contraditório e à ampla defesa.

16.4. Os licitantes não 

decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa

ressarcimento dos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do cont

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

17.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela 

elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao 

presente pregão. 

17.2. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste 

edital excluir-se-

vencimento, e considerar

quando for explicitamente disposto em contrário.

17.3. É permitida a subcontratação 

objeto desta licitação.

17.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com 

observância das devidas disposições legislativas.

17.5. 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.

17.6. 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.
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A anulação do procedimento licitatório induz à do 

A revogação ou anulação, depois de iniciada a fase de 

apresentação de lances ou propostas, somente ocorrerá 

depois de concedida às licitantes oportunidades para se 

manifestarem, assegurando-lhes o exercício do direito ao 

ontraditório e à ampla defesa. 

Os licitantes não terão direito à indenização em 

decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa

ressarcimento dos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato. 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela 

elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao 

Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste 

-á o dia de início e incluir

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário.

a subcontratação de até 30% do

objeto desta licitação. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com 

observância das devidas disposições legislativas.

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. 

Para todas as referências de tempo contidas neste 

rá observado o horário de Brasília (DF) e, dessa 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 
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atório induz à do 

A revogação ou anulação, depois de iniciada a fase de 

apresentação de lances ou propostas, somente ocorrerá 

depois de concedida às licitantes oportunidades para se 

lhes o exercício do direito ao 

ão direito à indenização em 

decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao 

ressarcimento dos encargos que tiver suportado no 

Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela 

elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao 

Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste 

á o dia de início e incluir-se-á o do 

ão os dias consecutivos, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário. 

dos serviços, 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com 

observância das devidas disposições legislativas. 

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 

Para todas as referências de tempo contidas neste 

rá observado o horário de Brasília (DF) e, dessa 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
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17.7. O horário de recebimento e protocolização de 

documentos nesta Companhia é de 

17.8. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

qualquer órgão ou entidade 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria 

ato da Sessão Pública.

17.9. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação.

17.10. Após apresentação da proposta, não caberá 

desistência, salvo por mot

superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

17.11. 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. 

 

17.12. O licitante deverá observar a política de 

integridade disponível na sitio da COSANPA, no item 

INSTITUCIONAL (Código de Conduta de Integridade), conforme 

recomendação constante no art. 32, inciso V, combinado com 

art. 9º, todos da Lei nº 13.303/2016.

17.13. Os litígios decorrentes deste procedimento 

licitatório serão dirimidos no foro da cidade de 

pela Justiça Estadual.
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O horário de recebimento e protocolização de 

documentos nesta Companhia é de 09horas às 15 horas.

ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

qualquer órgão ou entidade destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria 

ato da Sessão Pública. 

Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

Após apresentação da proposta, não caberá 

desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

O licitante deverá observar a política de 

integridade disponível na sitio da COSANPA, no item 

INSTITUCIONAL (Código de Conduta de Integridade), conforme 

recomendação constante no art. 32, inciso V, combinado com 

art. 9º, todos da Lei nº 13.303/2016. 

Os litígios decorrentes deste procedimento 

licitatório serão dirimidos no foro da cidade de 

pela Justiça Estadual. 

Belém/PA, 18 de Agosto 

André Rabêlo Queiroz 
Pregoeiro 
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O horário de recebimento e protocolização de 

15 horas. 

ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência a 

destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no 

Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

Após apresentação da proposta, não caberá 

ivo justo decorrente de fato 

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

O licitante deverá observar a política de 

integridade disponível na sitio da COSANPA, no item 

INSTITUCIONAL (Código de Conduta de Integridade), conforme 

recomendação constante no art. 32, inciso V, combinado com 

Os litígios decorrentes deste procedimento 

licitatório serão dirimidos no foro da cidade de Belém/Pa, 

Agosto de 2020. 
 
 



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

EDITAL Nº 023/2020 

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA Nº 027/2020

DO/COSANPA

Objeto 

engenharia especializada para Prestação 

dos Serviços de Engenharia Sanitária, 

Elétrica e Mecânica para Operação, 

Manutenção (preventiva e corretiva), com 

fornecimento de peças, materiais e mão 

obra, bem como realização de serviços 

eventuais diversos, controle de qualidade 

e eficiência, limpeza e conservação nos 

sistemas, instalações e equipamentos das 

Estações de Tratamento de Esgoto 

Sanitário das Unidades Operacionais da 

COSANPA, nos 

ANANINDEUA E MARITUBA

OBJETO 

 

 A presente licitação tem como 

empresa de engenharia especializada para

Serviços de Engenharia Sanitária, Elétrica e Mecânica para 

Operação, Manutenção (p

fornecimento de peças, materiais e mão de obra, bem como 

realização de serviços eventuais diversos, controle de 

qualidade, limpeza e conservação nos sistemas, instalações 

e equipamentos das Estações de Tratamento de Esgoto 

Sanitário das Unidades Operacionais da COSANPA, no 

Município de BELÉM

Pará. Conforme Especificação Técnica nº 

 

1. JUSTIFICATIVA TÉCNICA: 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA Nº 027/2020

DO/COSANPA A presente licitação tem como 

Objeto Contratação de empresa de 

engenharia especializada para Prestação 

dos Serviços de Engenharia Sanitária, 

Elétrica e Mecânica para Operação, 

Manutenção (preventiva e corretiva), com 

fornecimento de peças, materiais e mão 

obra, bem como realização de serviços 

eventuais diversos, controle de qualidade 

e eficiência, limpeza e conservação nos 

sistemas, instalações e equipamentos das 

Estações de Tratamento de Esgoto 

Sanitário das Unidades Operacionais da 

COSANPA, nos Municípios de BELÉM

ANANINDEUA E MARITUBA, no Estado do Pará.

 

 

A presente licitação tem como Objeto Contratação de 

empresa de engenharia especializada para Prestação dos 

Serviços de Engenharia Sanitária, Elétrica e Mecânica para 

Operação, Manutenção (preventiva e corretiva), com 

fornecimento de peças, materiais e mão de obra, bem como 

realização de serviços eventuais diversos, controle de 

qualidade, limpeza e conservação nos sistemas, instalações 

e equipamentos das Estações de Tratamento de Esgoto 

ário das Unidades Operacionais da COSANPA, no 

Município de BELÉM, Ananindeua e Marituba, no Estado do 

. Conforme Especificação Técnica nº DO/027/2020. 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA:  
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TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA Nº 027/2020-

A presente licitação tem como 

Contratação de empresa de 

engenharia especializada para Prestação 

dos Serviços de Engenharia Sanitária, 

Elétrica e Mecânica para Operação, 

Manutenção (preventiva e corretiva), com 

fornecimento de peças, materiais e mão de 

obra, bem como realização de serviços 

eventuais diversos, controle de qualidade 

e eficiência, limpeza e conservação nos 

sistemas, instalações e equipamentos das 

Estações de Tratamento de Esgoto 

Sanitário das Unidades Operacionais da 

ios de BELÉM, 

no Estado do Pará. 

Contratação de 

Prestação dos 

Serviços de Engenharia Sanitária, Elétrica e Mecânica para 

reventiva e corretiva), com 

fornecimento de peças, materiais e mão de obra, bem como 

realização de serviços eventuais diversos, controle de 

qualidade, limpeza e conservação nos sistemas, instalações 

e equipamentos das Estações de Tratamento de Esgoto 

ário das Unidades Operacionais da COSANPA, no 

Ananindeua e Marituba, no Estado do 

DO/027/2020.  



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

EDITAL Nº 023/2020 

Os serviços desta licitação serão executados sob 

regime de empreitada integ

o emprego de mão

completa execução, inclusive com fornecimento de todos os 

materiais necessários e os especificados neste Termo de 

Referência.  

A forma de contratação será através de Pre

tipo Eletrônico, como modo de disputa Aberto, por se tratar 

de serviços comuns de engenharia.

Considera-se que o modo de disputa aberto, tem 

resultado em maior celeridade e menor complexidade para a 

conclusão de lances e sua finalização.

Ademais disso, há bastante tempo o modo disputa 

Aberto vem sendo adotado com êxito nesta Companhia.

No que concerne ao critério de julgamento, neste 

processo será dotado o de menor preço global dos serviços, 

considerando que o vencedor do certame prestará os servi

com o fornecimento obrigatório dos materiais e mão de obra, 

não podendo, neste caso, haver adjudicação fracionada do 

valor dos serviços e dos materiais.

A COSANPA, nas suas instalações localizadas 

Ananindeua e Marituba,

equipamentos que exigem conhecimentos técnicos 

especializados, de forma a garantir seu perfeito 

funcionamento. Entre estes sistemas, as instalações 

elétricas, hidráulicas, e outras no mesmo nível de 

complexidade devem s

garantir adequadas condições de funcionalidade, segurança e 

conforto aos usuários, mantendo um adequado padrão 

operacional, visando a execução das atividades de 

manutenção – preventiva e corretiva 

e continuada, com disponibilidade de serviços de plantão, 

emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos 
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Os serviços desta licitação serão executados sob 

regime de empreitada integral. O Objeto será executado com 

o emprego de mão-de-obra e equipamentos necessários à 

completa execução, inclusive com fornecimento de todos os 

materiais necessários e os especificados neste Termo de 

A forma de contratação será através de Pre

tipo Eletrônico, como modo de disputa Aberto, por se tratar 

de serviços comuns de engenharia. 

se que o modo de disputa aberto, tem 

resultado em maior celeridade e menor complexidade para a 

conclusão de lances e sua finalização. 

disso, há bastante tempo o modo disputa 

Aberto vem sendo adotado com êxito nesta Companhia.

No que concerne ao critério de julgamento, neste 

processo será dotado o de menor preço global dos serviços, 

considerando que o vencedor do certame prestará os servi

com o fornecimento obrigatório dos materiais e mão de obra, 

não podendo, neste caso, haver adjudicação fracionada do 

valor dos serviços e dos materiais. 

A COSANPA, nas suas instalações localizadas 

Ananindeua e Marituba, utiliza vários sistemas, máquinas e 

equipamentos que exigem conhecimentos técnicos 

especializados, de forma a garantir seu perfeito 

funcionamento. Entre estes sistemas, as instalações 

elétricas, hidráulicas, e outras no mesmo nível de 

complexidade devem ser inspecionadas periodicamente para 

garantir adequadas condições de funcionalidade, segurança e 

conforto aos usuários, mantendo um adequado padrão 

operacional, visando a execução das atividades de 

preventiva e corretiva - de forma ininterrupt

e continuada, com disponibilidade de serviços de plantão, 

emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos 
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Os serviços desta licitação serão executados sob 

ral. O Objeto será executado com 

obra e equipamentos necessários à 

completa execução, inclusive com fornecimento de todos os 

materiais necessários e os especificados neste Termo de 

A forma de contratação será através de Pregão, do 

tipo Eletrônico, como modo de disputa Aberto, por se tratar 

se que o modo de disputa aberto, tem 

resultado em maior celeridade e menor complexidade para a 

disso, há bastante tempo o modo disputa 

Aberto vem sendo adotado com êxito nesta Companhia. 

No que concerne ao critério de julgamento, neste 

processo será dotado o de menor preço global dos serviços, 

considerando que o vencedor do certame prestará os serviços 

com o fornecimento obrigatório dos materiais e mão de obra, 

não podendo, neste caso, haver adjudicação fracionada do 

A COSANPA, nas suas instalações localizadas em Belém, 

utiliza vários sistemas, máquinas e 

equipamentos que exigem conhecimentos técnicos 

especializados, de forma a garantir seu perfeito 

funcionamento. Entre estes sistemas, as instalações 

elétricas, hidráulicas, e outras no mesmo nível de 

er inspecionadas periodicamente para 

garantir adequadas condições de funcionalidade, segurança e 

conforto aos usuários, mantendo um adequado padrão 

operacional, visando a execução das atividades de 

de forma ininterrupta 

e continuada, com disponibilidade de serviços de plantão, 

emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos 
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investimentos, a segurança e conforto dos usuários, das 

instalações, dos sistemas e dos equipamentos.

Considerando que a Companhia não dis

funcional de pessoal específico para execução rotineira dos 

serviços descritos.

 

Cumpre destacar, que vistas ao perfeito funcionamento 

e visando ao aprimoramento e eficiência da contratação de 

uma empresa, que realize os serviços descrito

presteza e economicidade, tendo em vista que, dependendo do 

tipo de serviço que não seja executado com agilidade, 

devido ao processo legal e nem sempre rápido, pode ensejar 

sérios transtornos e desperdícios de tempo e dinheiro, 

garantindo a perfeita  operacionalização dos serviços no 

sistema, instalação e equipamento da Unidade Operacional da 

COSANPA nos Município  de 

Estado do Pará.   

 

Na prestação dos serviços indicados, devem ser 

consideradas as novas tecno

disponíveis no mercado, que propiciem ganhos de 

produtividade e de qualidade. 

 

A Contratada 

julgar necessária para organizar suas atividades, 

infraestrutura e recursos para iniciar a

serviços na forma contratual.

O objeto contratado poderá ter seu quantitativo 

acrescido ou suprimido, nos termos da Lei 13.303, art. 43, 

contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de 

alteração, por acordo entre as partes,
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investimentos, a segurança e conforto dos usuários, das 

instalações, dos sistemas e dos equipamentos. 

Considerando que a Companhia não dispõe em seu quadro 

funcional de pessoal específico para execução rotineira dos 

serviços descritos. 

Cumpre destacar, que vistas ao perfeito funcionamento 

e visando ao aprimoramento e eficiência da contratação de 

uma empresa, que realize os serviços descritos com a devida 

presteza e economicidade, tendo em vista que, dependendo do 

tipo de serviço que não seja executado com agilidade, 

devido ao processo legal e nem sempre rápido, pode ensejar 

sérios transtornos e desperdícios de tempo e dinheiro, 

perfeita  operacionalização dos serviços no 

sistema, instalação e equipamento da Unidade Operacional da 

COSANPA nos Município  de Belém, Ananindeua e Marituba,

Na prestação dos serviços indicados, devem ser 

consideradas as novas tecnologias e ferramentas gerenciais 

disponíveis no mercado, que propiciem ganhos de 

produtividade e de qualidade.  

 deverá se mobilizar com antecedência que 

julgar necessária para organizar suas atividades, 

infraestrutura e recursos para iniciar a prestação dos 

serviços na forma contratual. 

O objeto contratado poderá ter seu quantitativo 

acrescido ou suprimido, nos termos da Lei 13.303, art. 43, 

contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de 

alteração, por acordo entre as partes, nos segui

I – quando houver modificação do 

projeto ou das especificações, para 
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investimentos, a segurança e conforto dos usuários, das 

põe em seu quadro 

funcional de pessoal específico para execução rotineira dos 

Cumpre destacar, que vistas ao perfeito funcionamento 

e visando ao aprimoramento e eficiência da contratação de 

s com a devida 

presteza e economicidade, tendo em vista que, dependendo do 

tipo de serviço que não seja executado com agilidade, 

devido ao processo legal e nem sempre rápido, pode ensejar 

sérios transtornos e desperdícios de tempo e dinheiro, 

perfeita  operacionalização dos serviços no 

sistema, instalação e equipamento da Unidade Operacional da 

Belém, Ananindeua e Marituba, no 

Na prestação dos serviços indicados, devem ser 

logias e ferramentas gerenciais 

disponíveis no mercado, que propiciem ganhos de 

deverá se mobilizar com antecedência que 

julgar necessária para organizar suas atividades, 

prestação dos 

O objeto contratado poderá ter seu quantitativo 

acrescido ou suprimido, nos termos da Lei 13.303, art. 43, 

contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de 

nos seguintes casos: 

quando houver modificação do 

projeto ou das especificações, para 
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             O prazo total para execução do Objeto 

será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do 

contrato.  

 

O Prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) 

meses, a contar da data da assinatura do contrato. 

 Na ocasião, a CONTRATADA deverá apresentar cronograma 

físico e financeiro da obra/serviço;

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

As atividades profissionai

global da prestação dos serviços contratados da COSANPA que 

englobam os seguintes aspectos gerais de ações: 

Seleção e treinamento das equipes próprias da 

contratada para operação e manutenção;

 Planejamento e gerenciamento das ativid

contratadas para operação, manutenção, controle 

de qualidade, limpeza e conservação com base em 

rotinas pré

pela COSANPA;

 Elaboração e apresentação dos relatórios 

gerenciais diários, semanais e mensais sobre as 

atividades desenvolvidas e a situação atualizada 

da operação, manutenção, controle de qualidade, 
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melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

II – quando necessária a modificação do 

valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de 

seu objeto, nos limites permitidos por 

esta Lei; 

O prazo total para execução do Objeto 

será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do 

O Prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) 

meses, a contar da data da assinatura do contrato. 

Na ocasião, a CONTRATADA deverá apresentar cronograma 

físico e financeiro da obra/serviço; 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

As atividades profissionais envolvidas no escopo 

global da prestação dos serviços contratados da COSANPA que 

englobam os seguintes aspectos gerais de ações: 

Seleção e treinamento das equipes próprias da 

contratada para operação e manutenção; 

Planejamento e gerenciamento das ativid

contratadas para operação, manutenção, controle 

de qualidade, limpeza e conservação com base em 

rotinas pré-estabelecidas e formalmente aprovadas 

pela COSANPA; 

Elaboração e apresentação dos relatórios 

gerenciais diários, semanais e mensais sobre as 

ividades desenvolvidas e a situação atualizada 

da operação, manutenção, controle de qualidade, 
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melhor adequação técnica aos seus 

quando necessária a modificação do 

valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de 

limites permitidos por 

O prazo total para execução do Objeto 

será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do 

O Prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) 

meses, a contar da data da assinatura do contrato.  

Na ocasião, a CONTRATADA deverá apresentar cronograma 

s envolvidas no escopo 

global da prestação dos serviços contratados da COSANPA que 

englobam os seguintes aspectos gerais de ações:  

Seleção e treinamento das equipes próprias da 

Planejamento e gerenciamento das atividades 

contratadas para operação, manutenção, controle 

de qualidade, limpeza e conservação com base em 

estabelecidas e formalmente aprovadas 

Elaboração e apresentação dos relatórios 

gerenciais diários, semanais e mensais sobre as 

ividades desenvolvidas e a situação atualizada 

da operação, manutenção, controle de qualidade, 
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limpeza e conservação dos sistemas da COSANPA 

abrangidos no contrato;

 Registro diário de ocorrências de operação e 

manutenção, a disposição permanente e com livr

acesso para o pessoal credenciado pela COSANPA.

 Realização de analises físico

bacteriológica em 13 estações de tratamento de 

esgoto, considerando o monitoramento na entrada, 

no reator e na saída do sistema de tratamento e 

no corpo receptor de 0

esgotamento sanitário.

