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EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2021 
 

 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO ESTADO DO PARÁ – COHAB/PA, por intermédio deste 
Pregoeiro, designado pela Portaria Nº 111/2020, datada de 04.08.2020, publicada no DOE Nº 
34.307, de 11.08.2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário 
abaixo indicados, realizará licitação no Modo de Disputa Aberto, pelo critério de MENOR PREÇO 
UNITÁRIO, em sessão pública, que será regida pela Lei federal nº 13.303/2016 de 30/06/2016; Lei 
Federal nº 6.404, de 15/12/76; Lei Federal 10.520, de 17/07/2002; subsidiariamente a Lei Federal 
8.666/93; Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006; Lei nº 8.078 de 11/09/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº 10.024 de 20/09/2019; Lei Estadual n° 
6.474, de 06/08/2002; Decreto Estadual nº 2.121 de 28/06/2018, Decreto Estadual nº 534, de 04/02/2020; 
Decreto Estadual nº 878, de 31/03/2008; Instrução Normativa nº 018, de 21/05/2008; e Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da COHAB-PA - RILC, nas condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos. 

  
1  SUMÁRIO DA LICITAÇÃO  

1.1. MODO DE DISPUTA: Aberto  

1.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço, na forma estabelecida no RILC.  

1.3. DATA DA ABERTURA: 07  / 06  / 2021           

1.4.  LOCAL: (endereço eletrônico) www.gov.br/compras 

1.5. HORA DA ABERTURA: 9:00h (horário de Brasília) 

1.6. O Edital e anexos referentes a esta Licitação poderão ser adquiridos junto à ASSESSORIA DE 
LICITAÇÃO E CONTRATOS – ASLIC localizada na Passagem Gama Malcher, n° 361, Bairro do Souza, CEP 
n° 66.613-115, Belém – Pará, através de mídias digitais tipo pen drive ou HD externo ou através do sítio 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto da presente licitação, a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de transporte rodoviário de cargas, sob demanda, em caminhão fechado tipo Baú, 
compreendendo o transporte de mobiliários e equipamentos em geral, dentre outros, nos trechos 
designados pela COHAB/PA, apresentando quantitativo de 04 (quatro) caminhões, 15 (quinze) 
trabalhadores e uma motosserra, conforme estabelecido no Termo de Referência e de acordo com as 
especificações contidas neste EDITAL e em seus ANEXOS, que são partes integrantes e indivisíveis deste 
instrumento.  
 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 
convocatório do Pregão Eletrônico, na forma eletrônica. 

3.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de licitação perante a COHAB, o Licitante que 
não o fizer no prazo acima estipulado. 

3.2. Os pedidos de esclarecimentos, informações e impugnações referentes ao processo licitatório, deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do correio eletrônico: 
aslic@cohab.pa.gov.br, no horário de 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, devendo o Licitante mencionar 
o número do processo licitatório. 

http://www.cohab.pa.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.compraspara.pa.gov.br/
mailto:aslic@cohab.pa.gov.br
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3.3. Caberá ao Pregoeiro decidir, motivadamente, sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
anteriores à sessão pública de abertura. 

3.3.1. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas por outro meio que não o eletrônico, bem como 
as enviadas após os respectivos prazos legais. 

3.3.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Edital deverão ser enviados ao(a) Pregoeiro(a), 
exclusivamente, na forma eletrônica, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública. 

3.4. Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal destes documentos de licitação serão dirimidas 
pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, que poderão solicitar auxílio aos demais setores da COHAB. 

3.5. As impugnações, os pedidos de esclarecimentos e de providências não têm efeito suspensivo. 

3.6. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta, será 
definida e publicada nova data para realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

3.7. A decisão da impugnação ou esclarecimento prestado serão estendidos para os demais interessados 
através www.gov.br/compras, neste caso, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção 
das informações prestadas pelo pregoeiro. 

3.8. No caso de ausência de solicitação, pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório 
sejam suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, qualquer reclamação posterior. 

3.9. Acolhida à impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar do presente certame as empresas que: 

4.1.1. Atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos estejam cadastrados, 
habilitados e com o seu credenciamento regular junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (SICAF). 

4.1.1.1. Caberá ao interessado em participar do Pregão, na forma Eletrônica, credenciar-se previamente no 
SICAF, por intermédio do sítio www.gov.br/compras.  

4.1.1.2. As empresas interessadas em participar deste certame, para efeitos de habilitação prevista na 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, mediante a utilização do sistema, deverão atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para o 
recebimento das propostas;  

4.1.1.3. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e da 
habilitação jurídica, conforme o caso, dar-se-á, primeiramente, por meio de consulta ao cadastro no SICAF;  

4.1.1.4. Em relação ao item 4.1.1.3, a verificação ocorrerá on-line no SICAF, na fase de habilitação;  

4.1.1.5. Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista e à 
qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida no referido sistema, será facultada a apresentação da 
documentação atualizada ao Pregoeiro, no momento da habilitação.  

4.1.2. Desempenhe atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação e que atendam as 
condições desse Edital e seus anexos e, no que couber, ao Decreto Estadual nº 878/2008, inclusive quanto à 
documentação exigida para habilitação; 

4.1.3. As empresas estrangeiras em funcionamento no país deverão solicitar o seu credenciamento 
diretamente no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio eletrônico www.gov.br/compras, COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS, até 03 (três) dias úteis antes da abertura da sessão. 

http://www.cohab.pa.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/


Pregão Nº 05/2021 – Locação de Frete - Caminhão 

 
 

Companhia de Habitação do Estado do Pará 
Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 - Telefax (91) 3214-8515 

CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 

3 

4.1.4. Não estejam sob falência ou concordata, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si;  

4.1.5. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do 
direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Estadual; 
 
4.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO AS EMPRESAS ENQUADRADAS NAS 
SEGUINTES SITUAÇÕES:  

4.2.1. Cujo administrador ou sócio, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social, seja diretor ou 
empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;  

4.2.2. Suspensas, impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública ou declarada inidônea,;  

4.2.3. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está 
vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;  

4.2.4. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

4.2.5. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

4.2.6. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

4.2.7. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea, no período; e  

4.2.8. Que tiver, nos seus quadros de Diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea.  

4.2.9. Que encontrem sob o processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou em regime de consórcio ou cooperativa, qualquer que seja sua forma de 
constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar 
e contratar, e empresa da qual seja sócio, dirigente ou responsável técnico, servidor de qualquer órgão ou 
entidade vinculada à COHAB/PA. 

 

4.3. APLICA-SE TAMBÉM A VEDAÇÃO PREVISTA NO ITEM 4.2: 

4.3.1. À contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele 
em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  

4.3.2. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

a) Dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;  

b) Empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na 
área responsável pela licitação ou contratação;  

c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada.  

4.3.3. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu 
vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou 
contratante há menos de 6 (seis) meses.  

 

http://www.cohab.pa.gov.br/
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5. A PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE CERTAME IMPLICA, EXPRESSAMENTE, PARA OS LICITANTES: 

5.1. A confirmação de que obtiveram todos os documentos e informações necessárias ao cumprimento do 
objeto;  

5.2. Para a participação no Pregão Eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta está em conformidade 
com as exigências do Instrumento Convocatório, bem como com a descrição técnica constante do Termo de 
Referência (Anexo I) do presente Edital; 

5.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste Edital. 

5.2.2. Não serão levadas em consideração, quaisquer declarações, reclamações ou impugnações feitas 
posteriormente à lavratura das atas. 

5.3. A aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de 
seus Anexos; 

5.4. A observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

5.5. A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará a Licitante às sanções previstas neste Edital e legislação pertinente. 

 

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

6.1. Os Licitantes interessados deverão proceder ao credenciamento, junto ao provedor do sistema eletrônico, 
antes da data marcada para início da sessão pública via internet. 

6.1.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa de acesso do 
LICITANTE. 

6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 
para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.gov.br/compras. 

6.3. O credenciamento da Licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF. 

6.4. 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 ao Pregão Eletrônico. 