 

As 13 Estações de Tratamento de Esgoto estão alocadas nos 

Municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

apresenta os endereços das Estações de Tratamento de 

Esgoto. 

 

Quadro 1: Endereço das Estações de Tratamento de Esgoto

Companhia de Saneamento do Pará 

DADOS DAS ESTAÇÕES DE ESGOTO 

Ordem ESTAÇÕES 

1 ETE Fé em Deus

2 ETE Viver Primavera

3 ETE Pratinha

4 
ETE Quinta dos 

Paricás 

5 ETE Portal Tenoné

6 ETE Outeiro 

7 ETE Maracá 
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limpeza e conservação dos sistemas da COSANPA 

abrangidos no contrato; 

Registro diário de ocorrências de operação e 

manutenção, a disposição permanente e com livr

acesso para o pessoal credenciado pela COSANPA.

Realização de analises físico-

bacteriológica em 13 estações de tratamento de 

esgoto, considerando o monitoramento na entrada, 

no reator e na saída do sistema de tratamento e 

no corpo receptor de 02 Estações de tratamento de 

esgotamento sanitário. 

As 13 Estações de Tratamento de Esgoto estão alocadas nos 

Belém, Ananindeua e Marituba. O Quadro 

apresenta os endereços das Estações de Tratamento de 

Quadro 1: Endereço das Estações de Tratamento de Esgoto

Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA  

DADOS DAS ESTAÇÕES DE ESGOTO - UETE/USTE 

ENDEREÇO 

ETE Fé em Deus 
Rod. Augusto Montenegro, Ps das 

Flores 

ETE Viver Primavera Rua do Ranário - Tapanã s/nº

ETE Pratinha Rua Novo Continente II s/nº Pratinha

ETE Quinta dos Estrada do Maracacuera S/nº 

- Icoarací 

ETE Portal Tenoné Rua das Laranjeiras s/nº 

 
Rua Comendante Fagundes s/nº Praia 

Gde - São João do Outeiro Pará

Estrada do outeiro s/º coma estrada 
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limpeza e conservação dos sistemas da COSANPA 

Registro diário de ocorrências de operação e 

manutenção, a disposição permanente e com livre 

acesso para o pessoal credenciado pela COSANPA. 

-química e 

bacteriológica em 13 estações de tratamento de 

esgoto, considerando o monitoramento na entrada, 

no reator e na saída do sistema de tratamento e 

2 Estações de tratamento de 

As 13 Estações de Tratamento de Esgoto estão alocadas nos 

O Quadro 1, 

apresenta os endereços das Estações de Tratamento de 

Quadro 1: Endereço das Estações de Tratamento de Esgoto 

Rod. Augusto Montenegro, Ps das 

Tapanã s/nº 

Rua Novo Continente II s/nº Pratinha 

Estrada do Maracacuera S/nº - Agulha 

Rua das Laranjeiras s/nº - Tenoné 

Rua Comendante Fagundes s/nº Praia 

São João do Outeiro Pará 

Estrada do outeiro s/º coma estrada 
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8 EEE/ETE Novo Cristo

9 EEE/ETE JK 

10 EEE/ETE Ulisses

11 
EEE/ETE Portal do 

Aurá 

12 EEE/ETE Maguariaçú

13 ETE  Viver Marituba

Fonte: Unidade Executiva de Tratamento de Esgoto 

 

3.  OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE 

Realizar os procedimentos operacionais para o adequado 

funcionamento das 13 estações de tratamento de esgoto, 

conforme pertinente em cada local, incluindo:

a) Verificação e anotação dos níveis  nos reservatórios, 

bem como nos poços de 

controle necessário;

b) Verificação da situação (abertura ou fechamento) e 

acionamento (abertura ou fechamento ou controle) das 

válvulas borboleta e/ou registros de gaveta ou de esfera 

existentes; 

c) Verificação das condiçõe

funcionamento dos conjuntos motor

do eixo, tensão e corrente elétrica nas fases individuais, 

gotejamento no engaxetamento, vibrações, ruídos e 
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do Maracacuera - Maracacuera 

João do Outeriro Pa 

EEE/ETE Novo Cristo 
Estrada do Icuí Guajará s/nº 

guajará- Ananindeua Pa

Estrada Santana do Aurá, 

Jucelino Kubstchet 

EEE/ETE Ulisses 
Estrada Santana do Aurá, residencial 

Ulisses Guimarães e Tancredo Neves.

EEE/ETE Portal do Estrada Santana do Aurá s/º. Aguas 

Lindas nanindeua Pá 

EEE/ETE Maguariaçú 
Rua Ananin s/º no 

Magariaçu - Maguari - 

ETE  Viver Marituba 

Av. Boulevard das aguas, s/nº, br 

356, km 15, Bairro Total Ville Bella 

Cittá -  Marituba Pa. 

Fonte: Unidade Executiva de Tratamento de Esgoto 

OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Realizar os procedimentos operacionais para o adequado 

funcionamento das 13 estações de tratamento de esgoto, 

conforme pertinente em cada local, incluindo: 

Verificação e anotação dos níveis  nos reservatórios, 

bem como nos poços de sucção das bombas, realizando o 

controle necessário; 

Verificação da situação (abertura ou fechamento) e 

acionamento (abertura ou fechamento ou controle) das 

válvulas borboleta e/ou registros de gaveta ou de esfera 

Verificação das condições para partida ou situação de 

funcionamento dos conjuntos motor-bomba: sentido de rotação 

do eixo, tensão e corrente elétrica nas fases individuais, 

gotejamento no engaxetamento, vibrações, ruídos e 
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Maracacuera - S. 

Estrada do Icuí Guajará s/nº - Icuí 

Ananindeua Pa 

Estrada Santana do Aurá, residencial 

Estrada Santana do Aurá, residencial 

Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. 

Estrada Santana do Aurá s/º. Aguas 

Rua Ananin s/º no residencial 

 Ananindeua Pá 

Av. Boulevard das aguas, s/nº, br 

356, km 15, Bairro Total Ville Bella 

 

Fonte: Unidade Executiva de Tratamento de Esgoto – COSANPA. 

TRATAMENTO DE ESGOTO 

Realizar os procedimentos operacionais para o adequado 

funcionamento das 13 estações de tratamento de esgoto, 

Verificação e anotação dos níveis  nos reservatórios, 

sucção das bombas, realizando o 

Verificação da situação (abertura ou fechamento) e 

acionamento (abertura ou fechamento ou controle) das 

válvulas borboleta e/ou registros de gaveta ou de esfera 

s para partida ou situação de 

bomba: sentido de rotação 

do eixo, tensão e corrente elétrica nas fases individuais, 

gotejamento no engaxetamento, vibrações, ruídos e 
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temperatura dos componentes em serviço. Realizar todos os

procedimentos para iniciar ou paralisar a operação dos 

equipamentos; 

d) Realizar os procedimentos adequados para preparação 

(conforme seja necessário) e aplicação de produtos químicos 

destinados aos processos de tratamento de esgoto, cumprindo 

as instruções técnicas para segurança pessoal e de 

terceiros; 

e) Realizar os procedimentos ordenados para cada etapa 

(ou fase) dos processos de tratamento de esgoto, observando 

os ajustes dinâmicos porventura requeridos para aprimorar 

os resultados desejados para cad

controle de qualidade associado; 

f) Realizar os testes estabelecidos nos protocolos do 

controle de qualidade físico

g) Atender as determinações dos encarregados da operação 

e da manutenção dos sistem

rotina e/ou ordens de serviço específicas, observando 

também as instruções, procedimentos e/ou restrições 

técnicas correlacionadas a cada etapa dos processos 

operacionais, a situação existente ou componente do 

sistema; 

h) A operação do sistema buscará manter adequadamente e 

qualidade, sempre em conformidade com os parâmetros 

determinados pela COSANPA. Quando ocorrer alguma não 

conformidade, a situação deverá ser imediatamente 

registrada e relatada para as devidas providência

k) Efetuar limpezas periódicas nos locais, poços de 

sucção, aeradores, floculadores, decantadores e filtros das 

estações tratamento de esgoto operacional da COSANPA;

l) Controlar o consumo e estoque de produtos químicos e 

de outros insumos operacionais;
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temperatura dos componentes em serviço. Realizar todos os

procedimentos para iniciar ou paralisar a operação dos 

Realizar os procedimentos adequados para preparação 

(conforme seja necessário) e aplicação de produtos químicos 

destinados aos processos de tratamento de esgoto, cumprindo 

es técnicas para segurança pessoal e de 

Realizar os procedimentos ordenados para cada etapa 

(ou fase) dos processos de tratamento de esgoto, observando 

os ajustes dinâmicos porventura requeridos para aprimorar 

os resultados desejados para cada parâmetro estabelecido no 

controle de qualidade associado;  

Realizar os testes estabelecidos nos protocolos do 

controle de qualidade físico-químicas e bacteriológicas;

Atender as determinações dos encarregados da operação 

e da manutenção dos sistemas, cumprindo as programações de 

rotina e/ou ordens de serviço específicas, observando 

também as instruções, procedimentos e/ou restrições 

técnicas correlacionadas a cada etapa dos processos 

operacionais, a situação existente ou componente do 

operação do sistema buscará manter adequadamente e 

qualidade, sempre em conformidade com os parâmetros 

determinados pela COSANPA. Quando ocorrer alguma não 

conformidade, a situação deverá ser imediatamente 

registrada e relatada para as devidas providência

Efetuar limpezas periódicas nos locais, poços de 

sucção, aeradores, floculadores, decantadores e filtros das 

estações tratamento de esgoto operacional da COSANPA;

Controlar o consumo e estoque de produtos químicos e 

de outros insumos operacionais; 
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temperatura dos componentes em serviço. Realizar todos os 

procedimentos para iniciar ou paralisar a operação dos 

Realizar os procedimentos adequados para preparação 

(conforme seja necessário) e aplicação de produtos químicos 

destinados aos processos de tratamento de esgoto, cumprindo 

es técnicas para segurança pessoal e de 

Realizar os procedimentos ordenados para cada etapa 

(ou fase) dos processos de tratamento de esgoto, observando 

os ajustes dinâmicos porventura requeridos para aprimorar 

a parâmetro estabelecido no 

Realizar os testes estabelecidos nos protocolos do 

químicas e bacteriológicas; 

Atender as determinações dos encarregados da operação 

as, cumprindo as programações de 

rotina e/ou ordens de serviço específicas, observando 

também as instruções, procedimentos e/ou restrições 

técnicas correlacionadas a cada etapa dos processos 

operacionais, a situação existente ou componente do 

operação do sistema buscará manter adequadamente e 

qualidade, sempre em conformidade com os parâmetros 

determinados pela COSANPA. Quando ocorrer alguma não 

conformidade, a situação deverá ser imediatamente 

registrada e relatada para as devidas providências; 

Efetuar limpezas periódicas nos locais, poços de 

sucção, aeradores, floculadores, decantadores e filtros das 

estações tratamento de esgoto operacional da COSANPA; 

Controlar o consumo e estoque de produtos químicos e 
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m) Registrar adequadamente e relatar todas as ocorrências 

extraordinárias aos responsáveis pela operação e manutenção 

dos sistemas, incluindo as eventuais anormalidades e/ou 

demais situações ou fatos relevantes;

n) Zelar pela segurança do trabalho, pela l

conservação, pela manutenção e pelo melhor desempenho dos 

sistemas e seus componentes, relatando todas as 

dificuldades e/ou necessidades observadas;

 

3.1.  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PRÓPRIAS E 

INSTALAÇÕES PREDIAIS:

Realizar os procedimentos 

áreas próprias (internas e externas) e das instalações 

prediais das estações operacionais da COSANPA, conforme 

pertinente em cada local, incluindo:

a) Roçagem e capinação manuais;

b) Podagem e/ou supressão de árvores de pequeno

(até 05 metros de altura);

c) Remoção dos resultados das roçagens, capinações, 

podagens e/ou supressões vegetais;

d) Remoção de resíduos decorrentes das atividades de 

limpeza, manutenção e operação dos sistemas;

e) Pintura anual de muros, paredes 

portões e portas, com materiais fornecidos pela COSANPA;

f) Limpeza e conservação das áreas internas de circulação 

de veículos e/ou pedestres;

g) Limpeza e conservação das edificações internas das 

estações operacionais;
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m) Registrar adequadamente e relatar todas as ocorrências 

extraordinárias aos responsáveis pela operação e manutenção 

dos sistemas, incluindo as eventuais anormalidades e/ou 

demais situações ou fatos relevantes; 

Zelar pela segurança do trabalho, pela l

conservação, pela manutenção e pelo melhor desempenho dos 

sistemas e seus componentes, relatando todas as 

dificuldades e/ou necessidades observadas; 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PRÓPRIAS E 

INSTALAÇÕES PREDIAIS: 

Realizar os procedimentos de limpeza e conservação das 

áreas próprias (internas e externas) e das instalações 

prediais das estações operacionais da COSANPA, conforme 

pertinente em cada local, incluindo: 

Roçagem e capinação manuais; 

Podagem e/ou supressão de árvores de pequeno

(até 05 metros de altura); 

Remoção dos resultados das roçagens, capinações, 

podagens e/ou supressões vegetais; 

Remoção de resíduos decorrentes das atividades de 

limpeza, manutenção e operação dos sistemas; 

Pintura anual de muros, paredes (internas e externas), 

portões e portas, com materiais fornecidos pela COSANPA;

Limpeza e conservação das áreas internas de circulação 

de veículos e/ou pedestres; 

Limpeza e conservação das edificações internas das 

estações operacionais; 
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m) Registrar adequadamente e relatar todas as ocorrências 

extraordinárias aos responsáveis pela operação e manutenção 

dos sistemas, incluindo as eventuais anormalidades e/ou 

Zelar pela segurança do trabalho, pela limpeza e 

conservação, pela manutenção e pelo melhor desempenho dos 

sistemas e seus componentes, relatando todas as 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PRÓPRIAS E 

de limpeza e conservação das 

áreas próprias (internas e externas) e das instalações 

prediais das estações operacionais da COSANPA, conforme 

Podagem e/ou supressão de árvores de pequeno porte 

Remoção dos resultados das roçagens, capinações, 

Remoção de resíduos decorrentes das atividades de 

(internas e externas), 

portões e portas, com materiais fornecidos pela COSANPA; 

Limpeza e conservação das áreas internas de circulação 

Limpeza e conservação das edificações internas das 
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h) Efetuar limpezas periódicas nos locais, poços de 

sucção, aeradores, floculadores, decantadores e filtros das 

estações de tratamento de esgoto operacionais da COSANPA;

i) Zelar pela segurança e bem

de trabalho abrangidos, para o melhor dese

operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto 

Cosanpa; 

j) Manutenção e Pintura predial: internas e externas nos 

locais da Estação de Tratamento de Esgoto.(Escritório, 

portaria etc.) 

 

 

3.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SUBESTAÇÕES ELÉTRIC

TENSÃO, COM INSTALAÇÃO AO TEMPO, AÉREA, BLINDADA COBERTA E 

EM CABINE DE ALVENARIA:

a) Inspeções periódicas para verificar a eventual 

ocorrência de pontos quentes, centelhamentos, corrosão, 

umidade e eventual vazamento de corrente elétrica, situa

das conexões elétricas, buchas de passagem e barramentos, 

isoladores de pedestal, chaves seccionadoras e disjuntores, 

transformador de potencial, transformador de corrente, 

relés de proteção e componentes dos serviços auxiliares;

b) Inspecionar os tran

verificar as buchas de AT/ BT, muflas (terminações) dos 

cabos condutores e conexões, sílica

nível de óleo isolante, termômetros, relés de gás, válvulas 

de alívio, comutadores, incluindo o estado de co

dos tanques de óleo isolante (principal e de expansão), 

radiadores, válvulas e demais acessórios;
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mpezas periódicas nos locais, poços de 

sucção, aeradores, floculadores, decantadores e filtros das 

estações de tratamento de esgoto operacionais da COSANPA;

Zelar pela segurança e bem-estar ambiental nos locais 

de trabalho abrangidos, para o melhor dese

operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto 

j) Manutenção e Pintura predial: internas e externas nos 

locais da Estação de Tratamento de Esgoto.(Escritório, 

3.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SUBESTAÇÕES ELÉTRIC

TENSÃO, COM INSTALAÇÃO AO TEMPO, AÉREA, BLINDADA COBERTA E 

EM CABINE DE ALVENARIA: 

Inspeções periódicas para verificar a eventual 

ocorrência de pontos quentes, centelhamentos, corrosão, 

umidade e eventual vazamento de corrente elétrica, situa

das conexões elétricas, buchas de passagem e barramentos, 

isoladores de pedestal, chaves seccionadoras e disjuntores, 

transformador de potencial, transformador de corrente, 

relés de proteção e componentes dos serviços auxiliares;

Inspecionar os transformadores de alta e média tensão, 

verificar as buchas de AT/ BT, muflas (terminações) dos 

cabos condutores e conexões, sílica-gel, indicadores de 

nível de óleo isolante, termômetros, relés de gás, válvulas 

de alívio, comutadores, incluindo o estado de co

dos tanques de óleo isolante (principal e de expansão), 

radiadores, válvulas e demais acessórios; 
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mpezas periódicas nos locais, poços de 

sucção, aeradores, floculadores, decantadores e filtros das 

estações de tratamento de esgoto operacionais da COSANPA; 

estar ambiental nos locais 

de trabalho abrangidos, para o melhor desempenho da 

operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto 

j) Manutenção e Pintura predial: internas e externas nos 

locais da Estação de Tratamento de Esgoto.(Escritório, 

3.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SUBESTAÇÕES ELÉTRICA DE MÉDIA 

TENSÃO, COM INSTALAÇÃO AO TEMPO, AÉREA, BLINDADA COBERTA E 

Inspeções periódicas para verificar a eventual 

ocorrência de pontos quentes, centelhamentos, corrosão, 

umidade e eventual vazamento de corrente elétrica, situação 

das conexões elétricas, buchas de passagem e barramentos, 

isoladores de pedestal, chaves seccionadoras e disjuntores, 

transformador de potencial, transformador de corrente, 

relés de proteção e componentes dos serviços auxiliares; 

sformadores de alta e média tensão, 

verificar as buchas de AT/ BT, muflas (terminações) dos 

gel, indicadores de 

nível de óleo isolante, termômetros, relés de gás, válvulas 

de alívio, comutadores, incluindo o estado de conservação 

dos tanques de óleo isolante (principal e de expansão), 
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c) Inspecionar os bancos de capacitores, incluindo as 

células capacitivas, os isoladores, dispositivos de manobra 

e proteção elétrica, aterramento e

d) Manter em pleno funcionamento as luminárias das salas 

das subestações e luminárias de emergência;

e) Inspecionar os retificadores de corrente continua e os 

bancos de baterias acumuladoras para os serviços elétricos 

auxiliares; 

f) Realizar os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

instalações da COSANPA.

4.3.MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA 

TENSÃO COM INSTALAÇÃO AO TEMPO, AÉREA, BLINDADA COBERTA E 

EM CABINE DE ALVENARIA:

4.3.1. Manutenção corretiva não programada

a) Efetuar serviços emergenciais em que a subestação 

esteja inabilitada devido a fusível queimado, problema no 

transformador, disjuntor aberto, isolador, muflas, retirada 

de árvore e podagem na linha de 

seccionado e/ou outras consequências decorrentes;

b) Substituição de transformadores, cruzetas de 

estruturas em postes, disjuntores, chaves seccionadoras 

unipolares ou tripolares, fusíveis e/ou elos

para-raios, capacit

ou de aterramento; 

c) Eliminar curto

normalizar o aterramento;

d) Reativar ou substituir retificadores de corrente 

continua e/ou bancos de baterias.
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Inspecionar os bancos de capacitores, incluindo as 

células capacitivas, os isoladores, dispositivos de manobra 

e proteção elétrica, aterramento e conexões elétricas;

Manter em pleno funcionamento as luminárias das salas 

das subestações e luminárias de emergência; 

Inspecionar os retificadores de corrente continua e os 

bancos de baterias acumuladoras para os serviços elétricos 

alizar os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

instalações da COSANPA. 

4.3.MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA 

TENSÃO COM INSTALAÇÃO AO TEMPO, AÉREA, BLINDADA COBERTA E 

VENARIA: 

4.3.1. Manutenção corretiva não programada 

Efetuar serviços emergenciais em que a subestação 

esteja inabilitada devido a fusível queimado, problema no 

transformador, disjuntor aberto, isolador, muflas, retirada 

de árvore e podagem na linha de média tensão, cabo condutor 

seccionado e/ou outras consequências decorrentes;

Substituição de transformadores, cruzetas de 

estruturas em postes, disjuntores, chaves seccionadoras 

unipolares ou tripolares, fusíveis e/ou elos

raios, capacitores, isoladores, condutores de energia 

 

Eliminar curto-circuito, corrigir más conexões e 

normalizar o aterramento; 

Reativar ou substituir retificadores de corrente 

continua e/ou bancos de baterias. 
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Inspecionar os bancos de capacitores, incluindo as 

células capacitivas, os isoladores, dispositivos de manobra 

conexões elétricas; 

Manter em pleno funcionamento as luminárias das salas 

Inspecionar os retificadores de corrente continua e os 

bancos de baterias acumuladoras para os serviços elétricos 

alizar os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

4.3.MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA 

TENSÃO COM INSTALAÇÃO AO TEMPO, AÉREA, BLINDADA COBERTA E 

Efetuar serviços emergenciais em que a subestação 

esteja inabilitada devido a fusível queimado, problema no 

transformador, disjuntor aberto, isolador, muflas, retirada 

média tensão, cabo condutor 

seccionado e/ou outras consequências decorrentes; 

Substituição de transformadores, cruzetas de 

estruturas em postes, disjuntores, chaves seccionadoras 

unipolares ou tripolares, fusíveis e/ou elos-fusíveis, 

ores, isoladores, condutores de energia 

circuito, corrigir más conexões e 

Reativar ou substituir retificadores de corrente 
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e) Realizar os serviços de manute

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

instalações da COSANPA.

4.3.2. Manutenção corretiva programada

a) Limpeza e reaperto geral nas conexões elétricas, 

revisão geral dos isoladores, barramentos, chaves 

seccionadoras, disj

e/ou gavetas de painéis elétricos, cubículos, retificador 

de corrente continua, baterias e chaparia em geral;

b) Substituição de componentes danificados: cabos 

elétricos, muflas, terminais, conectores, isoladores, 

transformadores, cruzetas, chaves fusíveis e chaves faca, 

chaves seccionadora tripolar, sílica

c) Lubrificação das chaves seccionadoras, disjuntores e 

testes de acionamento;

d) Simulação de sobrecorrente instantânea, sobrecarga e 

corrente de curt

proteção; 

e) Testar e manter as resistências de aquecimento dos 

painéis blindados em pleno funcionamento e substituir 

lâmpadas de sinalização;

f) Solucionar problemas de acionamento elétrico na 

posição local e remoto dos 

dos painéis de acionamento;

g) Executar teste de funcionamento nos retificadores de 

corrente continua com ajuste de corrente de limitação e 

flutuação, assim como na limpeza geral das placas, módulos 

e gabinete; 

h) Realizar os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

instalações da COSANPA.
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Realizar os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

instalações da COSANPA. 

4.3.2. Manutenção corretiva programada 

Limpeza e reaperto geral nas conexões elétricas, 

revisão geral dos isoladores, barramentos, chaves 

seccionadoras, disjuntores e cabine da subestação, armários 

e/ou gavetas de painéis elétricos, cubículos, retificador 

de corrente continua, baterias e chaparia em geral;

Substituição de componentes danificados: cabos 

elétricos, muflas, terminais, conectores, isoladores, 

ransformadores, cruzetas, chaves fusíveis e chaves faca, 

chaves seccionadora tripolar, sílica-gel, etc.; 

Lubrificação das chaves seccionadoras, disjuntores e 

testes de acionamento; 

Simulação de sobrecorrente instantânea, sobrecarga e 

corrente de curto-circuito para teste dos relés de 

Testar e manter as resistências de aquecimento dos 

painéis blindados em pleno funcionamento e substituir 

lâmpadas de sinalização; 

Solucionar problemas de acionamento elétrico na 

posição local e remoto dos disjuntores e contatores a vácuo 

dos painéis de acionamento; 

Executar teste de funcionamento nos retificadores de 

corrente continua com ajuste de corrente de limitação e 

flutuação, assim como na limpeza geral das placas, módulos 

os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

instalações da COSANPA. 
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nção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

Limpeza e reaperto geral nas conexões elétricas, 

revisão geral dos isoladores, barramentos, chaves 

untores e cabine da subestação, armários 

e/ou gavetas de painéis elétricos, cubículos, retificador 

de corrente continua, baterias e chaparia em geral; 

Substituição de componentes danificados: cabos 

elétricos, muflas, terminais, conectores, isoladores, 

ransformadores, cruzetas, chaves fusíveis e chaves faca, 

 

Lubrificação das chaves seccionadoras, disjuntores e 

Simulação de sobrecorrente instantânea, sobrecarga e 

circuito para teste dos relés de 

Testar e manter as resistências de aquecimento dos 

painéis blindados em pleno funcionamento e substituir 

Solucionar problemas de acionamento elétrico na 

disjuntores e contatores a vácuo 

Executar teste de funcionamento nos retificadores de 

corrente continua com ajuste de corrente de limitação e 

flutuação, assim como na limpeza geral das placas, módulos 

os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 
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4.3.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO.

4.3.3.1. Manutenção Preventiva

a) Inspecionar periodicamente

quanto ao desempenho de pressão e vazão, vibração, ruído 

dos rolamentos, alinhamento e nivelamento entre eixos, 

condições do acoplamento motor

engaxetamento da bomba, conferir a tensão e corrente do 

motor, inspecionar e normalizar o aterramento dos motores;

b) Inspecionar o painel de acionamento do motor, 

verificar a existência de ponto quente, conferir se os 

fusíveis NH ou HH estão de acordo com a potência do motor; 

se o painel for do tipo partida com a

verificar se o relé de sobrecarga está de acordo com a 

potência do motor e no ajuste de corrente, se há relé falta 

de fase devidamente habilitado, se a compensação de partida 

está ocorrendo normalmente e se o capacitor trifásico 

(correção de fator de potência) está em operação normal. 

Verificar a funcionalidade de todos os componentes de 

proteção, medição, segurança e aterramento;

c) Painel de acionamento por soft

corrente da soft-starter é compatível com a potência

motor; verificar os ajustes da parametrização e se todas as 

proteções estão ativas, principalmente a de sequência de 

fase; verificar se os fusíveis de proteção estão de acordo 

com as potências da soft

capacitor trifásico está atuante; verificar se existe algum 

ponto quente e a condição do aterramento, fazendo as 

correções porventura necessárias;
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4.3.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO. 

4.3.3.1. Manutenção Preventiva 

Inspecionar periodicamente os conjuntos motor

quanto ao desempenho de pressão e vazão, vibração, ruído 

dos rolamentos, alinhamento e nivelamento entre eixos, 

condições do acoplamento motor-bomba, lubrificação geral, 

engaxetamento da bomba, conferir a tensão e corrente do 

or, inspecionar e normalizar o aterramento dos motores;

Inspecionar o painel de acionamento do motor, 

verificar a existência de ponto quente, conferir se os 

fusíveis NH ou HH estão de acordo com a potência do motor; 

se o painel for do tipo partida com autotransformador, 

verificar se o relé de sobrecarga está de acordo com a 

potência do motor e no ajuste de corrente, se há relé falta 

de fase devidamente habilitado, se a compensação de partida 

está ocorrendo normalmente e se o capacitor trifásico 

de fator de potência) está em operação normal. 

Verificar a funcionalidade de todos os componentes de 

proteção, medição, segurança e aterramento; 

Painel de acionamento por soft-starter: verificar se a 

starter é compatível com a potência

motor; verificar os ajustes da parametrização e se todas as 

proteções estão ativas, principalmente a de sequência de 

fase; verificar se os fusíveis de proteção estão de acordo 

com as potências da soft-starter e do motor; verificar se o 

ico está atuante; verificar se existe algum 

ponto quente e a condição do aterramento, fazendo as 

correções porventura necessárias; 
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4.3.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTAÇÕES DE 

os conjuntos motor-bombas 

quanto ao desempenho de pressão e vazão, vibração, ruído 

dos rolamentos, alinhamento e nivelamento entre eixos, 

bomba, lubrificação geral, 

engaxetamento da bomba, conferir a tensão e corrente do 

or, inspecionar e normalizar o aterramento dos motores; 

Inspecionar o painel de acionamento do motor, 

verificar a existência de ponto quente, conferir se os 

fusíveis NH ou HH estão de acordo com a potência do motor; 

utotransformador, 

verificar se o relé de sobrecarga está de acordo com a 

potência do motor e no ajuste de corrente, se há relé falta 

de fase devidamente habilitado, se a compensação de partida 

está ocorrendo normalmente e se o capacitor trifásico 

de fator de potência) está em operação normal. 

Verificar a funcionalidade de todos os componentes de 

starter: verificar se a 

starter é compatível com a potência do 

motor; verificar os ajustes da parametrização e se todas as 

proteções estão ativas, principalmente a de sequência de 

fase; verificar se os fusíveis de proteção estão de acordo 

starter e do motor; verificar se o 

ico está atuante; verificar se existe algum 

ponto quente e a condição do aterramento, fazendo as 
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d) Inspecionar os acionamentos mecânicos e elétricos 

(manual e remoto) das válvulas borboleta e das válvulas de 

acionamento das comportas;

e) Acompanhar e executar o cronograma de lubrificação dos 

motores, das bombas, dos atuadores e dos mecanismos 

redutores das válvulas;

f) Manter as luminárias das salas de bombas sempre em 

correto funcionamento;

g) Realizar os serviços de manu

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

instalações da COSANPA.

 

4.3.3.2. Manutenção corretiva

4.3.3.2.1. Manutenção corretiva não programada

a) Efetuar os serviços emergenciais nas situações de 

motor queimado, bomba 

substituição dos rolamentos do motor ou da bomba, 

substituição de luvas de acoplamento entre motor e bomba 

e/ou elemento elástico, engaxetamento de bomba, desmontagem 

para conserto e engaxetamento de registro gaveta, 

desmontagem para reparos em bombas centrífugas, redutor de 

acionamento das válvulas e/ou de outros equipamentos que 

estejam interferindo no funcionamento da estação elevatória 

de Esgoto; 

b) Eliminar eventuais problemas nos painéis elétricos de 

acionamento dos conjunto

c) Corrigir eventuais problemas nos condutores elétricos 

e/ou componentes dos circuitos de acionamento dos motores;

d) Realizar os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

instalações da COSAN
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Inspecionar os acionamentos mecânicos e elétricos 

(manual e remoto) das válvulas borboleta e das válvulas de 

as comportas; 

Acompanhar e executar o cronograma de lubrificação dos 

motores, das bombas, dos atuadores e dos mecanismos 

redutores das válvulas; 

Manter as luminárias das salas de bombas sempre em 

correto funcionamento; 

Realizar os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

instalações da COSANPA. 

4.3.3.2. Manutenção corretiva 

2.1. Manutenção corretiva não programada 

Efetuar os serviços emergenciais nas situações de 

motor queimado, bomba danificada, necessidade de 

substituição dos rolamentos do motor ou da bomba, 

substituição de luvas de acoplamento entre motor e bomba 

e/ou elemento elástico, engaxetamento de bomba, desmontagem 

para conserto e engaxetamento de registro gaveta, 

para reparos em bombas centrífugas, redutor de 

acionamento das válvulas e/ou de outros equipamentos que 

estejam interferindo no funcionamento da estação elevatória 

Eliminar eventuais problemas nos painéis elétricos de 

acionamento dos conjuntos motor-bomba; 

Corrigir eventuais problemas nos condutores elétricos 

e/ou componentes dos circuitos de acionamento dos motores;

Realizar os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

instalações da COSANPA. 
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Inspecionar os acionamentos mecânicos e elétricos 

(manual e remoto) das válvulas borboleta e das válvulas de 

Acompanhar e executar o cronograma de lubrificação dos 

motores, das bombas, dos atuadores e dos mecanismos 

Manter as luminárias das salas de bombas sempre em 

tenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

Efetuar os serviços emergenciais nas situações de 

danificada, necessidade de 

substituição dos rolamentos do motor ou da bomba, 

substituição de luvas de acoplamento entre motor e bomba 

e/ou elemento elástico, engaxetamento de bomba, desmontagem 

para conserto e engaxetamento de registro gaveta, 

para reparos em bombas centrífugas, redutor de 

acionamento das válvulas e/ou de outros equipamentos que 

estejam interferindo no funcionamento da estação elevatória 

Eliminar eventuais problemas nos painéis elétricos de 

Corrigir eventuais problemas nos condutores elétricos 

e/ou componentes dos circuitos de acionamento dos motores; 

Realizar os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 
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4.3.3.2. Manutenção corretiva programada

a) Substituição de motores, bombas centrífugas e 

acoplamentos, registro gaveta e válvulas;

b) Substituição de rolamentos de motores e/ou bombas;

c) Engaxetamento de bombas e registros de gaveta;

d) Desmontagem e

diagnosticar e corrigir defeitos;

e) Recuperação dos redutores e/ou atuadores de 

acionamento elétrico e/ou manual de válvulas borboleta e 

comportas; 

f) Substituição ou reparo de painéis de acionamentos de 

motores; 

g) Revisão geral nos painéis de acionamento de motores 

para identificação e solução de defeito;

h) Substituição e/ou recuperação da isolação de cabos 

elétricos de energização de baixa e média tensão com 

substituição de muflas nas terminações e/ou emendas 

intermediária; 

i) Reaperto geral nas conexões dos painéis de acionamento 

de motores, caixa de ligação de motores e eliminação de 

ponto quente e substituição do capacitor trifásico CFP;

j) Realizar os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação 

instalações da COSANPA.

4.4. CONTROLE DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA NAS ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO

a) Monitorar e realizar os procedimentos técnicos para 

cada etapa (ou fase) dos processos de tratamento de esgoto, 

observando os ajustes dinâmicos porventura requeridos para 
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4.3.3.2. Manutenção corretiva programada 

Substituição de motores, bombas centrífugas e 

acoplamentos, registro gaveta e válvulas; 

Substituição de rolamentos de motores e/ou bombas;

Engaxetamento de bombas e registros de gaveta;

Desmontagem e montagem de bomba centrifuga para 

diagnosticar e corrigir defeitos; 

Recuperação dos redutores e/ou atuadores de 

acionamento elétrico e/ou manual de válvulas borboleta e 

Substituição ou reparo de painéis de acionamentos de 

são geral nos painéis de acionamento de motores 

para identificação e solução de defeito; 

Substituição e/ou recuperação da isolação de cabos 

elétricos de energização de baixa e média tensão com 

substituição de muflas nas terminações e/ou emendas 

Reaperto geral nas conexões dos painéis de acionamento 

de motores, caixa de ligação de motores e eliminação de 

ponto quente e substituição do capacitor trifásico CFP;

Realizar os serviços de manutenção necessários para 

restabelecer a operação normal dos equipamentos e 

instalações da COSANPA. 

4.4. CONTROLE DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA NAS ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO 

Monitorar e realizar os procedimentos técnicos para 

cada etapa (ou fase) dos processos de tratamento de esgoto, 

ajustes dinâmicos porventura requeridos para 
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Substituição de motores, bombas centrífugas e 

Substituição de rolamentos de motores e/ou bombas; 

Engaxetamento de bombas e registros de gaveta; 

montagem de bomba centrifuga para 

Recuperação dos redutores e/ou atuadores de 

acionamento elétrico e/ou manual de válvulas borboleta e 

Substituição ou reparo de painéis de acionamentos de 

são geral nos painéis de acionamento de motores 

Substituição e/ou recuperação da isolação de cabos 

elétricos de energização de baixa e média tensão com 

substituição de muflas nas terminações e/ou emendas 

Reaperto geral nas conexões dos painéis de acionamento 

de motores, caixa de ligação de motores e eliminação de 

ponto quente e substituição do capacitor trifásico CFP; 

Realizar os serviços de manutenção necessários para 

normal dos equipamentos e 

4.4. CONTROLE DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA NAS ESTAÇÕES DE 

Monitorar e realizar os procedimentos técnicos para 

cada etapa (ou fase) dos processos de tratamento de esgoto, 

ajustes dinâmicos porventura requeridos para 
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aprimorar os resultados desejados para cada parâmetro 

estabelecido no controle de qualidade associado; 

b) Realizar os procedimentos padronizados para coleta das 

amostras em cada etapa dos processos de tratament

esgoto. 

c) A empresa contratada e seus empregados ou colaboradores 

deverão manter o completo sigilo das informações técnicas 

dos sistemas da COSANPA, não podendo copiar ou divulgar 

qualquer informação (mesmo que parcial) para terceiros nem 

ao público externo.

d) Para o controle da eficiência das Estações de tratamento 

de Esgoto o esgoto bruto e tratado deverá ser coletado na 

entrada, no reator e na saída do processo, as analises 

serão físico-química e bacteriológica.