6.5. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou à 
COHAB, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. O Licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta de preços com 
os respectivos anexos, especificações detalhadas do objeto, de forma clara, completa e minuciosa, com 
preço unitário, a partir da disponibilidade deste edital no sítio www.gov.br/compras, observando o prazo final 
à apresentação das propostas, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento das 
propostas, que deverão conter as seguintes regras:  

http://www.cohab.pa.gov.br/
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I – A proposta de preço deverá identificar o número deste Pregão, a razão social e CNPJ da proponente, 
digitalizada e sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todas as folhas rubricadas, e conter assinatura do 
seu representante legal na última folha, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, preenchida 
integralmente em todos os itens, com seus respectivos preços gravados em moeda corrente nacional; 

II - O Licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E em caso de 
discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Sistema de Compras Governamentais e 
as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, prevalecerão estas últimas. 

III- Até a abertura da sessão, os Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.  

IV – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação, salvo se na 
mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo; 

V – O prazo de execução do objeto da licitação será de 12 (doze) meses; 

VI – A proposta de preços deverá ser orçada em valores vigentes à data de sua apresentação, que será 
considerada a data de referência de preços;  

VII - Nos preços contidos na proposta formulada pelo licitante e naqueles que, porventura, vierem a ser 
ofertados por meio de lances eletrônicos, devem estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos 
incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

VII - Tanto na fase de proposta quanto na fase de lances, somente o MENOR PREÇO UNITÁRIO será 
utilizado pelo Sistema Eletrônico para efeito de julgamento; 

IX - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 
preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital. 

7.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.3. Tanto na fase de proposta quanto na fase de lances, somente o valor total é utilizado pelo Sistema 
Eletrônico, sendo o valor unitário utilizado apenas para validação do valor total.  

7.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o Licitante às sanções 
previstas neste Edital.  

7.5. A partir do início da sessão eletrônica pública o Pregoeiro analisará o objeto e os preços ofertados, antes 
da abertura da fase de lances, e avaliará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos 
neste Edital. Caso constate irregularidades, omissões ou defeitos insanáveis e capazes de dificultar o 
julgamento, ou que contenham preços manifestamente inexequíveis, promoverá a desclassificação motivada 
da proposta. Uma vez executado este procedimento, o (a) Pregoeiro(a) fará a divulgação das propostas 
aceitas com a divulgação das propostas de preços, que deverão estar em perfeita consonância com as 
exigências do presente edital e de seus anexos. 

7.6.  O Licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à COHAB a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que praticados por terceiros. 

7.7. Incumbirá ainda ao Licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.8. O Licitante deverá 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.  

http://www.cohab.pa.gov.br/
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7.9. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro (a) e os 
Licitantes, após a fase de lances. 

7.10. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

 

8. DO INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA 

81. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o(a) Pregoeiro(a) abrirá a sessão eletrônica na 
internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no sitio www.gov.br/compras. 

8.2. A comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os Licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo 
próprio do sistema eletrônico.  

8.3. As propostas de preços contendo a descrição do objeto, o valor e os eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet.  

8.4. Após a abertura, o(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 
não apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 

8.5. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão. 

8.6. Após a abertura da Sessão Eletrônica não será permitida alteração da proposta ou mesmo seu 
cancelamento. 

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. Somente os Licitantes que apresentaram proposta em consonância com o disposto neste edital e seus 
anexos poderão apresentar lances para o objeto cotado, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, 
sendo o Licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

9.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo menor preço UNITÁRIO; 

9.1.2 Somente serão aceitos lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas 
decimais após a vírgula. 

9.1.3. A abertura e o fechamento da fase dos lances “via Internet” serão feitos pelo(a) Pregoeiro(a), sendo 
vedada, durante esta fase, qualquer comunicação entre o(a) Pregoeiro(a)e os Licitantes, por meio de “Chat” 
ou procedimento similar, exceto quanto aos avisos gerais e necessários para o andamento do certame. 