5. JORNADA DE TRABALHO

As jornadas e condições gerais de trabalho estarão sob 

gerenciamento interno da própria contratada, respeitando 

toda a legislação trabalhista brasileira vigente e 

resguardando o pleno e eficaz desenvolvimento das 

atividades contratadas para operação, manutenção, contr

de qualidade e conservação dos sistemas de tratamento dos 

esgotos da COSANPA.

5.1.Serviços de Operação das Estações 

A jornada de trabalho para os serviços contratados de 

operação será cumprida em escala de 12 horas de serviço por 

36 horas de descanso,

equipes formadas por duplas de trabalhadores contratados 

(uma equipe por turno de trabalho), com revezamento de 

turnos previstas nos períodos horários das 07:00 às 19:00 

horas e das 19:00 às 07:00 horas, garantindo a cob

diuturna e ininterrupta no decorrer do período de vigência 

do contrato, incluindo sábados, domingos, feriados (todos) 
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aprimorar os resultados desejados para cada parâmetro 

estabelecido no controle de qualidade associado; 

Realizar os procedimentos padronizados para coleta das 

amostras em cada etapa dos processos de tratament

A empresa contratada e seus empregados ou colaboradores 

deverão manter o completo sigilo das informações técnicas 

dos sistemas da COSANPA, não podendo copiar ou divulgar 

qualquer informação (mesmo que parcial) para terceiros nem 

externo. 

d) Para o controle da eficiência das Estações de tratamento 

de Esgoto o esgoto bruto e tratado deverá ser coletado na 

entrada, no reator e na saída do processo, as analises 

química e bacteriológica. 

5. JORNADA DE TRABALHO 

e condições gerais de trabalho estarão sob 

gerenciamento interno da própria contratada, respeitando 

toda a legislação trabalhista brasileira vigente e 

resguardando o pleno e eficaz desenvolvimento das 

atividades contratadas para operação, manutenção, contr

de qualidade e conservação dos sistemas de tratamento dos 

esgotos da COSANPA. 

5.1.Serviços de Operação das Estações  

A jornada de trabalho para os serviços contratados de 

operação será cumprida em escala de 12 horas de serviço por 

36 horas de descanso, a ser desenvolvida por 04 (quatro) 

equipes formadas por duplas de trabalhadores contratados 

(uma equipe por turno de trabalho), com revezamento de 

turnos previstas nos períodos horários das 07:00 às 19:00 

horas e das 19:00 às 07:00 horas, garantindo a cob

diuturna e ininterrupta no decorrer do período de vigência 

do contrato, incluindo sábados, domingos, feriados (todos) 
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aprimorar os resultados desejados para cada parâmetro 

estabelecido no controle de qualidade associado;  

Realizar os procedimentos padronizados para coleta das 

amostras em cada etapa dos processos de tratamento de 

A empresa contratada e seus empregados ou colaboradores 

deverão manter o completo sigilo das informações técnicas 

dos sistemas da COSANPA, não podendo copiar ou divulgar 

qualquer informação (mesmo que parcial) para terceiros nem 

d) Para o controle da eficiência das Estações de tratamento 

de Esgoto o esgoto bruto e tratado deverá ser coletado na 

entrada, no reator e na saída do processo, as analises 

e condições gerais de trabalho estarão sob 

gerenciamento interno da própria contratada, respeitando 

toda a legislação trabalhista brasileira vigente e 

resguardando o pleno e eficaz desenvolvimento das 

atividades contratadas para operação, manutenção, controle 

de qualidade e conservação dos sistemas de tratamento dos 

A jornada de trabalho para os serviços contratados de 

operação será cumprida em escala de 12 horas de serviço por 

a ser desenvolvida por 04 (quatro) 

equipes formadas por duplas de trabalhadores contratados 

(uma equipe por turno de trabalho), com revezamento de 

turnos previstas nos períodos horários das 07:00 às 19:00 

horas e das 19:00 às 07:00 horas, garantindo a cobertura 

diuturna e ininterrupta no decorrer do período de vigência 

do contrato, incluindo sábados, domingos, feriados (todos) 
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e outros dias sem expediente normal na empresa contratante 

(COSANPA). 

5.2.Serviços de Manutenção das Estações 

A jornada de trabalh

manutenção será cumprida por uma equipe formada por 

trabalhadores com formação técnica profissional de nível 

médio, a ser desenvolvida normalmente nos horários das 

08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, nos dias 

úteis. Caso necessário, poderão ser programados serviços 

eventuais em dias e/ou horários extraordinários, conforme a 

natureza e complexidade das intervenções, mediante prévia 

autorização formal da COSANPA. As programações com 

interrupção deverão ser inform

48 (quarenta e oito) horas de antecedência, exceto nas 

emergências, quando a comunicação poderá ser o quanto antes 

possível, conforme cada situação exigir.

5.3.Serviços de Administração, Controle de Qualidade, 

Limpeza e Conservação das Instalações da COSANPA

Os trabalhadores da empresa contratada que estiverem 

incumbidos das atividades de apoio administrativo, controle 

de qualidade, limpeza, conservação e de outros serviços 

correlatos, poderão trabalhar normalmente nos dias útei

nos horários das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 

horas. Caso necessário, poderão ser programados serviços 

eventuais em dias e/ou horários extraordinários, mediante 

prévia comunicação e autorização formal da COSANPA.

6. CAPACIDADE TÉCNICA

6.1. Os trabalhadores contratados para realizar a função de 

operadores deverão apresentar experiência em acionamento e 

controle operacional de bombas centrífugas, bombas 

dosadoras, bombas de drenagem, válvulas borboleta, 

registros de gaveta, válvulas de retenção, comp

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA 

EDITAL Nº 023/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 
 

e outros dias sem expediente normal na empresa contratante 

5.2.Serviços de Manutenção das Estações  

A jornada de trabalho para os serviços contratados de 

manutenção será cumprida por uma equipe formada por 

trabalhadores com formação técnica profissional de nível 

médio, a ser desenvolvida normalmente nos horários das 

08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, nos dias 

úteis. Caso necessário, poderão ser programados serviços 

eventuais em dias e/ou horários extraordinários, conforme a 

natureza e complexidade das intervenções, mediante prévia 

autorização formal da COSANPA. As programações com 

interrupção deverão ser informadas à COSANPA com no mínimo 

48 (quarenta e oito) horas de antecedência, exceto nas 

emergências, quando a comunicação poderá ser o quanto antes 

possível, conforme cada situação exigir. 

5.3.Serviços de Administração, Controle de Qualidade, 

ação das Instalações da COSANPA

Os trabalhadores da empresa contratada que estiverem 

incumbidos das atividades de apoio administrativo, controle 

de qualidade, limpeza, conservação e de outros serviços 

correlatos, poderão trabalhar normalmente nos dias útei

nos horários das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 

horas. Caso necessário, poderão ser programados serviços 

eventuais em dias e/ou horários extraordinários, mediante 

prévia comunicação e autorização formal da COSANPA.

CAPACIDADE TÉCNICA 

alhadores contratados para realizar a função de 

operadores deverão apresentar experiência em acionamento e 

controle operacional de bombas centrífugas, bombas 

dosadoras, bombas de drenagem, válvulas borboleta, 

registros de gaveta, válvulas de retenção, comp
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e outros dias sem expediente normal na empresa contratante 

o para os serviços contratados de 

manutenção será cumprida por uma equipe formada por 

trabalhadores com formação técnica profissional de nível 

médio, a ser desenvolvida normalmente nos horários das 

08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, nos dias 

úteis. Caso necessário, poderão ser programados serviços 

eventuais em dias e/ou horários extraordinários, conforme a 

natureza e complexidade das intervenções, mediante prévia 

autorização formal da COSANPA. As programações com 

adas à COSANPA com no mínimo 

48 (quarenta e oito) horas de antecedência, exceto nas 

emergências, quando a comunicação poderá ser o quanto antes 

5.3.Serviços de Administração, Controle de Qualidade, 

ação das Instalações da COSANPA 

Os trabalhadores da empresa contratada que estiverem 

incumbidos das atividades de apoio administrativo, controle 

de qualidade, limpeza, conservação e de outros serviços 

correlatos, poderão trabalhar normalmente nos dias úteis e 

nos horários das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 

horas. Caso necessário, poderão ser programados serviços 

eventuais em dias e/ou horários extraordinários, mediante 

prévia comunicação e autorização formal da COSANPA. 

alhadores contratados para realizar a função de 

operadores deverão apresentar experiência em acionamento e 

controle operacional de bombas centrífugas, bombas 

dosadoras, bombas de drenagem, válvulas borboleta, 

registros de gaveta, válvulas de retenção, comportas, 
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adufas; ter capacidade para trabalhar com tubulações de aço 

ou ferro fundido; para operação, floculadores, 

decantadores, filtros e sistemas de preparação e aplicação 

de soluções de produtos químicos para tratamento esgoto.

6.2. O Eletrotécnico

eletrotécnica em instituições e/ou escola 

profissionalizante devidamente autorizada pelo MEC com 

carga horária de no mínimo 400 horas. Deverá ter amplo 

conhecimento e experiência comprovada em planejamento, 

supervisão e efetiva implant

instalações elétricas industriais em alta e baixa tensão, 

incluindo redes aéreas de distribuição de energia, 

subestações elétricas, transformadores de distribuição, 

autotransformadores de partida, disjuntores GVO ou PVO e/ou 

a vácuo, painéis de comando de motores trifásicos de baixa 

e média tensão, acionamento por chave soft

inversor de frequência, bancos de capacitores, equipamentos 

para proteção elétrica, aterramento, SPDA, rebobinagem de 

motores, controle de nível em reser

elétricos industriais. 

6.3. O Técnico em Saneamento

saneamento em instituições e/ou escola profissionalizante 

devidamente autorizada pelo MEC com carga horária de no 

mínimo 400 horas. Necessitará ter ampl

executar serviços de macromedição e pitometria; realizar 

análise e controle físico

mananciais; realizar a operação dos sistemas de produção 

(captação e tratamento de esgoto); utilizar e fiscalizar o 

uso de EPIs e o cumprimento das normas de segurança do 

trabalho; operar e conservar máquinas e equipamentos 

utilizados nas estações de tratamento de esgoto. É 

importante a capacidade de liderança das equipes de 

operadores e análise de problemas operacionais, assim co

de elaborar relatórios técnicos claros e objetivos.
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adufas; ter capacidade para trabalhar com tubulações de aço 

ou ferro fundido; para operação, floculadores, 

decantadores, filtros e sistemas de preparação e aplicação 

de soluções de produtos químicos para tratamento esgoto.

O Eletrotécnico deverá ter formação técnica em 

eletrotécnica em instituições e/ou escola 

profissionalizante devidamente autorizada pelo MEC com 

carga horária de no mínimo 400 horas. Deverá ter amplo 

conhecimento e experiência comprovada em planejamento, 

supervisão e efetiva implantação da manutenção de 

instalações elétricas industriais em alta e baixa tensão, 

incluindo redes aéreas de distribuição de energia, 

subestações elétricas, transformadores de distribuição, 

autotransformadores de partida, disjuntores GVO ou PVO e/ou 

painéis de comando de motores trifásicos de baixa 

e média tensão, acionamento por chave soft

inversor de frequência, bancos de capacitores, equipamentos 

para proteção elétrica, aterramento, SPDA, rebobinagem de 

motores, controle de nível em reservatórios e comandos 

elétricos industriais.  

O Técnico em Saneamento deverá ter formação técnica em 

saneamento em instituições e/ou escola profissionalizante 

devidamente autorizada pelo MEC com carga horária de no 

mínimo 400 horas. Necessitará ter amplo conhecimento em 

executar serviços de macromedição e pitometria; realizar 

análise e controle físico-químico e bacteriológico de 

mananciais; realizar a operação dos sistemas de produção 

(captação e tratamento de esgoto); utilizar e fiscalizar o 

e o cumprimento das normas de segurança do 

trabalho; operar e conservar máquinas e equipamentos 

utilizados nas estações de tratamento de esgoto. É 

importante a capacidade de liderança das equipes de 

operadores e análise de problemas operacionais, assim co

de elaborar relatórios técnicos claros e objetivos.
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adufas; ter capacidade para trabalhar com tubulações de aço 

ou ferro fundido; para operação, floculadores, 

decantadores, filtros e sistemas de preparação e aplicação 

de soluções de produtos químicos para tratamento esgoto. 

formação técnica em 

eletrotécnica em instituições e/ou escola 

profissionalizante devidamente autorizada pelo MEC com 

carga horária de no mínimo 400 horas. Deverá ter amplo 

conhecimento e experiência comprovada em planejamento, 

ação da manutenção de 

instalações elétricas industriais em alta e baixa tensão, 

incluindo redes aéreas de distribuição de energia, 

subestações elétricas, transformadores de distribuição, 

autotransformadores de partida, disjuntores GVO ou PVO e/ou 

painéis de comando de motores trifásicos de baixa 

e média tensão, acionamento por chave soft-starter e 

inversor de frequência, bancos de capacitores, equipamentos 

para proteção elétrica, aterramento, SPDA, rebobinagem de 

vatórios e comandos 

deverá ter formação técnica em 

saneamento em instituições e/ou escola profissionalizante 

devidamente autorizada pelo MEC com carga horária de no 

o conhecimento em 

executar serviços de macromedição e pitometria; realizar 

químico e bacteriológico de 

mananciais; realizar a operação dos sistemas de produção 

(captação e tratamento de esgoto); utilizar e fiscalizar o 

e o cumprimento das normas de segurança do 

trabalho; operar e conservar máquinas e equipamentos 

utilizados nas estações de tratamento de esgoto. É 

importante a capacidade de liderança das equipes de 

operadores e análise de problemas operacionais, assim como 

de elaborar relatórios técnicos claros e objetivos. 



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

EDITAL Nº 023/2020 

6.4. O Técnico em Mecânica

mecânica em instituições e/ou escola profissionalizante 

devidamente autorizada pelo MEC com carga horária de no 

mínimo 400 horas. Deverá ter domínio

e uso de instrumentos de mecânica, paquímetro, relógio 

comparador, compasso, micro medidor, alinhador de eixo, 

calibre de rosca e medidas de chaves. Será necessário amplo 

conhecimento em manutenção mecânica preventiva e corretiva 

de bombas centrifugas, tubulações hidráulicas, motores 

elétricos, válvulas do tipo borboleta, registros gaveta. 

Também deverá ter capacidade técnica para interpretação de 

desenhos e projetos mecânicos e/ou hidráulicos, curvas de 

desempenho de bombas centrífug

materiais e peças, especificação de rolamentos, parafusos e 

porcas, borracha para juntas e papéis de vedação.

6.5. O Químico deverá ter formação superior em química 

bacharelado ou químico industrial em instituições de nível 

superior devidamente autorizada pelo MEC com carga horária 

de no mínimo 480 horas. Deverá ter domínio da

laboratórios e equipamentos, com condições de atuar nos 

campos de atividades socioeconômicas que envolvam as 

transformações da matéria; direcionan

transformações, controlando os seus produtos, interpretando 

criticamente as etapas, efeitos e resultados; aplicando 

abordagens criativas à solução dos problemas e 

desenvolvendo novas aplicações e tecnologias, e ter 

registro de classe.

 
 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE:

 Certidão de Registro e Quitação do CREA da Região do 

licitante, com validade à data de apresentação da proposta, 

devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e 
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O Técnico em Mecânica deverá ter formação técnica em 

mecânica em instituições e/ou escola profissionalizante 

devidamente autorizada pelo MEC com carga horária de no 

mínimo 400 horas. Deverá ter domínio em medidas centésimas 

e uso de instrumentos de mecânica, paquímetro, relógio 

comparador, compasso, micro medidor, alinhador de eixo, 

calibre de rosca e medidas de chaves. Será necessário amplo 

conhecimento em manutenção mecânica preventiva e corretiva 

bombas centrifugas, tubulações hidráulicas, motores 

elétricos, válvulas do tipo borboleta, registros gaveta. 

Também deverá ter capacidade técnica para interpretação de 

desenhos e projetos mecânicos e/ou hidráulicos, curvas de 

desempenho de bombas centrífugas, dimensionamento de 

materiais e peças, especificação de rolamentos, parafusos e 

porcas, borracha para juntas e papéis de vedação.

deverá ter formação superior em química 

bacharelado ou químico industrial em instituições de nível 

devidamente autorizada pelo MEC com carga horária 

de no mínimo 480 horas. Deverá ter domínio da utilização de 

laboratórios e equipamentos, com condições de atuar nos 

campos de atividades socioeconômicas que envolvam as 

transformações da matéria; direcionando essas 

transformações, controlando os seus produtos, interpretando 

criticamente as etapas, efeitos e resultados; aplicando 

abordagens criativas à solução dos problemas e 

desenvolvendo novas aplicações e tecnologias, e ter 

registro de classe. 

ÃO TÉCNICA  

COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE:

Certidão de Registro e Quitação do CREA da Região do 

licitante, com validade à data de apresentação da proposta, 

devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e 
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deverá ter formação técnica em 

mecânica em instituições e/ou escola profissionalizante 

devidamente autorizada pelo MEC com carga horária de no 

em medidas centésimas 

e uso de instrumentos de mecânica, paquímetro, relógio 

comparador, compasso, micro medidor, alinhador de eixo, 

calibre de rosca e medidas de chaves. Será necessário amplo 

conhecimento em manutenção mecânica preventiva e corretiva 

bombas centrifugas, tubulações hidráulicas, motores 

elétricos, válvulas do tipo borboleta, registros gaveta. 

Também deverá ter capacidade técnica para interpretação de 

desenhos e projetos mecânicos e/ou hidráulicos, curvas de 

as, dimensionamento de 

materiais e peças, especificação de rolamentos, parafusos e 

porcas, borracha para juntas e papéis de vedação. 

deverá ter formação superior em química 

bacharelado ou químico industrial em instituições de nível 

devidamente autorizada pelo MEC com carga horária 

utilização de 

laboratórios e equipamentos, com condições de atuar nos 

campos de atividades socioeconômicas que envolvam as 

do essas 

transformações, controlando os seus produtos, interpretando 

criticamente as etapas, efeitos e resultados; aplicando 

abordagens criativas à solução dos problemas e 

desenvolvendo novas aplicações e tecnologias, e ter 

COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE: 

Certidão de Registro e Quitação do CREA da Região do 

licitante, com validade à data de apresentação da proposta, 

devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e 
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contratuais. No caso 

Estados o Certificado de Registro emitido pelo CREA da 

Região de origem deverá conter o visto do CREA

da assinatura e Registro do Contrato junto ao Conselho.

7.2. A qualificação técnica do (a) Licitante deverá ser

comprovada da seguinte maneira: 

a) CAPACIDADE TÉCNICO

para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhame

do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, 

da apresentação de atestado (s)

operacional, da região onde os serviços foram executados, 

que comprovem que a licitant

ou entidades da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal, ou Distrito Federal, ou 

ainda para empresas privadas, obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente 

licitação. Atestado de Conclusão que comprove o vinculo com 

a empresa, assinada pelo responsável (contratante).

b) Capacidade Técnico

(s) devidamente registrados no 

expedidos por Pessoa Jurídica de D

Privado, que comprovem a execução de obras/serviços de 

características semelhantes ao objeto licitado pelo Técnico 

Profissional indicado como responsável pela execução dos 

serviços, demonstrando, ainda, a existência de vínculo 

obrigacional ou trabalhista entre a empresa licitante e o 

contratado, que poderá fazer parte do quadro permanente da 

empresa ou ser contratado especificamente para a execução 

do objeto licitado ou Atestado de Conclusão que comprove o 

vinculo com a empresa, assinada p
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contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros 

Estados o Certificado de Registro emitido pelo CREA da 

Região de origem deverá conter o visto do CREA-

da assinatura e Registro do Contrato junto ao Conselho.

A qualificação técnica do (a) Licitante deverá ser

comprovada da seguinte maneira:  

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhame

do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, será comprovada por meio 

da apresentação de atestado (s) de capacidade técnico 

operacional, da região onde os serviços foram executados, 

que comprovem que a licitante tenha executado, para órgão 

ou entidades da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal, ou Distrito Federal, ou 

ainda para empresas privadas, obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente 

Atestado de Conclusão que comprove o vinculo com 

a empresa, assinada pelo responsável (contratante).

Capacidade Técnico-Profissional constante de Atestado 

(s) devidamente registrados no CREA e respectivas CAT’S

expedidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 

Privado, que comprovem a execução de obras/serviços de 

características semelhantes ao objeto licitado pelo Técnico 

Profissional indicado como responsável pela execução dos 

serviços, demonstrando, ainda, a existência de vínculo 

l ou trabalhista entre a empresa licitante e o 

contratado, que poderá fazer parte do quadro permanente da 

empresa ou ser contratado especificamente para a execução 

do objeto licitado ou Atestado de Conclusão que comprove o 

vinculo com a empresa, assinada pelo responsável 
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de licitantes domiciliados em outros 

Estados o Certificado de Registro emitido pelo CREA da 

-PA, quando 

da assinatura e Registro do Contrato junto ao Conselho. 

A qualificação técnica do (a) Licitante deverá ser 

Comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e 

do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

será comprovada por meio 

de capacidade técnico 

operacional, da região onde os serviços foram executados, 

e tenha executado, para órgão 

ou entidades da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal, ou Distrito Federal, ou 

ainda para empresas privadas, obras/serviços de 

características técnicas similares às do objeto da presente 

Atestado de Conclusão que comprove o vinculo com 

a empresa, assinada pelo responsável (contratante). 

constante de Atestado 

CREA e respectivas CAT’S, 

ireito Público ou 

Privado, que comprovem a execução de obras/serviços de 

características semelhantes ao objeto licitado pelo Técnico 

Profissional indicado como responsável pela execução dos 

serviços, demonstrando, ainda, a existência de vínculo 

l ou trabalhista entre a empresa licitante e o 

contratado, que poderá fazer parte do quadro permanente da 

empresa ou ser contratado especificamente para a execução 

do objeto licitado ou Atestado de Conclusão que comprove o 

elo responsável 
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(contratante). 

b.1) O Responsável Técnico

Pessoal da empresa licitante ou ser contratado (

vínculo obrigacional

registrado no CREA

compatível com o objeto da licitação. No caso da licitante 

indicar dois ou mais Responsáveis Técnicos

deverá atender esta exigência.

b.2) Apresentação de Atestado de Visita Técnica expedido 

pela COSANPA, comprovando a visita técnica “in loc

empresa licitante em 

– Marambaia, onde serão executados os serviços, objeto 

desta licitação, que deverá 

telefone (91) 98814

horas. A visita será 

COSANPA que acompanhará a Proponente, e as despesas 

decorrentes dessa visita ficarão a cargo dos licitantes. 

 

c) Declaração do Licitante de que imediatamente após a 

assinatura do contrato fará a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART, junto ao 

entregando uma via para os arquivos da 

comprovante torna

serviços. (Modelo em anexo);

 É vedada a apresentação de atestado de um mesmo engenheiro 

por mais de uma LICITANTE, fato este que 

todas as LICITANTES envolvidas.

 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL:

8.1. A empresa vencedora desta licitação 

assinatura do contrato se obriga a apresentar a garantia, 

no valor equivalente 
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Responsável Técnico deve fazer parte do quadro de 

Pessoal da empresa licitante ou ser contratado (

vínculo obrigacional) e, nessa condição, deve estar 

registrado no CREA e ser detentor de Acervo Técnico

compatível com o objeto da licitação. No caso da licitante 

dois ou mais Responsáveis Técnicos, pelo menos um 

deverá atender esta exigência. 

Apresentação de Atestado de Visita Técnica expedido 

pela COSANPA, comprovando a visita técnica “in loc

empresa licitante em BELÉM, Tv. Tavares Bastos 1046, bairro 

Marambaia, onde serão executados os serviços, objeto 

desta licitação, que deverá ser previamente agendada pelo 

telefone (91) 98814-5868, com antecedência mínima de 48 

horas. A visita será monitorada por técnico designado pela 

COSANPA que acompanhará a Proponente, e as despesas 

decorrentes dessa visita ficarão a cargo dos licitantes. 

do Licitante de que imediatamente após a 

assinatura do contrato fará a Anotação de Responsabilidade 

ART, junto ao CREA/PA, na forma da Lei 6.496/77, 

entregando uma via para os arquivos da COSANPA

comprovante torna-se indispensável para o in

(Modelo em anexo); 

a apresentação de atestado de um mesmo engenheiro 

por mais de uma LICITANTE, fato este que desqualificará 

todas as LICITANTES envolvidas. 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL: 

. A empresa vencedora desta licitação 

do contrato se obriga a apresentar a garantia, 

no valor equivalente a 5% (cinco por cento) da contratação, 
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deve fazer parte do quadro de 

Pessoal da empresa licitante ou ser contratado (comprovar 

) e, nessa condição, deve estar 

Acervo Técnico 

compatível com o objeto da licitação. No caso da licitante 

pelo menos um 

Apresentação de Atestado de Visita Técnica expedido 

pela COSANPA, comprovando a visita técnica “in loco” da 

Tv. Tavares Bastos 1046, bairro 

Marambaia, onde serão executados os serviços, objeto 

ser previamente agendada pelo 

5868, com antecedência mínima de 48 

monitorada por técnico designado pela 

COSANPA que acompanhará a Proponente, e as despesas 

decorrentes dessa visita ficarão a cargo dos licitantes.  

do Licitante de que imediatamente após a 

assinatura do contrato fará a Anotação de Responsabilidade 

, na forma da Lei 6.496/77, 

COSANPA. Tal 

se indispensável para o início dos 

a apresentação de atestado de um mesmo engenheiro 

desqualificará 

. A empresa vencedora desta licitação antes da 

do contrato se obriga a apresentar a garantia, 

da contratação, 



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

EDITAL Nº 023/2020 

conforme previsto no 

qualquer das seguintes formas:

a) Caução em dinheiro ou em título de dívida pública;

b) Fiança bancária;

c) Seguro-garantia.

8.2. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá 

a mesma taxa de remuneração da Caderneta de Poupança;

 

9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

9.1. Nos termos do 

será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 

entrega dos bens a Diretoria de Operação 

a quem competirá anotar em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do 

determinando o que for necessário à regularização de falhas 

ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem 

reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 

e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da Administração ou de seus agentes e prepostos. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro 

próprio todas as ocorrên

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 

for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autorida

competente para as providências cabíveis.

 

10. DAS 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 
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conforme previsto no art. 135 do RILC – COSANPA

qualquer das seguintes formas: 

Caução em dinheiro ou em título de dívida pública;

Fiança bancária; 

garantia. 

Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá 

a mesma taxa de remuneração da Caderneta de Poupança;

9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

Nos termos do art. 154 e seguintes do RILC da COSANPA, 

será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 

entrega dos bens a Diretoria de Operação – D.O da COSANPA, 

a quem competirá anotar em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do 

determinando o que for necessário à regularização de falhas 

ou defeitos observados. 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem 

reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 

e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da Administração ou de seus agentes e prepostos. 

. O representante da Administração anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 

for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autorida

competente para as providências cabíveis. 

10. DAS 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 
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COSANPA, em 

Caução em dinheiro ou em título de dívida pública; 

Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá 

a mesma taxa de remuneração da Caderneta de Poupança; 

art. 154 e seguintes do RILC da COSANPA, 

será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 

D.O da COSANPA, 

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 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem 

reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 

e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da Administração ou de seus agentes e prepostos.  

. O representante da Administração anotará em registro 

cias relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 

for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

a) Acompanhar gerir e fiscalizar a execução do objeto 

deste Contrato, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 
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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 C

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. 

10.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Executar os serviços na forma, no prazo, no l

acordo com o objeto, 

b) Assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

necessárias à boa e perfeita execução do objeto contratual;

c) Manter durante toda a execução deste Contrato as 

condições de habilitação e qualificação que lhe fora

exigidas na licitação;

d) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o 

objeto contratual; 

e) Reparar e corrigir às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto contratual, se verificado vício, defeito ou 

incorreção resultantes do serviço exec

f) Credenciar junto à CONTRATANTE um representante para 

prestar esclarecimentos e atender às reclamações que 

porventura surgirem durante a execução deste Contrato;

g) Responder por qualquer dano pessoal ou material causado 

durante a execução deste C

h) 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 salário

contrato de todos os seus empregados vinculados à prestação 

do serviço contratado e da GFIP, referente ao mês anterior 
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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 

10.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

a) Executar os serviços na forma, no prazo, no l

acordo com o objeto,  

b) Assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

necessárias à boa e perfeita execução do objeto contratual;

c) Manter durante toda a execução deste Contrato as 

condições de habilitação e qualificação que lhe fora

exigidas na licitação; 

d) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o 

 

e) Reparar e corrigir às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto contratual, se verificado vício, defeito ou 

incorreção resultantes do serviço executado; 

f) Credenciar junto à CONTRATANTE um representante para 

prestar esclarecimentos e atender às reclamações que 

porventura surgirem durante a execução deste Contrato;

g) Responder por qualquer dano pessoal ou material causado 

durante a execução deste Contrato; 

h) 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, referente ao mês anterior 
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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 

ontrato; 

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 

a) Executar os serviços na forma, no prazo, no local e de 

b) Assumir como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

necessárias à boa e perfeita execução do objeto contratual; 

c) Manter durante toda a execução deste Contrato as 

condições de habilitação e qualificação que lhe foram 

d) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o 

e) Reparar e corrigir às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto contratual, se verificado vício, defeito ou 

f) Credenciar junto à CONTRATANTE um representante para 

prestar esclarecimentos e atender às reclamações que 

porventura surgirem durante a execução deste Contrato; 

g) Responder por qualquer dano pessoal ou material causado 

h) 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, 

s, férias e rescisão de 

contrato de todos os seus empregados vinculados à prestação 

do serviço contratado e da GFIP, referente ao mês anterior 
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à prestação do serviço, CND junto ao INSS e do CRF junto à 

CEF. 

11. DO PAGAMENTO: 

ocorrerá no prazo de 

apresentação e aceitação da NOTA FISCAL/FATURA e dos demais 

documentos no Setor Financeiro da 

não ocorra fator imperativo provocado pela 

através de crédito em 

................, Banco................,

CONTRATADA. Observe

Fiscal deve estar atestada, visada e aceita pela unidade de 

fiscalização do Contrato.

11.1. Na hipótese de o

obrigação, os preços serão corrigidos monetariamente com 

base no INPC/IBGE, a contar da data prevista para o 

pagamento até a data do efetivo adimplemento.

11.2. Qualquer inconsistência, erro ou omissão na Nota 

Fiscal ou documentação fiscal será objeto de glosa pela 

CONTRATANTE e devolução da documentação à 

correção ou complementação, com a consequente interrupção 

do prazo para pagamento, que se iniciará novamente após a 

documentação ser regularizada, reapresenta

CONTRATANTE. 

11.3. O pagamento será efetuado pela 

na medição dos serviços efetivamente executados e 

aprovados, mediante apresentação pela 

Fiscal atestada e visada pela Unidade responsável por 

fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato celebrado 

com a CONTRATANTE. 

11.4. A Nota Fiscal apresentada pela 

estar acompanhada dos 

salários, férias e rescisão de contrato de todos os seus 

empregados vinculados 

da GFIP referente ao mês anterior a prestação do serviço, 
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à prestação do serviço, CND junto ao INSS e do CRF junto à 

11. DO PAGAMENTO: O pagamento pela prestação dos 

ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação e aceitação da NOTA FISCAL/FATURA e dos demais 

documentos no Setor Financeiro da CONTRATANTE, desde que 

não ocorra fator imperativo provocado pela 

através de crédito em Conta Bancária nº ......., Agência nº 

................, Banco................, indicada pela 

. Observe-se que a DANFE correspondente à Nota 

Fiscal deve estar atestada, visada e aceita pela unidade de 

fiscalização do Contrato. 

Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da 

obrigação, os preços serão corrigidos monetariamente com 

base no INPC/IBGE, a contar da data prevista para o 

pagamento até a data do efetivo adimplemento. 

. Qualquer inconsistência, erro ou omissão na Nota 

ntação fiscal será objeto de glosa pela 

e devolução da documentação à CONTRATADA

correção ou complementação, com a consequente interrupção 

do prazo para pagamento, que se iniciará novamente após a 

documentação ser regularizada, reapresentada e aceita pela 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE

na medição dos serviços efetivamente executados e 

aprovados, mediante apresentação pela CONTRATADA

Fiscal atestada e visada pela Unidade responsável por 

izar e acompanhar a execução do Contrato celebrado 

 

A Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA

estar acompanhada dos comprovantes do pagamento dos 

salários, férias e rescisão de contrato de todos os seus 

empregados vinculados à prestação do serviço contratado e 

da GFIP referente ao mês anterior a prestação do serviço, 
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à prestação do serviço, CND junto ao INSS e do CRF junto à 

O pagamento pela prestação dos serviços 

(trinta) dias, contados da 

apresentação e aceitação da NOTA FISCAL/FATURA e dos demais 

, desde que 

não ocorra fator imperativo provocado pela CONTRATADA, 

nta Bancária nº ......., Agência nº 

indicada pela 

se que a DANFE correspondente à Nota 

Fiscal deve estar atestada, visada e aceita pela unidade de 

correr atraso no pagamento da 

obrigação, os preços serão corrigidos monetariamente com 

base no INPC/IBGE, a contar da data prevista para o 

. Qualquer inconsistência, erro ou omissão na Nota 

ntação fiscal será objeto de glosa pela 

CONTRATADA para 

correção ou complementação, com a consequente interrupção 

do prazo para pagamento, que se iniciará novamente após a 

da e aceita pela 

CONTRATANTE com base 

na medição dos serviços efetivamente executados e 

CONTRATADA, da Nota 

Fiscal atestada e visada pela Unidade responsável por 

izar e acompanhar a execução do Contrato celebrado 

CONTRATADA deverá 

comprovantes do pagamento dos 

salários, férias e rescisão de contrato de todos os seus 

à prestação do serviço contratado e 

da GFIP referente ao mês anterior a prestação do serviço, 
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comprovantes de pagamentos da GPS e GPR, além da Certidão 

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e da 

Dívida Ativa da União, a CNDT 

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.

11.5. A forma de cobranç

vedada a anuência para contrair empréstimo de financiamento 

e a cessão de crédito.

116. São de inteira responsabilidade da 

quaisquer deduções ou interpretações diferentes destes 

critérios e condições de pagamentos, fornecidos pela 

CONTRATANTE. 

11.7. Nenhum pagamento será efetuado à 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito à correção monetária.

11.8. O processo de pagamento deverá obedecer às cláusulas 

do contrato firmado entra a 

 

12.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

do objeto do Contrato contarão com recursos financeiros 

próprios da COSANPA através da 

Belém:  41.53431.7300

Ananindeua:  41.53431.7300

Marituba:  41.53431.7300

                                                          

 

 

Claudio José Rocha Ribeiro

Gestor da US
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comprovantes de pagamentos da GPS e GPR, além da Certidão 

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e da 

Dívida Ativa da União, a CNDT – Certidão Negati

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.

. A forma de cobrança será exclusivamente em carteira, 

a anuência para contrair empréstimo de financiamento 

e a cessão de crédito. 

São de inteira responsabilidade da CONTRATADA

quaisquer deduções ou interpretações diferentes destes 

critérios e condições de pagamentos, fornecidos pela 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

posta em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito à correção monetária. 

O processo de pagamento deverá obedecer às cláusulas 

do contrato firmado entra a CONTRATANTE e a CONTRATADA

12.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com a execução 

do objeto do Contrato contarão com recursos financeiros 

próprios da COSANPA através da seguinte Conta Orçamentária: 

Belém:  41.53431.7300-20000.5410-40-321154 

Ananindeua:  41.53431.7300-20300.5410-40-321154 

1.7300-20400.5410-40-321154 

                                                          

Belém-PA, 05 de Agosto de 2020

Claudio José Rocha Ribeiro 

Gestor da US-Coleta e Tratamento de Esgoto
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comprovantes de pagamentos da GPS e GPR, além da Certidão 

Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e da 

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. 

a será exclusivamente em carteira, 

a anuência para contrair empréstimo de financiamento 

CONTRATADA todas e 

quaisquer deduções ou interpretações diferentes destes 

critérios e condições de pagamentos, fornecidos pela 

CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

posta em virtude de penalidade ou inadimplência, 

 

O processo de pagamento deverá obedecer às cláusulas 

CONTRATADA. 

: As despesas com a execução 

do objeto do Contrato contarão com recursos financeiros 

seguinte Conta Orçamentária:   

 

                                                           

PA, 05 de Agosto de 2020 

Coleta e Tratamento de Esgoto 
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PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, 

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO
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PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, 

DE MEDIÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, ORÇAMENTO 

ANALÍTICO 
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PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, 

ENCARGOS SOCIAIS, ORÇAMENTO 
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Atraso no cronograma 
Aumento dos custos

Análise cuidadosa antes da fase de proposta 
e na formalização do contrato;

Atraso no cronograma. 
Aumento nos custos. 
Retrabalho. Perda da 

Qualidade.