9.3.4. Os Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 
sua aceitação.  

9.3.5. O Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no 
Sistema. 

9.3.6. Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

9.3.7. Durante o transcurso da sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais participantes, vedada a identificação do 
detentor do lance.  

9.3.8. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos Licitantes para a recepção dos lances. 
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9.3.9. O (A) Pregoeiro (a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos 
atos realizados.  

9.3.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico 
utilizado para divulgação no site www.gov.br/compras. 

9.2. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de encerramento iminente dos 
lances, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico, de acordo com a comunicação aos Licitantes. Após isso, 
transcorrerá o período de tempo de até 15 (quinze) minutos, para o encerramento aleatório, determinado 
também pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.2.1. Caso o Sistema não emita o aviso de encerramento iminente, o(a) Pregoeiro(a) se responsabilizará 
pelo mesmo, observando o mesmo tempo de até 15 (quinze) minutos.  

9.2.2. A desistência em apresentar lance implicará exclusão do Licitante da etapa de lances e na manutenção 
do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO 

10.1. Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço ofertado, em relação ao estimado para contratação e, após verificará a 
documentação de tal Licitante conforme as disposições do Edital. 

10.2. Cumpridas as etapas anteriores, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do Licitante conforme 
disposições contidas no presente Edital.  

10.3. A COHAB se resguarda o direito de não aceitar e não adjudicar a proposta cujo preço total seja superior 
ao estimado para a contratação.  

10.4. Será aceito apenas o registro de uma única proposta vencedora, existindo a possibilidade de convocar 
os demais Licitantes na ordem de classificação, e assim sucessivamente, caso haja desistência do melhor 
colocado.  

10.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades estabelecidas neste Edital e na forma da legislação aplicável. 

10.6. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitado o Licitante e tendo sido aceito o menor preço 
apurado, o(a) Pregoeiro(a) declarará a empresa vencedora.  

10.7. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas 
à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das 
demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente. 

 

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

11.1. O(a) Pregoeiro(a) efetuará o julgamento das Propostas de acordo com as exigências contidas neste 
Edital, pelo critério do MENOR PREÇO UNITÁRIO, podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido 
preço melhor, bem assim, decidir sobre sua aceitação.  

11.2. Encerrada a etapa competitiva da sessão pública, se o lance de menor preço não tiver sido feito por 
Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) e houver lance apresentado por Microempresas 
(ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) igual ou superior em até 5% (cinco por cento) àquele (Empate 
Ficto), proceder-se-á da seguinte forma: 

http://www.cohab.pa.gov.br/


Pregão Nº 05/2021 – Locação de Frete - Caminhão 

 
 

Companhia de Habitação do Estado do Pará 
Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 - Telefax (91) 3214-8515 

CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 

8 

11.2.1. A Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) em empate ficto com lance de menor 
preço será convocada, mediante envio de mensagem automática pelo sistema eletrônico, para apresentar, no 
prazo de 5 (cinco) minutos, contados daquela mensagem, um último lance, obrigatoriamente abaixo do lance 
de menor preço; 

11.2.2. Não atendendo, Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) em empate ficto com 
lance de menor preço, à convocação prevista no subitem anterior, o sistema eletrônico, de forma automática, 
convocará as demais Licitantes que se enquadrem na situação de empate ficto, descrita no subitem 11.2, na 
ordem classificatória, para ofertarem novos lances, de preço inferior àquele considerado vencedor do 
certame;  

11.2.3. Havendo igualdade de valores entre os lances apresentados por Microempresas (ME) ou Empresas 
de Pequeno Porte (EPP) que se enquadrem na situação de empate ficto, descrita no subitem 11.2, o sistema 
eletrônico realizará sorteio, definindo e convocando automaticamente o Licitante nele vencedor para o 
exercício do direito previsto no subitem 11.2.1. 

11.3. Exercido o direito previsto no subitem 11.2.1, a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) que o tenha feito passará à condição de detentora do lance de menor preço. 

11.4. No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o Licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e 
a ele adjudicado o objeto do certame. 

11.4.1. Ocorrendo a situação a que se refere o item 11.2, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o Licitante 
para que seja obtido preço melhor. 

11.4.2. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
Licitantes. 

11.4.3. O(a) Pregoeiro(a)poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes a eficácia para fins de classificação e habilitação. 

11.5. O Pregoeiro, dada a natureza técnica e/ou complexidade dos elementos deste objeto, poderá utilizar 
assessoramento técnico e específico na área de competência que se efetivará através de parecer que 
integrará o processo.  

11.6. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

11.6.1. Contenha vícios insanáveis e omissões ou que apresentem irregularidades ou falhas capazes de 
dificultar o julgamento;  

11.6.2. Descumpra especificações técnicas constantes neste instrumento convocatório e seus anexos, 
inclusive erratas e esclarecimentos que porventura sejam emitidas pelo(a) Pregoeiro(a);  

11.6.3. Apresente preços manifestamente inexequíveis; 

a) Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes 
para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

11.6.4. Se encontre acima do orçamento estimado para a contratação; 

11.6.5. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela COHAB: 

a) O(a) Pregoeiro(a) poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos 
Licitantes que ela seja demonstrada, podendo ser adotado, dentre outros, os procedimentos enumerados no 
art. 44, § 1º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB. 
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11.6.6. Apresente desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível 
o seu saneamento antes da adjudicação do objeto, resguardado o tratamento isonômico entre os Licitantes. 

11.7. Se, após a negociação com todos os Licitantes, não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento 
estimado para a contratação, a licitação deverá ser revogada ou declarada fracassada, conforme previsão 
expressa do art. 57, § 3º da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, observando o disposto no art. 70, 
I , § 5º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB. 

11.7.1. Em hipótese alguma a negociação poderá ser utilizada com o fim de corrigir erros no Termo de 
Referência ou modificar a natureza do objeto licitado. 

11.7.2. A critério do(a) Pregoeiro(a), a sessão eletrônica pública poderá ser suspensa pelo prazo de até 02 
(dois) dias úteis para que o Licitante apresente resposta final sobre os termos propostos pela COHAB na 
negociação. 

11.7.3. O(a) Pregoeiro(a) poderá, a qualquer momento, solicitar aos Licitantes a composição de preços 
unitários, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário para melhor análise de suas propostas. 

11.8. Não se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços. 

11.9. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 

 

12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A Licitante deve apresentar: 

12.1. Registro e Situação Regular (Jurídica, Fiscal e Econômico-Financeira) junto ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

12.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

12.3. Declaração conforme parágrafo segundo do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, de que inexiste fato 
superveniente impeditivo da habilitação. 

12.4. Declaração que não emprega menor, conforme disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, em cumprimento ao estabelecido no Inciso XXXIII do 
Artigo 7º da Constituição Federal. 

12.5. Declaração de elaboração independente de proposta. 

12.6. As declarações de que tratam os itens 12.3, 12.4 e 12.5, serão disponibilizadas mediante 
preenchimento de campo específico do sistema eletrônico no site do comprasnet. 

12.7. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar: 

12.7.1. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados 
pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1; 

12.7.2. Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome do licitante, que comprove a prestação 
dos serviços ofertados. 

12.7.3. Inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. 

12.8. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar 
as condições de habilitação dos licitantes. 
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12.9. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em conjunto com a 
proposta de preços indicado no item 11.1, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado no mencionado item. 

12.9.1. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com 
indicação do número de inscrição no CNPJ/MF. 

12.9.2. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados 
ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

12.9.3. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

12.9.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

12.9.5. Em se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

12.9.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

12.9.7. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da 
proposta que melhor atenda a este Edital. 

12.9.8. Constatando o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

13. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

13.1. A proposta ajustada ao lance final da Licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação 
que não estejam contemplados no SICAF, inclusive, quando houver necessidade, os anexos, deverão ser 
remetidos via sistema Comprasnet - SIASG, no prazo solicitado pelo(a) Pregoeiro(a).  