Plano de acompanhamento periódico de 
serviços, objetivando compatibilização entre o 

previsto e a execução.

Atraso no cronograma. 
Aumento dos custos. 

Troca de material especificado.

Aumento na quantidade de 
Operários especializados.

Atenção as segurança, elaborado por técnico 

Retrabalhos, com aumento 
de prazo e de custos.

Fiscalização eficiente, Seguro risco de 
engenharia, Atendimento as Normas (ABNT, 

Segurança, Etc.).

Atrasos, Aumento dos 
custos, Processos por 
Danos Materiais e/ ou 

Morais. 

Fiscalização eficiente, Seguro risco de 
engenharia, Atendimento as Normas (ABNT, 

Segurança, Etc.)

Multa e paralização pelos 
Órgão fiscalizadores

A administração deve acompanhar e notificar 

Atraso no cronograma. 
Aumento dos custos.

Contratação integrada – responsabilidade da 
solução de engenharia da Contratada

Atraso no cronograma. 
Aumento dos custos. 

Processos e custas legais.

A Contratada deverá elaborar estudos e 
levantamentos, considerando as 

necessidades de interação com as 
comunidades locais.

Aumento dos custos, 
prejuízos e/ou processo 

judiciais, atrasos ou 
suspensão dos serviços 

contratados.

Responsabilidade Civil geral; Seguro 
responsabilidade civil

Publicação e/ou 
Contratação de serviço 

com preço abaixo ou acima 
do preço justo

Análise cuidadosa do orçamento elaborado 
pela empresa projetista, com revisão 

municiosa das especificações de serviços e 
seleção acurada dos recursos das 

composições de custo, manterias a serem 
empregados e preços mesorregionalizados

Publicação e/ou 
Contratação de serviço 
com preço defasado ou 

inadequado 

Atualização do orçamento com os preços de 
referência mais recentes e/ou com preços 
praticados no local de execução da obra  

Materialização do Risco
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MATRIZ DE RISCO 

Análise cuidadosa antes da fase de proposta 
e na formalização do contrato;

A Contratada assumirá o risco 
decorrente de erros na 

determinação das especificações e 
quantitativos para execução dos 

serviços de engenharia previstos no 
contrato.

Plano de acompanhamento periódico de 
serviços, objetivando compatibilização entre o 

previsto e a execução.
Contratar Seguradora 

Troca de material especificado. Contratada 

Atenção as segurança, elaborado por técnico 
especializado]

Contratada

Fiscalização eficiente, Seguro risco de 
engenharia, Atendimento as Normas (ABNT, 

Segurança, Etc.).
Contratada Seguradora.

Fiscalização eficiente, Seguro risco de 
engenharia, Atendimento as Normas (ABNT, 

Segurança, Etc.)
Contratada Seguradora

A administração deve acompanhar e notificar 
a Contratada.

Passivo físico  e Custos com 
autuações de responsabilidade da 
Contratada serão por ela arcados.

Contratação integrada – responsabilidade da 
solução de engenharia da Contratada

Contratada Seguradora

A Contratada deverá elaborar estudos e 
levantamentos, considerando as 

necessidades de interação com as 
comunidades locais.

Contratada Seguradora

Responsabilidade Civil geral; Seguro 
responsabilidade civil

Contratada Seguradora.

Análise cuidadosa do orçamento elaborado 
pela empresa projetista, com revisão 

municiosa das especificações de serviços e 
seleção acurada dos recursos das 

composições de custo, manterias a serem 
empregados e preços mesorregionalizados

Corrigir serviços do orçamento

Atualização do orçamento com os preços de 
referência mais recentes e/ou com preços 
praticados no local de execução da obra  

Atualização de preços do orçamento

Mitigação Alocação
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Cosanpa Contratada

A Contratada assumirá o risco 

determinação das especificações e 
quantitativos para execução dos 

serviços de engenharia previstos no 

x

x

x

x

x

x

Passivo físico  e Custos com 
autuações de responsabilidade da 
Contratada serão por ela arcados.

x

x

x

x

Corrigir serviços do orçamento x

Atualização de preços do orçamento x

Responsabilidade
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

 

 

Ref.: (Identificação da Licitação)

 

 

......................................................., 

inscrito no CNPJ nº 

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 epí

 

 

(Local e data) __________________, ____ de 

__________________ de 20

 

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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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 

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__. 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP 

......................................................., 

.................................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

...................................................., 

portador (a) da Carteira de Identidade nº 

............................, DECLARA que é microempresa ou 

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 

(Local e data) __________________, ____ de 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 
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CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS

 

 

 

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

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

........ (nome da empresa)

CNPJ ou CIC n.º 

............................................., declara, sob 

as penas da Lei e em cumpriment

inciso VII da Lei n.º 10.520/02, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação definidos no 

0___/20___– COSANPA

 

 

 

(Local e data) __________________, ____ de 

__________________ de 20

 

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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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 Pregão Eletrônico 

COSANPA. 

(Local e data) __________________, ____ de 

__________________ de 20___. 

Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS 

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

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

CNPJ ou CIC n.º 

............................................., declara, sob 

o ao disposto no art. 4.º, 

inciso VII da Lei n.º 10.520/02, que cumpre plenamente os 

Pregão Eletrônico nº 

(Local e data) __________________, ____ de 

Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 
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DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

 

 

Ref.: (Identificação da Licitação)

 

 

 ....................................(razão social), 

inscrito no CNPJ nº...................., com sede na 

.............................. nº................, 

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

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

(Local e data) __________________, ____ de 

__________________ de 20

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº d
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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 

.............................. nº................, 

cidade........, Estado.............., por intermédio do 

seu(s) representante(s) legal(is), 

...................................., 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 

(Local e data) __________________, ____ de 

__________________ de 20___. 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

....................................(razão social), 

inscrito no CNPJ nº...................., com sede na 

.............................. nº................, 

cidade........, Estado.............., por intermédio do 

seu(s) representante(s) legal(is), 

...................................., 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 

processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

(Local e data) __________________, ____ de 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

o CNPJ ] 
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DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA 

 

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 Fede

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 verd

 

(Local e data) __________________, ____ de 

__________________ de 20

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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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 ( ) 

com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

(Local e data) __________________, ____ de 

__________________ de 20___. 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA 

________________________(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 

ral, 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 

adeira) 

(Local e data) __________________, ____ de 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 
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DECLARAÇÃO DE 

 

Ref.: (Identificação da Licitação)

 

 

 

_________________________________________________________ 

inscrito no CNPJ sob o nº _______________________________, 

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

_______________________________________, portador 

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 produt

trabalho degradante ou forçado. 

 

 

(Local e data) __________________, ____ de 

__________________ de 20

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

(Identificação da Licitação) 

_________________________________________________________ 

inscrito no CNPJ sob o nº _______________________________, 

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

_______________________________________, portador 

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 20__. 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO 

_________________________________________________________ 

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 

iva, empregados executando 

(Local e data) __________________, ____ de 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6° DO ART. 28 DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Ref.: (Identificação da Licitação)

A empresa (Razão Social da Licitante

sediada na Rua 

(Bairro/Cidade), atr

Legal, (Nome completo/RG/CPF

fins, que possui em seu quadro de empregados um percentual 

mínimo de 05% (cinco por cento) de pessoas portadoras de 

deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º da 

Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada 

em 11.06.2008). 

Por ser expressão de v

 

_________________, em _______ de _____________ de 20

 

OBSERVAÇÃO: caso a empresa possua em seu quadro funcional 

menos de 20 (vinte) empregados deverá, se for o caso, 

declarar que não emprega

em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5% (cinco 

por cento), de acordo com o art. 28, § 6° da Constituição 

Estadual (EC n° 42/2008, publicada em 11.06.2008).

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Soc
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6° DO ART. 28 DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 

 

Ref.: (Identificação da Licitação) 

Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, 

sediada na Rua _______________________, nº ____, 

, através de seu Diretor ou Representante 

Nome completo/RG/CPF), declara, para os devidos 

em seu quadro de empregados um percentual 

mínimo de 05% (cinco por cento) de pessoas portadoras de 

deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º da 

Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

_________________, em _______ de _____________ de 20

caso a empresa possua em seu quadro funcional 

menos de 20 (vinte) empregados deverá, se for o caso, 

não emprega pessoas portadoras de deficiênci

em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5% (cinco 

por cento), de acordo com o art. 28, § 6° da Constituição 

Estadual (EC n° 42/2008, publicada em 11.06.2008).

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6° DO ART. 28 DA 

), CNPJ nº ___________, 

_______________________, nº ____, 

avés de seu Diretor ou Representante 

), declara, para os devidos 

em seu quadro de empregados um percentual 

mínimo de 05% (cinco por cento) de pessoas portadoras de 

deficiência, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º da 

Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada 

erdade, firmamos a presente. 

_________________, em _______ de _____________ de 20__. 

caso a empresa possua em seu quadro funcional 

menos de 20 (vinte) empregados deverá, se for o caso, 

pessoas portadoras de deficiência 

em virtude de não atingir um percentual mínimo de 5% (cinco 

por cento), de acordo com o art. 28, § 6° da Constituição 

Estadual (EC n° 42/2008, publicada em 11.06.2008). 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

ial e Nº do CNPJ ] 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: (Identificação da Licitação)

_________________________ 

portador da Cédula de Identidade RG nº ____________ e do 

CPF nº ____________,

constituído de _________________________ 

licitante, inscrita no CNPJ nº ____________, 

denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da 

presente Licitação, declara, sob as penas da lei, e

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente 

Licitação foi elaborada de maneira independente (

Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, 

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 qu

outro participante potencial ou de fato da presente 
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ANEXO VIII 

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 

inscrita no CNPJ nº ____________, 

denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da 

presente Licitação, declara, sob as penas da lei, e

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente 

Licitação foi elaborada de maneira independente (

), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

(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 

ncial 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 qu

outro participante potencial ou de fato da presente 

 

63/79 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(representante do licitante), 

portador da Cédula de Identidade RG nº ____________ e do 

como representante devidamente 

(identificação do 

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 

), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

(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 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

ncial ou de fato da presente Licitação quanto a 

(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 
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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 20

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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Licitação antes da adjudicação do objeto da referida 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar 

da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta 

e, 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 

data) __________________, ____ de 

__________________ de 20__. 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]
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Licitação antes da adjudicação do objeto da referida 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar 

da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta 

e, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para 

data) __________________, ____ de 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 
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MINUTA - CONTRATO Nº    / 2020 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR 

CELEBRAM COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ E 

A EMPRESA

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

...

Sanitária, Elétrica e Mecânica para 

Operação, Manutenção (preventiva e 

corretiva), com fornecimento de peças, 

materiais e mão de obra, bem como 

realização de serviços eventuais diversos, 

controle de qualidade e eficiência, limpeza 

e conservação nos sistemas, instalações e 

equipamentos das Estações de Tratamento de 

Esgoto Sanitário das Unidades Operacionais 

da COSAN

ANANINDEUA E MARITUBA

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

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, 

DE SANEAMENTO DO PARÁ 

Mista Estadual por ações, 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n

com sede na Avenida Magalhães Barata nº 1201, bairro São 

Brás, Belém - Pará, 

ato representada por seu 

Angelis, por seu Diretor Financeiro, Sr. 

de Souza, e pelo 

Silva Grago

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

Inscrita no CNPJ/MF sob o n
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ANEXO IX 

CONTRATO Nº    / 2020 – COSANPA 

INSTRUMENTO PARTICULAR QUE ENTRE SI 

CELEBRAM COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ E 

A EMPRESA

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

..........., Serviços de Engenharia 

Sanitária, Elétrica e Mecânica para 

Operação, Manutenção (preventiva e 

corretiva), com fornecimento de peças, 

ateriais e mão de obra, bem como 

realização de serviços eventuais diversos, 

controle de qualidade e eficiência, limpeza 

e conservação nos sistemas, instalações e 

equipamentos das Estações de Tratamento de 

Esgoto Sanitário das Unidades Operacionais 

da COSANPA, nos Municípios de BELÉM

ANANINDEUA E MARITUBA, no Estado do Pará.

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

Pelo presente instrumento particular de Contrato, 

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

com sede na Avenida Magalhães Barata nº 1201, bairro São 

Pará, doravante denominada CONTRATANTE,

ato representada por seu Presidente, Sr. José Antônio

, por seu Diretor Financeiro, Sr. José Ant

 Diretor de Operações, Sr. Gilberto da 

Silva Grago, e a 

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

Inscrita no CNPJ/MF sob o n
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QUE ENTRE SI 

CELEBRAM COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ E 

A EMPRESA 

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

Serviços de Engenharia 

Sanitária, Elétrica e Mecânica para 

Operação, Manutenção (preventiva e 

corretiva), com fornecimento de peças, 

ateriais e mão de obra, bem como 

realização de serviços eventuais diversos, 

controle de qualidade e eficiência, limpeza 

e conservação nos sistemas, instalações e 

equipamentos das Estações de Tratamento de 

Esgoto Sanitário das Unidades Operacionais 

Municípios de BELÉM, 

no Estado do Pará.,  

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

Pelo presente instrumento particular de Contrato, COMPANHIA 

, Sociedade de Economia 

pessoa jurídica de direito 

04.945.341/0001-90 e 

com sede na Avenida Magalhães Barata nº 1201, bairro São 

CONTRATANTE, neste 

José Antônio De 

José Antonio Lima 

Gilberto da 

, e a empresa 

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

Inscrita no CNPJ/MF sob o no. 
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..................................., com sede na 

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

...................................., cidade de 

............., estado ................, CEP: 

......................, endereço 

eletrônico...............

denominada CONTRATADA,

..................., 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 

Pregão Eletrônico nº

da Lei Federal nº 13.303 de 30.06.2016, do Decr

nº 2.121 de 28.06.2018, do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da COSANPA 

de direito privado, 

condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA –

a execução de serviços

Elétrica e Mecânica para Operação, Manutenção (preventiva e 

corretiva), com fornecimento de peças, materiais e mão de 

obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, 

controle de qualidad

instalações e equipamentos das Estações de Tratamento de 

Esgoto Sanitário das Unidades Operacionais da COSANPA, no 

Município de BELÉM

Pará. Conforme Especificação Técnica nº 

 

CLÁUSULA SEGUNDA –

deste Contrato moldam

13.303 de 30.06.2016, do Decreto Estadual nº 2.121 de 

28.06.2018, do Regulamento Interno de Licitações e 
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..................................., com sede na 

...................................... N°. 1161, bairro 

...................................., cidade de 

............., estado ................, CEP: 

......................, endereço 

eletrônico................................, 

CONTRATADA, representada neste ato por seu 

..................., Sr. ..........................., 

nacionalidade, estado civil, profissão ................, 

portador da Carteira de Identidade nº. ................ 

., e inscrito no CPF/MF sob o nº 

.........................................., têm entre si 

justa e contratada a assinatura deste Acordo, decorrente 

Pregão Eletrônico nºXXXX/2020 – COSANPA, 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: 

– DO OBJETO:Este Contrato tem como objeto 

a execução de serviços de Serviços de Engenharia Sanitária, 

Elétrica e Mecânica para Operação, Manutenção (preventiva e 

corretiva), com fornecimento de peças, materiais e mão de 

obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, 

controle de qualidade, limpeza e conservação nos sistemas, 

instalações e equipamentos das Estações de Tratamento de 

Esgoto Sanitário das Unidades Operacionais da COSANPA, no 

Município de BELÉM, Ananindeua e Marituba, no Estado do 

. Conforme Especificação Técnica nº DO/027/2020

– 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 
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..................................., com sede na 

°. 1161, bairro 

...................................., cidade de 

............., estado ................, CEP: 

......................, endereço 

................., doravante 

representada neste ato por seu 

..................., Sr. ..........................., 

nacionalidade, estado civil, profissão ................, 

portador da Carteira de Identidade nº. ................ 

., e inscrito no CPF/MF sob o nº 

.........................................., têm entre si 

justa e contratada a assinatura deste Acordo, decorrente do 

e com observância 

eto Estadual 

nº 2.121 de 28.06.2018, do Regulamento Interno de 

RILC, e dos preceitos 

mediante as seguintes Cláusulas e 

Este Contrato tem como objeto 

Serviços de Engenharia Sanitária, 

Elétrica e Mecânica para Operação, Manutenção (preventiva e 

corretiva), com fornecimento de peças, materiais e mão de 

obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, 

e, limpeza e conservação nos sistemas, 

instalações e equipamentos das Estações de Tratamento de 

Esgoto Sanitário das Unidades Operacionais da COSANPA, no 

Ananindeua e Marituba, no Estado do 

/2020.  

As cláusulas e condições 

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 
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Contratos da COSANPA 

privado, aos quais 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

outras estabelecidas

Contrato, constituem obrigações da

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 

existência de fiscalização pela 

atenua ou exime a responsabilidade da 

qualquer falha na prestação do Contrato;

b) efetuar o pagamento à 

condições de preço, prazo e 

estabelecidas nas Cláusulas Quinta e Sexta deste 

Instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA - 

outras estabelecidas no Edital ou decorrente do

REFERÊNCIA Nº0XX

Eletrônico nºXXX/20

constituem obrigações da

4.1 - Cumprir fielmente as disposições previstas na 

legislação vigente e no Contrato, atuando em consonância 

com os princípios da probidade e da boa

especialmente: 

a) - Manter os requisitos e as

fixadas no processo de licitação; 

b) - Comunicar a imposição, a si, a seus sócios e aos 

administradores, de penalidade que acarrete o impedimento 

de contratar com a COSANPA, bem como a eventual perda

pressupostos para a sua contratação; 
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Contratos da COSANPA - RILC, e dos preceitos de direito 

aos quais CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

outras estabelecidas no Edital ou decorrente

Contrato, constituem obrigações da CONTRATANTE: 

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

existência de fiscalização pela CONTRATANTE de modo algum 

atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA

qualquer falha na prestação do Contrato; 

efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as 

condições de preço, prazo e forma de pagamento 

estabelecidas nas Cláusulas Quinta e Sexta deste 

 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

outras estabelecidas no Edital ou decorrente do

XX/2020-XXXXXXX(Anexo I), do 

/2020 – COSANPAou deste Contrato, 

constituem obrigações da CONTRATADA: 

Cumprir fielmente as disposições previstas na 

legislação vigente e no Contrato, atuando em consonância 

com os princípios da probidade e da boa-fé, cabendo

Manter os requisitos e as condições de habilitação 

s no processo de licitação;  

Comunicar a imposição, a si, a seus sócios e aos 

administradores, de penalidade que acarrete o impedimento 

de contratar com a COSANPA, bem como a eventual perda

pressupostos para a sua contratação;  
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LC, e dos preceitos de direito 

estão sujeitas. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Além de 

no Edital ou decorrente deste 

 

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 

CONTRATADA. A 

de modo algum 

CONTRATADA por 

de acordo com as 

forma de pagamento 

estabelecidas nas Cláusulas Quinta e Sexta deste 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Além de 

outras estabelecidas no Edital ou decorrente doTERMO DE 

, do Pregão 

ou deste Contrato, 

Cumprir fielmente as disposições previstas na 

legislação vigente e no Contrato, atuando em consonância 

fé, cabendo-lhe, 

condições de habilitação 

Comunicar a imposição, a si, a seus sócios e aos 

administradores, de penalidade que acarrete o impedimento 

de contratar com a COSANPA, bem como a eventual perda dos 
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c) - Reparar todos os danos e prejuízos causados 

diretamente à CONTRATANTE

redução desta responsabilidade pela presença de 

fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por par

do gestor do Contrato; 

d) - Permitir vistorias e acompanhamento da execução do 

objeto pelo gestor do Contrato ou de seus prepostos;

e) - Obedecer às instruções e aos procedimentos 

estabelecidos pela 

Contrato, apresentando as informações solicitadas e os 

documentos comprobatórios do adequado cumprimento das 

obrigações contratuais, tenham elas natureza principal ou 

acessória;  

f) - Designar 1 (um) preposto como responsável pelo 

Contrato firmado com a 

eventuais reuniões e ser o interlocutor da

zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas 

neste Instrumento. 

g) - A CONTRATADAé obrigada a reparar, 

substituir, às suas expensas, no tot

objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções, e responderá por danos causados diretamente 

a terceiros ou à 

comprovação de sua 

i). A CONTRATADA é responsáv

fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato: 

j) A inadimplência da 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do contrato. 