13.2. A proposta do vencedor, os documentos e os anexos remetidos via sistema, após aceitação deverão ser 
encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da habilitação 
da proposta no Sistema Comprasnet - SIASG, ao seguinte endereço: 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB 
AT.: ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ASLIC 
PASSAGEM GAMA MALCHER, 361, BAIRRO: SOUZA 
BELÉM – PARÁ CEP: 66.613-115 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020-COHAB 

13.3. A Proposta de Preços (conforme Anexo II), com os valores unitários e globais readequados de acordo 
com o lance vencedor, se for o caso, será apresentada em papel timbrado da Licitante, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante 
legal do Licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória: 

http://www.cohab.pa.gov.br/


Pregão Nº 05/2021 – Locação de Frete - Caminhão 

 
 

Companhia de Habitação do Estado do Pará 
Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 - Telefax (91) 3214-8515 

CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 

11 

a) Indicação do número da licitação e do nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, 
endereço completo, telefones de contato, fax e endereço eletrônico (e-mail), bem como, dos dados bancários 
tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente do Licitante para fins de pagamento; 

b) Qualificação completa do responsável pela assinatura do contrato, incluindo nome completo, números do 
CPF e d a Carteira de Identidade, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço pessoal completo e cargo 
na empresa;  

c) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações constantes 
do Termo de Referência (Anexo I);  

d) Proposta de preços com indicação dos preços unitários e totais para cada um dos produtos a serem 
ofertados, em algarismo e por extenso, e valor UNITÁRIO em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no 
máximo dois algarismos após a vírgula, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para 
o fornecimento do objeto desta licitação;  

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública de 
abertura da licitação; 

f) Declaração de que o preço proposto inclui todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, 
fornecimentos de certidões e documentos, equipamentos, mão-de-obra, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, entre outros, em especial, 
custos relativos a atividades fora da comarca sede da Contratante, como viagens, estadias, transportes, 
alimentação e outros que se fizerem necessários; 

f.1) A inadimplência da Licitante/Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Estado do Pará, nem poderá onerar o objeto desta 
licitação, razão pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, com a Administração Estadual;  

f.2) Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão considerados como 
inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação da proposta por preço inexequível. 
Nestes casos, a Administração não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a Licitante vencedora fornecer os 
serviços sem ônus adicionais.  

g) Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente. 

 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá o prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer 
Licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
recorrer, registrando a síntese de suas razões.  

14.1.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, o fato e o direito que o Licitante 
deseja que seja revisto pela Autoridade Superior àquela que proferiu a decisão;  

14.1.2. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo 
próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais Licitantes, desde logo, intimadas a 
apresentar contrarrazões, também via Sistema, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

14.1.3. Os recursos serão dirigidos o Pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ou, caso contrário, nesse mesmo período, encaminhá-los-á à apreciação da Autoridade Superior, 
devidamente informados, para decisão em igual prazo e antes da homologação do procedimento; 

14.1.4. Qualquer recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo, e seu provimento 
implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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14.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer importará na decadência do direito 
ao recurso e, consequentemente, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao Licitante declarado 
vencedor, sendo o presente procedimento submetido ao Diretor Presidente da COHAB-PA para 
homologação, após análise e parecer da Assessoria Jurídica da COHAB-PA. 

14.3. Não serão conhecidos os recursos interpostos intempestivamente, após os respectivos prazos legais, 
bem como os que forem enviados por qualquer outro meio de comunicação.   

14.3.1. Eventualmente, poderão ser recebidos, por meio do e-mail aslic@cohab.pa.gov.br, documentos 
citados nas razões e contrarrazões que não puderem ser enviados pelo sistema eletrônico. 

14.4. Caberá ao(a) Pregoeiro (a) receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e à 
Autoridade Superior a decisão final sobre os recursos contra atos do(a) Pregoeiro(a). 

14.5. A decisão do(a) Pregoeiro(a) sobre o(s) Recurso(s) interposto(s) terá que ser motivada. 

14.6. Havendo decisão final sobre o(s) Recurso(s) interposto(s) e constatada a regularidade dos atos 
praticados, o Diretor Presidente da COHAB-PA adjudicará o objeto ao Licitante vencedor e homologará o 
resultado da licitação para determinar a contratação. 

14.7. Será franqueada vista imediata dos autos aos licitantes, sempre que solicitado, na Assessoria de 
Licitações e Contratos - ASLIC da COHAB/PA, sito na Passagem Gama Malcher, 361, Bairro: Souza, CEP: 
66.613-115, Belém-PA, no horário de 08 às 12h e das 14h00 às 17h; 

14.8. A Licitante que injustificadamente e sem fundamento, recorrer da decisão do(a) Pregoeiro(a) quer 
através de recurso administrativo à Autoridade Superior, quer por ação judicial, fica ciente que em sendo seu 
pleito indeferido será acionada judicialmente a fim de reparar os danos causados à Administração Pública 
pela sua ação procrastinatória.  

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo(a) Pregoeiro(a) sempre que não 
houver interposição de recurso, e pelo Diretor Presidente da COHAB, se houver recurso.  

15.2. Havendo recursos, e se estes forem aceitos, a adjudicação do objeto do certame será realizada após a 
decisão daqueles, pela autoridade superior. 

15.3. A homologação da licitação é de responsabilidade do Diretor Presidente da COHAB e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao Licitante vencedor pelo(a) Pregoeiro(a) ou pelo próprio Diretor 
Presidente. 

15.4. Após a adjudicação, sendo constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a licitação, e formalizará a contratação. 

 

16 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO 

16.1. Os recursos financeiros necessários para atender as despesas decorrentes desta licitação estão 
previstos na funcional programática - 16.122.1297.8338 - Fonte: 0661 - Natureza da Despesa: 33.90.39 - 
Ação: 232498. 

 

17 DA CONTRATAÇÃO 

17.1. Uma vez homologado o resultado da licitação pela Autoridade Superior, o licitante vencedor será 
convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para a assinatura do 
Contrato.  
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17.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência da convocação, 
para celebrar o Contrato, do qual farão parte integrante o Edital, seus anexos, a proposta e demais 
documentos apresentados pela licitante vencedora.  

17.3. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

17.4. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato no 
prazo fixado ou, não apresentar-se em situação regular no ato da assinatura, é facultado à CONTRATANTE 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação para celebrar o Contrato, após a negociação 
para que seja obtido menor preço, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades previstas no item 22 
deste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis.  

 

18. DOS PRAZOS 

18.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da assinatura 
do contrato. 

18.2. Os prazos de vigência e execução poderão ser prorrogados mediante solicitação expressa da 
Contratada, devidamente justificada e aceita pela COHAB; nos termos do artigo 181 e seguintes do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB; e para finalização dos trabalhos. 

 

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. A Licitante vencedora encaminhará a COHAB/PA, até o dia 05 de cada mês, fatura e Nota Fiscal de 
Serviços, com as informações referentes ao valor da Contribuição Institucional, para o devido repasse dos 
mesmos.  

19.2. A fatura referente aos serviços prestados deverá ser apresentada no Serviço de Protocolo da 
COHAB/PA, situado na Passagem Gama Malcher, 361, Bairro Sousa, Belém-PA, CEP 66.613-115, ou por 
meio eletrônico ao Gestor do Contrato, que será informado no mesmo.  

19.3. Para a liberação do pagamento, a Licitante vencedora deverá apresentar, em conjunto com a Fatura e 
Nota Fiscal de Serviços os seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal de Serviços, que deverá ser acompanhada da respectiva fatura discriminativa com recibo;  

b) As Notas Fiscais e Recibos (itens 20.1; 20.2 e 20.3) deverão ser emitidas e apresentadas no intervalo do 
dia 01 a 05 do mês subsequente à prestação do serviço, devendo conter no campo da Nota Fiscal e no 
Recibo, a descrição do objeto, o número do contrato e o número da conta bancária da Licitante vencedora 
para depósito do pagamento;  

c) Cópia das seguintes Certidões:  

 Certidão Negativa de Natureza Tributária da Fazenda Estadual;  

 Certidão Negativa de Natureza Não Tributária da Fazenda Estadual; 

 Certificado de Regularidade do FGTS; 