4.2 - Após a execução deste Contrato, à 

apresentar junto com a Nota Fiscal/Fatura de cobrança

comprovantes do pagamento dos salários, férias e rescisão 

de contrato de todos os seus empregados vinculados à 
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Reparar todos os danos e prejuízos causados 

CONTRATANTE ou a terceiros, sem exclusão ou 

redução desta responsabilidade pela presença de 

fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por par

ontrato;  

Permitir vistorias e acompanhamento da execução do 

objeto pelo gestor do Contrato ou de seus prepostos;

Obedecer às instruções e aos procedimentos 

estabelecidos pela CONTRATANTE para a adequada execução do 

ntando as informações solicitadas e os 

documentos comprobatórios do adequado cumprimento das 

obrigações contratuais, tenham elas natureza principal ou 

Designar 1 (um) preposto como responsável pelo 

Contrato firmado com a CONTRATANTE, para participar de 

reuniões e ser o interlocutor da

zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas 

 

é obrigada a reparar, refazer, 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

ontrato em que se verificarem vícios, defeitos 

e responderá por danos causados diretamente 

a terceiros ou à CONTRATANTE, independentemente da 

 culpa ou dolo na execução do C

é responsável pelos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato: 

A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 

a responsabilidade por seu pagamento, nem 

onerar o objeto do contrato.  

Após a execução deste Contrato, à CONTRATANTE

junto com a Nota Fiscal/Fatura de cobrança

pagamento dos salários, férias e rescisão 

de contrato de todos os seus empregados vinculados à 
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Reparar todos os danos e prejuízos causados 

ou a terceiros, sem exclusão ou 

redução desta responsabilidade pela presença de 

fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte 

Permitir vistorias e acompanhamento da execução do 

objeto pelo gestor do Contrato ou de seus prepostos; 

Obedecer às instruções e aos procedimentos 

para a adequada execução do 

ntando as informações solicitadas e os 

documentos comprobatórios do adequado cumprimento das 

obrigações contratuais, tenham elas natureza principal ou 

Designar 1 (um) preposto como responsável pelo 

participar de 

reuniões e ser o interlocutor daCONTRATADA, 

zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas 

refazer, corrigir ou 

al ou em parte, o 

ontrato em que se verificarem vícios, defeitos 

e responderá por danos causados diretamente 

, independentemente da 

culpa ou dolo na execução do Contrato;  

el pelos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato:  

quanto aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 

a responsabilidade por seu pagamento, nem 

CONTRATANTE deverá 

junto com a Nota Fiscal/Fatura de cobrança os 

pagamento dos salários, férias e rescisão 

de contrato de todos os seus empregados vinculados à 
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prestação do serviço contratado e da GFIP referente ao mês 

anterior a execução

da GPS e GPR, além da Certidão Negativa de

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

operação e as exigências legais.

CLÁUSULA QUINTA – 

Contrato no 

R$..........,(..........

mão de obra, materiais, equipamentos, 

tributos, taxas e todos os custos diretos ou indiretos 

incidentes, e demais despesas decorrentes de exigência 

legal ou das condições de gestão deste Contrato

CLÁUSULA SEXTA - 

dos serviços ocorr

contados da apresentação

e dos demais documentos 

desde que não ocorra fator imperativo provocado pela 

CONTRATADA, através de crédito em 

......., Agência nº ................, 

Banco................,

que a DANFE correspondente à Nota Fiscal deve estar 

atestada, visada e aceita pela unidade de fiscalização do 

Contrato. 

6.1.Na hipótese de ocorrer atraso no

obrigação, os preços serão corrigidos monetariamente com 

base no INPC/IBGE, a contar da data prevista para o 

pagamento até a data do efetivo adimplemento.

6.2. Qualquer inconsistência, erro ou omissão na Nota 

Fiscal ou documentação fiscal será objeto de glosa pela 

CONTRATANTE e devolução da documentação à 
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prestação do serviço contratado e da GFIP referente ao mês 

execução do serviço, comprovantes de pagamentos 

da GPS e GPR, além da Certidão Negativa de

relativos aos Tributos Federais e da Divida Ativa da União, 

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. 

 DO VALOR CONTRATUAL: Importa o presente 

Contrato no valor global de 

(...............................), incluindo

materiais, equipamentos, transporte, impostos, 

tributos, taxas e todos os custos diretos ou indiretos 

incidentes, e demais despesas decorrentes de exigência 

legal ou das condições de gestão deste Contrato.

 DO PAGAMENTO: O pagamento pela 

ocorrerá no prazo de 30 (trinta

apresentação e aceitação da NOTA FISCAL

e dos demais documentos no Setor Financeiro da CONTRATANTE

desde que não ocorra fator imperativo provocado pela 

, através de crédito em Conta Bancária 

......., Agência nº ................, 

Banco................,indicada pela CONTRATADA. Observe

que a DANFE correspondente à Nota Fiscal deve estar 

atestada, visada e aceita pela unidade de fiscalização do 

Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da 

obrigação, os preços serão corrigidos monetariamente com 

base no INPC/IBGE, a contar da data prevista para o 

pagamento até a data do efetivo adimplemento. 

Qualquer inconsistência, erro ou omissão na Nota 

Fiscal ou documentação fiscal será objeto de glosa pela 

e devolução da documentação à CONTRATADA
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prestação do serviço contratado e da GFIP referente ao mês 

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, 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, bem 

como ainda as demais Certidões Negativas emitidas pelos 

órgãos competentes dos Governos Municipais, Estaduais e 

pertinente, conforme a natureza da 

Importa o presente 

global de 

, incluindo 

transporte, impostos, 

tributos, taxas e todos os custos diretos ou indiretos 

incidentes, e demais despesas decorrentes de exigência 

. 

pela execução 

trinta) dias, 

e aceitação da NOTA FISCAL/FATURA 

CONTRATANTE, 

desde que não ocorra fator imperativo provocado pela 

ancária nº 

......., Agência nº ................, 

. Observe-se 

que a DANFE correspondente à Nota Fiscal deve estar 

atestada, visada e aceita pela unidade de fiscalização do 

pagamento da 

obrigação, os preços serão corrigidos monetariamente com 

base no INPC/IBGE, a contar da data prevista para o 

Qualquer inconsistência, erro ou omissão na Nota 

Fiscal ou documentação fiscal será objeto de glosa pela 

CONTRATADA para 
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correção ou complementação, com a consequente interrupção 

do prazo para pagamento, que se ini

documentação ser regularizada, reapresentada e aceita pela 

CONTRATANTE. 

6.3.O pagamento será efetuado pela 

medição dos serviços

mediante apresentação

atestada e visada pela U

acompanhar a execução do Contrato celebrado com a 

CONTRATANTE. 

6.4.A Nota Fiscal apresentada pela 

acompanhada doscomprovantes do pagamento dos 

férias e rescisão de c

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 F

Dívida Ativa da União, a CNDT 

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 

6.5. A forma de cobrança será exclusivamente em carteira, 

vedada a anuência para contrair empréstimo de financiamento 

e a cessão de crédito.

6.6.São de inteira responsabilidade da 

quaisquer deduções ou

critérios e condições de pagamentos, fornecidos pela 

CONTRATANTE. 

6.7.Nenhum pagamento será efetuado à 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

lhe for imposta em virtude de penalidade o

sem que isso gere direito à correção monetária.
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correção ou complementação, com a consequente interrupção 

do prazo para pagamento, que se iniciará novamenteapós a 

documentação ser regularizada, reapresentada e aceita pela 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE com base na 

serviços efetivamente executados e aprovados

apresentação pela CONTRATADA, da Not

atestada e visada pela Unidade responsável por fiscalizar e 

acompanhar a execução do Contrato celebrado com a 

A Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA deverá 

comprovantes do pagamento dos 

rescisão de contrato 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 

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.

. A forma de cobrança será exclusivamente em carteira, 

a anuência para contrair empréstimo de financiamento 

e a cessão de crédito. 

São de inteira responsabilidade da CONTRATADA

quaisquer deduções ou interpretações diferentes destes 

critérios e condições de pagamentos, fornecidos pela 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito à correção monetária. 
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correção ou complementação, com a consequente interrupção 

ciará novamenteapós a 

documentação ser regularizada, reapresentada e aceita pela 

com base na 

e aprovados, 

Nota Fiscal 

nidade responsável por fiscalizar e 

acompanhar a execução do Contrato celebrado com a 

deverá estar 

comprovantes do pagamento dos salários, 

ontrato 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 

ederais e da 

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, 

da operação e as exigências legais. 

. A forma de cobrança será exclusivamente em carteira, 

a anuência para contrair empréstimo de financiamento 

CONTRATADA todas e 

interpretações diferentes destes 

critérios e condições de pagamentos, fornecidos pela 

CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

u inadimplência, 
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6.8.O processo de pagamento deverá obedecer às cláusulas do 

contrato firmado entra a 

CLÁUSULA SÉTIMA - 

com a execução do objeto do Contrato 

financeiros próprios da COSANPA

Orçamentária: Conta 

CLÁUSULA OITAVA – DO 

e irreajustáveis pelo perío

vigência do contrato. Se houver prorrogação do prazo de 

vigência contratual, o reajustamento será concedido a 

partir do 13º (décimo terceiro) pelo Índice Nacional da 

Construção Civil -

Getúlio Vargas (FGV), conforme fórmula abaixo: 

R = Pi x Ii - Io   

                 Io  

       R = valor do Reajustamento; 

       Pi = Preço Inicial do serviço a ser reajustado; 

Ii = Índice Nacional da Construção Civil

pela Fundação Getúlio Vargas 

contados da data da assinatura do contrato; 

Io = Índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas 

referente ao mês da apresentação da proposta.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE 

de vigência do Contrato 

da data da assinatura do referido Instrumento.

Parágrafo Único: O objeto deste contrato tem a natureza de 

prestação de serviço continuada e, portanto, pode ser 

prorrogado por iguais e sucessivos per

exclusivo da COSANPA até o limite máximo estabelecido nos 

preceitos da Lei Federal nº 13.303/2016

CLÁUSULA DÉCIMA 

responsabilidades da

10.1 – Responsabilidade da 
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O processo de pagamento deverá obedecer às cláusulas do 

contrato firmado entra a CONTRATANTE e a CONTRATADA

 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despes

com a execução do objeto do Contrato contarão com recursos 

financeiros próprios da COSANPA através da seguinte Conta 

Conta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

DO REAJUSTE DE PREÇOS:Os preços são fixos 

e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses de 

vigência do contrato. Se houver prorrogação do prazo de 

vigência contratual, o reajustamento será concedido a 

partir do 13º (décimo terceiro) pelo Índice Nacional da 

- INCC – DI- FGV, publicado pela Fundação 

o Vargas (FGV), conforme fórmula abaixo:  

   onde:  

Io   

R = valor do Reajustamento;  

Pi = Preço Inicial do serviço a ser reajustado; 

Ii = Índice Nacional da Construção Civil–INCC-DI, publicado 

Getúlio Vargas – FGV no 13º          mês, 

contados da data da assinatura do contrato;  

Io = Índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas 

referente ao mês da apresentação da proposta. 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, 

da data da assinatura do referido Instrumento. 

O objeto deste contrato tem a natureza de 

prestação de serviço continuada e, portanto, pode ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério 

exclusivo da COSANPA até o limite máximo estabelecido nos 

preceitos da Lei Federal nº 13.303/2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE: 

responsabilidades da CONTRATANTE e CONTRATADA: 

Responsabilidade da CONTRATANTE: 
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O processo de pagamento deverá obedecer às cláusulas do 

CONTRATADA. 

: As despesas 

contarão com recursos 

seguinte Conta 

. 

Os preços são fixos 

(doze) meses de 

vigência do contrato. Se houver prorrogação do prazo de 

vigência contratual, o reajustamento será concedido a 

partir do 13º (décimo terceiro) pelo Índice Nacional da 

FGV, publicado pela Fundação 

 

Pi = Preço Inicial do serviço a ser reajustado;  

DI, publicado 

FGV no 13º          mês, 

Io = Índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, 

DO CONTRATO: O prazo 

) meses, contados 

O objeto deste contrato tem a natureza de 

prestação de serviço continuada e, portanto, pode ser 

íodos, a critério 

exclusivo da COSANPA até o limite máximo estabelecido nos 

DA RESPONSABILIDADE: são 
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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 

responsabilidade pela observância do objeto do presente 

Contrato; 

c) Fornecer no prazo de 

solicitada, informações formais a 

vista orientá-la sobre quaisquer dúvidas surgidas durante a 

execução do presente Contrato, ou providências a serem 

tomadas. 

10.2 – Responsabilidade da 

a) A CONTRATADA é responsável direta e exc

execução integral dos serviços

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 do

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Pela inexecução total ou parcial do C

prévia defesa, poderão ser aplicadas a 

seguintes sanções: 

11.1 – A CONTRATADA

com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais 

cominações referidas no inciso III, do art. 203, do 

Regimento Interno de Licitações e Contratos da COSANPA

RILC, se: 

a) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto do 

Contrato; 
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Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e 

condições estabelecidas no presente contrato; 

Fiscalizar a execução do objeto contratual, sendo que a 

ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da 

, não eximirá a CONTRATADA de in

responsabilidade pela observância do objeto do presente 

Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quando 

solicitada, informações formais a CONTRATADA, tendo em 

la sobre quaisquer dúvidas surgidas durante a 

esente Contrato, ou providências a serem 

Responsabilidade da CONTRATADA: 

é responsável direta e exclusivamente, pel

integral dos serviços contratados, respondendo 

diretamente pelos danos que, por si, seus prepostos 

empregados ou subcontratados, por dolo ou culpa, causar à 

, ao patrimônio público ou a terceiros, não 

sendo elidida essa responsabilidade pela fiscalização e/ou 

acompanhamento do fornecimento dos materiais

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

inexecução total ou parcial do Contrato, garantida a 

prévia defesa, poderão ser aplicadas a CONTRATADA

seguintes sanções:  

CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais 

cominações referidas no inciso III, do art. 203, do 

Regimento Interno de Licitações e Contratos da COSANPA

apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

ensejar o retardamento da execução do objeto do 
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Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e 

Fiscalizar a execução do objeto contratual, sendo que a 

ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da 

de integral 

responsabilidade pela observância do objeto do presente 

(cinco) dias úteis, quando 

, tendo em 

la sobre quaisquer dúvidas surgidas durante a 

esente Contrato, ou providências a serem 

lusivamente, pela 

, respondendo 

diretamente pelos danos que, por si, seus prepostos 

empregados ou subcontratados, por dolo ou culpa, causar à 

, ao patrimônio público ou a terceiros, não 

sendo elidida essa responsabilidade pela fiscalização e/ou 

fornecimento dos materiais pela 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

ontrato, garantida a 

CONTRATADA as 

rá impedida de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais 

cominações referidas no inciso III, do art. 203, do 

Regimento Interno de Licitações e Contratos da COSANPA – 

apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

ensejar o retardamento da execução do objeto do 
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c) falhar ou fraudar na execução do Contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

11.2. A CONTRATANTE

CONTRATADA: 

a) Advertência por escrito, no caso de pequenas falhas, 

atrasos e/ou irregularidades.

b) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por 

cento), calculadas sobre o valor total da 

recusa em assinar o instrumento 

de 10 (dez) dias, após regularmente convocada por meio de 

mensagem eletrônica (e

eletrônico informado pela licitante vencedora, sem prejuízo 

da aplicação de outras sanções previstas neste Contrato;

c) Multa variável de 2% (dois por cento) a 20% (vinte por 

cento) do valor do Contrato, de acordo com o grau de 

inadimplemento, a critério da Diretoria da 

d) multa de 10% (dez por cento) do preço global do 

Contrato, quando ocasionar sua rescisã

CONTRATADA. 

11.3. No caso de atraso na prestação dos serviços

CONTRATADA estará sujeita a multa de mora no percentual de 

10% (dez inteiros por cento) sobre o valor dos 

atraso; 

11.4. A aplicação das sanções previstas neste Cont

exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na 

Lei 13.303/2016 e Regimento Interno de Licitações e 

Contratos da COSANPA 

da CONTRATADA, por eventuais perdas e danos causados à 

CONTRATANTE; 

11.5. A multa aplicada deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data da 

comunicação oficial, que especificará o procedimento para 

efetivação do recolhimento;
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falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

se de modo inidôneo; 

CONTRATANTE poderá cumulativamente ap

Advertência por escrito, no caso de pequenas falhas, 

atrasos e/ou irregularidades. 

Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por 

cento), calculadas sobre o valor total da proposta

recusa em assinar o instrumento contratual, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, após regularmente convocada por meio de 

mensagem eletrônica (e-mail) enviada para o endereço 

eletrônico informado pela licitante vencedora, sem prejuízo 

da aplicação de outras sanções previstas neste Contrato;

Multa variável de 2% (dois por cento) a 20% (vinte por 

cento) do valor do Contrato, de acordo com o grau de 

inadimplemento, a critério da Diretoria da CONTRATANTE

multa de 10% (dez por cento) do preço global do 

Contrato, quando ocasionar sua rescisão por culpa da 

No caso de atraso na prestação dos serviços

estará sujeita a multa de mora no percentual de 

10% (dez inteiros por cento) sobre o valor dos 

A aplicação das sanções previstas neste Cont

exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na 

Lei 13.303/2016 e Regimento Interno de Licitações e 

Contratos da COSANPA - RILC, inclusive a responsabilização 

, por eventuais perdas e danos causados à 

multa aplicada deverá ser recolhida no prazo máximo 

(quinze) dias consecutivos, a contar da data da 

comunicação oficial, que especificará o procedimento para 

efetivação do recolhimento; 
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poderá cumulativamente aplicar à 

Advertência por escrito, no caso de pequenas falhas, 

Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por 

proposta, pela 

contratual, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, após regularmente convocada por meio de 

mail) enviada para o endereço 

eletrônico informado pela licitante vencedora, sem prejuízo 

da aplicação de outras sanções previstas neste Contrato; 

Multa variável de 2% (dois por cento) a 20% (vinte por 

cento) do valor do Contrato, de acordo com o grau de 

CONTRATANTE; 

multa de 10% (dez por cento) do preço global do 

o por culpa da 

No caso de atraso na prestação dos serviços, a 

estará sujeita a multa de mora no percentual de 

serviços em 

A aplicação das sanções previstas neste Contrato não 

exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na 

Lei 13.303/2016 e Regimento Interno de Licitações e 

RILC, inclusive a responsabilização 

, por eventuais perdas e danos causados à 

multa aplicada deverá ser recolhida no prazo máximo 

(quinze) dias consecutivos, a contar da data da 

comunicação oficial, que especificará o procedimento para 
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11.6. A sanção prevista na alínea “

ser aplicada com a incidência de multas, previstas nas 

alíneas “b”, “c” 

CONTRATADA, no respectivo processo, ser apresentada no 

prazo de 10 (dez) dias úteis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

inexecução parcial 

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

c) – Por determinação judicial. 

12.1. Constituem outros motivos para a rescisão contratual:

a) O não cumprimento 

contratuais, especificações ou prazos; 

b) A lentidão do seu cumprimento, levando a 

comprovar a imposs

CONTRATADA nos prazos estipulados; 

c) O atraso injustificado na 

d)A paralisação na 

prévia comunicação à 

e) O desatendimento das determinações regulares da 

CONTRATANTE decorrentes do acompanhamento e fiscalização do 

contrato;  

f) A decretação de falência ou a instauração de insolvência 

civil;  

g) A dissolução da sociedade; 

h) A alteração social ou a modificaçã

estrutura da CONTRATADA

Contrato;   

i) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 

regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

Contrato.  
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A sanção prevista na alínea “a”, do item 11.2

aplicada com a incidência de multas, previstas nas 

 e “d”, devendo a defesa prévia d

, no respectivo processo, ser apresentada no 

prazo de 10 (dez) dias úteis.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO

cial ou total do Contrato poderá ensejar 

rescisão, da seguinte forma, garantido o processo legal do 

contraditório e a ampla defesa: 

De forma unilateral;  

Por acordo entre as partes, desde que haja 

CONTRATANTEe à CONTRATADA; 

Por determinação judicial.  

. Constituem outros motivos para a rescisão contratual:

O não cumprimento ou cumprimento de cláusulas 

contratuais, especificações ou prazos;  

A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE

comprovar a impossibilidade da conclusãodos serviços

nos prazos estipulados;  

O atraso injustificado na execução dos serviços

na execução dos serviços, sem justa causa e 

prévia comunicação à CONTRATANTE; 

O desatendimento das determinações regulares da 

decorrentes do acompanhamento e fiscalização do 

A decretação de falência ou a instauração de insolvência 

A dissolução da sociedade;  

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da 

CONTRATADA, que prejudique a execução do 

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 

regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
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11.2, poderá 

aplicada com a incidência de multas, previstas nas 

devendo a defesa prévia da 

, no respectivo processo, ser apresentada no 

DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO: A 

ou total do Contrato poderá ensejar sua 

rescisão, da seguinte forma, garantido o processo legal do 

Por acordo entre as partes, desde que haja 

. Constituem outros motivos para a rescisão contratual: 

de cláusulas 

CONTRATANTE a 

da conclusãodos serviços pela 

dos serviços; 

, sem justa causa e 

O desatendimento das determinações regulares da 

decorrentes do acompanhamento e fiscalização do 

A decretação de falência ou a instauração de insolvência 

o da finalidade ou da 

, que prejudique a execução do 

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 

regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
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12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalment

motivados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

SERVIÇOS: São procedimentos que deverão ser adotados pela 

CONTRATADA para a execução

13.1. Obedecer rigorosamente 

deste Contrato, permanecendo 

eficiência, adequação dos métodos, bem como atender, 

ocasião da execução

vigentes; 

13.2. Refazer às suas custas, quaisquer partes do

que, a juízo da Fiscalização não tenham sido 

pela CONTRATADA em 

documentos do Contrato;

13.3. A CONTRATADA

estipuladas no Termo de 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Os serviços serão 

Ananindeua e Marituba

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA QU

GESTÃO DO CONTRATO: 

RILC da COSANPA, será designado 

CONTRATANTE onde serão executados os serviços, 

portaria expedida pel

caberá a gestão e a fiscalização do

anotar em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas a execução do 

ainda o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados.

15.1. São competências do Gestor do Contrato:

a) Registrar a ocorrência

solicitando as correções por parte da 

prejuízo da instauração de processo administrativo para 
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. Os casos de rescisão contratual serão formalment

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DASCONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO 

São procedimentos que deverão ser adotados pela 

execução dos serviços:  

Obedecer rigorosamente ao disposto nos documentos 

deste Contrato, permanecendo responsável pela segurança 

eficiência, adequação dos métodos, bem como atender, 

execução dos serviços, as exigências das normas 

uas custas, quaisquer partes do

que, a juízo da Fiscalização não tenham sido 

em desconformidade com o estipulado nos 

documentos do Contrato; 

CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às

Termo de Referência nº xx/2020-DO

DÉCIMA QUARTA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão executados no municípios de Belém, 

Ananindeua e Marituba Estado do Pará

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

GESTÃO DO CONTRATO: Nos termos do art. 154 e se

RILC da COSANPA, será designado um representante da 

onde serão executados os serviços, 

expedida pelo Diretor de Operações - 

a gestão e a fiscalização do Contrato

anotar em registro próprio todas as ocorrências 

a execução do referido Contrato, determinando 

o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

São competências do Gestor do Contrato: 

Registrar a ocorrência e adotar providências, 

solicitando as correções por parte da CONTRATADA

prejuízo da instauração de processo administrativo para 
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. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

EXECUÇÃO DOS 

São procedimentos que deverão ser adotados pela 

o disposto nos documentos 

responsável pela segurança 

eficiência, adequação dos métodos, bem como atender, por 

, as exigências das normas 

uas custas, quaisquer partes dos serviços 

que, a juízo da Fiscalização não tenham sido executados 

com o estipulado nos 

obedecer rigorosamente às regras 

O. 

DOS SERVIÇOS: 

municípios de Belém, 

Estado do Pará,  da 

DOS SERVIÇOS E DA 

termos do art. 154 e seguintes do 

representante da 

onde serão executados os serviços, mediante 

 DO, a quem 

Contrato, devendo 

anotar em registro próprio todas as ocorrências 

determinando 

o que for necessário à regularização de falhas ou 

e adotar providências, 

CONTRATADA, sem 

prejuízo da instauração de processo administrativo para 
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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 

aos 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 necessidade de modifi

de execução do objeto contratado; 

e). Atestar a plena execução do objeto contratado.

f) Promover a medição dos 

aos pagamentos requeridos e processados pela 

g) Dar ciência a Diretoria

ocorrências que possam levar à aplicação 

Rescisão do Contrato.

15.2. A Fiscalização será exercida no interesse exclusivo 

do serviço público, não excluindo nem diminuindo a 

responsabilidade da 

terceiros, por qualquer irregularidade;

15.3.Ocorrendo qualquer fato superveniente, poderá a 

CONTRATANTE, através 

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 do C

b) O montante que deve ser pago à 

indenização em relação a eventuais danos já identificados e 

o procedimento e metodologia para apurar valor de 
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eventual aplicação de sanções, em caso de descumprimento 

das obrigações contratuais, inclusive aquelas relacionadas 

primento do Código de Conduta Ética, manutenção de 

sigilo e vedação à corrupção; 

As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do Gestor e/ou Fiscal deverão ser solicitadas 

seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

árias e convenientes.  

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; 

necessidade de modificar ou adequar a forma 

de execução do objeto contratado;  

. Atestar a plena execução do objeto contratado.

Promover a medição dos serviço sexecutados, com vistas 

aos pagamentos requeridos e processados pela CONTRATADA

a Diretoria de Operações da CONTRATANTE

ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades

Rescisão do Contrato. 

A Fiscalização será exercida no interesse exclusivo 

do serviço público, não excluindo nem diminuindo a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade; 

Ocorrendo qualquer fato superveniente, poderá a 

, através do gestor do Contrato determinar a 

suspensão, a quem incumbe indicar:  

O prazo da suspensão, que pode ser prorrogado, se as 

zões que a motivaram não estão sujeitas ao controle ou à 

do Contrato. 

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 
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eventual aplicação de sanções, em caso de descumprimento 

das obrigações contratuais, inclusive aquelas relacionadas 

primento do Código de Conduta Ética, manutenção de 

As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do Gestor e/ou Fiscal deverão ser solicitadas 

seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

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 

car ou adequar a forma 

. Atestar a plena execução do objeto contratado. 

, com vistas 

CONTRATADA; 

CONTRATANTE, de 

de penalidades ou 

A Fiscalização será exercida no interesse exclusivo 

do serviço público, não excluindo nem diminuindo a 

sive perante 

Ocorrendo qualquer fato superveniente, poderá a 

do Contrato determinar a 

O prazo da suspensão, que pode ser prorrogado, se as 

zões que a motivaram não estão sujeitas ao controle ou à 

a título de 

indenização em relação a eventuais danos já identificados e 

o procedimento e metodologia para apurar valor de 
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indenização de novos danos que podem ser gerados à 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

objeto deste Contrato será recebido pela 

atendendo às seguintes etapas:

a) Provisoriamente,

e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze)

do contratado; 

b)Definitivamente, p

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observando o disposto no art. 207 do Regimento 

Interno de Licitações e Contratos da COSANPA 

c) O recebimento provisório ou defi

responsabilidade civil pela solidez e segurança do

serviços, nem ético

Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 

este Instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

de ocorrência de quaisquer dos eventos listados no 

- MATRIZ DE RISCO

XX/XXX, a CONTRATADA 

prestar esclarecimento a sobre o ocorrido, contendo as 

seguintes informações mínimas:

 a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua 

natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de 

materialização do evento, quando houver;

c) As medidas que irá tomar p

evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que 

não irão ser cumpridas em razão do evento; e,
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indenização de novos danos que podem ser gerados à 

SEXTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

objeto deste Contrato será recebido pela CONTRATANTE

atendendo às seguintes etapas: 

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanh

e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 

até 15 (quinze) dias da comunicação

, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, 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.

recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez e segurança do

, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

ontrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MATRIZ DE RISCOS: Na

de ocorrência de quaisquer dos eventos listados no 

MATRIZ DE RISCO DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 

CONTRATADA deverá, no prazo de 01 (um) dia útil, 

prestar esclarecimento a sobre o ocorrido, contendo as 

informações mínimas: 

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua 

natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de 

materialização do evento, quando houver; 

c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do 

evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que 

não irão ser cumpridas em razão do evento; e, 
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indenização de novos danos que podem ser gerados à 

SERVIÇOS: O 

CONTRATANTE, 

pelo responsável por seu acompanhamento 

e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 

dias da comunicação escrita 

or servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observando o disposto no art. 207 do Regimento 

RILC. 

não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez e segurança dos 

onal pela perfeita execução do 

ontrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por 

Na hipótese 

de ocorrência de quaisquer dos eventos listados no APENDICE 

DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0XX/20XX-

deverá, no prazo de 01 (um) dia útil, 

prestar esclarecimento a sobre o ocorrido, contendo as 

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua 

natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada; 

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de 

ara fazer cessar os efeitos do 

evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem; 

d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que 
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e) Outras informações relevantes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

se aplicam as disposições gerais do art. 125 do Regimento 

Interno de Licitações e Contratos da COSANPA 

a) Os casos omissos serão resolvidos pela 

sempre que suscitados pela 

b) De todo e qualquer

especificações será notificada a 

a repará-los prontamente, correndo por sua conta risco as 

despesas de tais reparos, sem que daí decorra alterações no 

prazo fixado neste Contrato;

c)O Contrato poderá s

CONTRATANTE e CONTRAT

quaisquer dos eventos previstos no art. 

13.303/2017 c/c art. 144 do RILC da COSANPA

d)Será permitida a subcontratação parcial do objeto, desde 

que não ultrapasse o limite de 

valor da contratação, nos termos do parágrafo único, art. 

196 do Regimento Interno de Licitações e Contratos (RILC) 

da COSANPA, devendo ainda, sere

do item 11 e subitens

e) A CONTRATADAdeverá observar a política de integridade 

entre as partes disponível na sitio da COSANPA, no item 

Institucional (Código de Conduta de Integridade), conforme 

recomendação constante no art. 32

art. 9º, todos da Lei nº 13.303/2016.

CLÁUSULA DÉCIMANONA

revisão contratual com vistas à manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro, na ocorrência de eventos 

supervenientes alocados como de responsabilidade exclusiva 

da CONTRATADA, conforme art. 148, § 2º, do Regimento 

Interno de Licitações e 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 

obriga a apresentar garantia, antes da assinatura deste 
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e) Outras informações relevantes. 

OITAVA- DAS CONDIÇÕES GERAIS: Ao Contrato 

se aplicam as disposições gerais do art. 125 do Regimento 

Interno de Licitações e Contratos da COSANPA - RILC.

omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE

sempre que suscitados pela CONTRATADA; 

De todo e qualquer serviço executado 

especificações será notificada a CONTRATADA que se obrigará 

los prontamente, correndo por sua conta risco as 

despesas de tais reparos, sem que daí decorra alterações no 

prazo fixado neste Contrato; 

O Contrato poderá ser alterado por acordo entre a

CONTRATADA, na hipótese de ocorrerem 

dos eventos previstos no art. 81 da Lei nº 

13.303/2017 c/c art. 144 do RILC da COSANPA. 

permitida a subcontratação parcial do objeto, desde 

que não ultrapasse o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor da contratação, nos termos do parágrafo único, art. 

Regimento Interno de Licitações e Contratos (RILC) 

da COSANPA, devendo ainda, serem obedecidas as diretrizes 

do item 11 e subitens.  

deverá observar a política de integridade 

entre as partes disponível na sitio da COSANPA, no item 

l (Código de Conduta de Integridade), conforme 

recomendação constante no art. 32, inciso V, combinado com 

art. 9º, todos da Lei nº 13.303/2016. 

NONA– DA REVISÃO DO CONTRATO: Fica vedada a 

revisão contratual com vistas à manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro, na ocorrência de eventos 

supervenientes alocados como de responsabilidade exclusiva 

, conforme art. 148, § 2º, do Regimento 

Interno de Licitações e Contratos da COSANPA - RILC.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL:A CONTRATADA 

obriga a apresentar garantia, antes da assinatura deste 
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Ao Contrato 

se aplicam as disposições gerais do art. 125 do Regimento 

RILC. 

CONTRATANTE, 

 fora das 

que se obrigará 

los prontamente, correndo por sua conta risco as 

despesas de tais reparos, sem que daí decorra alterações no 

er alterado por acordo entre a 

na hipótese de ocorrerem 

81 da Lei nº 

permitida a subcontratação parcial do objeto, desde 

(trinta por cento) do 

valor da contratação, nos termos do parágrafo único, art. 

Regimento Interno de Licitações e Contratos (RILC) 

m obedecidas as diretrizes 

deverá observar a política de integridade 

entre as partes disponível na sitio da COSANPA, no item 

l (Código de Conduta de Integridade), conforme 

, inciso V, combinado com 

: Fica vedada a 

revisão contratual com vistas à manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro, na ocorrência de eventos 

supervenientes alocados como de responsabilidade exclusiva 

, conforme art. 148, § 2º, do Regimento 

RILC. 

CONTRATADA se 

obriga a apresentar garantia, antes da assinatura deste 
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Contrato, no valor equivalente a 

contratação, numa das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro

b) Título de dívida pública;

c)Fiança bancária; 

d)Seguro-garantia. 

20.1.Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá 

a mesma taxa de remuneração da Caderneta de Poupança.

CLÁUSULA VIGÉSIMA 

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 VIGÉSIMA PRIMEIRA 

extrato deste Contrato será publicado, na Imprensa Oficial 

da do Estado do Pará, no prazo de 10 (

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 

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 instrume

vias de teor e forma, em presença de 02 (duas) testemunhas 

instrumentárias abaixo identificadas e firmadas, 

atribuindo-lhe força executiva extrajudicial.                                                                          

Pela COMPANIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

Diretor de Operações
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Contrato, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) da 

contratação, numa das seguintes modalidades: 

dinheiro 

Título de dívida pública; 

 

 

Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá 

a mesma taxa de remuneração da Caderneta de Poupança.

 – DO FORO: Para a solução de quaisquer 

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.

PRIMEIRA – DO REGISTRO E DA PUBLICAÇÃO: 

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 

de 1991, do Tribunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA ASSINATURA: 

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, 

lhe força executiva extrajudicial.                                                                          

Belém/Pa, de   de 20

COMPANIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA. 

XXXXXXXXXXXXXX 

Presidente 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Diretor Financeiro 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Diretor de Operações Pela CONTRATADA.
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(cinco por cento) da 

Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá 

a mesma taxa de remuneração da Caderneta de Poupança. 

Para a solução de quaisquer 

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. 

DA PUBLICAÇÃO: O 

extrato deste Contrato será publicado, na Imprensa Oficial 

) 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 

de 1991, do Tribunal de Contas do Estado. 

DA ASSINATURA: Estando as 

partes assim justas e acordadas, após terem lido, entendido 

e rubricado cada uma de suas páginas, firmam para todos os 

nto, em 02 (duas) 

vias de teor e forma, em presença de 02 (duas) testemunhas 

instrumentárias abaixo identificadas e firmadas, 

lhe força executiva extrajudicial.                                                                          

de   de 20XX. 

CONTRATADA. 