 Certidão Conjunta Negativa do Fisco Municipal; 

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

d) Na hipótese de apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou a documentação suporte estiver 
incompleta ou não correta, a COHAB/PA devolverá toda a documentação. Neste caso a COHAB/PA terá mais 
10 (dez) dias para avaliar e aprovar a nova fatura após sua correção.  

http://www.cohab.pa.gov.br/


Pregão Nº 05/2021 – Locação de Frete - Caminhão 

 
 

Companhia de Habitação do Estado do Pará 
Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 - Telefax (91) 3214-8515 

CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 

14 

19.4. Nos moldes do que determina o Decreto Estadual nº 877, de 31 de março de 2008, o pagamento dos 
fornecedores de bens e prestadores de serviços dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do 
Pará somente será efetuado mediante crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Pará S/A – 
BANPARÁ. 

19.5. A licitante deverá fazer constar à identificação da agência e da conta corrente nos documentos de 
cobrança dos serviços prestados, tais como notas fiscais, faturas, recibos e similares. 

19.6. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou 
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Edital e do contrato. 

19.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos serviços contratados ou atualização 
monetária por atraso de pagamento. 

 
20. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

20.1. O contrato será controlado e fiscalizado com vistas a garantir o atendimento dos direitos e obrigações 
pactuados, assim como o cumprimento da legislação pertinente. 

20.2. A COHAB/PA acompanhará a gestão e a fiscalização do Contrato, na pessoa do Sr. Gerente 
Estratégico de Obras - GEGOB, nos termos do art. 153, inciso X e art. 185, do Regulamento de Licitações e 
Contratos da Companhia. 

20.2.1. A designação do fiscal do contrato será realizada pelo gestor. 

20.3. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, inclusive aquelas relacionadas ao 
cumprimento do Código de Ética, manutenção de sigilo e vedação à corrupção, o Fiscal do contrato deverá 
registrar a ocorrência e adotar as devidas providências, solicitando as correções por parte da Contratada, sem 
prejuízo da instauração de processo administrativo para eventual aplicação de sanções. 

20.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal serão solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias e convenientes. 

20.5. É competência do Fiscal do contrato, dentre outras previstas no Manual de Fiscalização da COHAB: 

20.5.1. Acompanhar e fiscalizar os aspectos administrativos do contrato, promovendo a plena execução das 
atividades programadas no Termo de Referência, em todo caso garantindo a execução do objeto contratual; 

20.5.2. Observar o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais, assegurando o adimplemento e a 
excelência no atendimento aos requisitos técnicos e de qualidade nas obrigações contratuais; 

20.5.3. Avaliar a qualidade dos serviços realizados, de acordo com os critérios definidos no Termo de 
Referência ou no contrato celebrado; 

20.5.4. Assegurar a correta aplicação dos recursos financeiros a cargo da COHAB/PA; 

20.5.5. Receber documentos relativos ao contrato, respondendo ou encaminhando à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 

20.5.6. Elaborar o Relatório de Fiscalização Administrativa referente ao período de prestação do serviço, 
quando solicitado; 

20.5.7. Encaminhar ao Diretor da área demandante a documentação pertinente para formalização dos 
procedimentos que envolvam prorrogação, alteração, pagamento, reajuste, repactuação, reequilíbrio, 
eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros; 

a) O Fiscal emitirá relatório com todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação dos 
serviços e encaminhará a cópia ao Gabinete para a imediata correção das irregularidades apontadas. 
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20.5.10. Comunicar ao Diretor responsável às situações que exigirem decisões e providências definitivas; 

20.5.11. Identificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução do objeto contratado;  

20.5.12. Atestar a plena execução do objeto contratado.  

20.5.13. Conferir se os serviços estão de acordo com as especificações exigidas no Edital; 

20.5.14. Atestar as Notas Fiscais correspondentes ao objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 

20.6. Caberá ainda ao Fiscal do contrato, notificar a Contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 
imperfeições na execução do serviço, fixando prazo razoável para sua correção.  

20.7. A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais e legais. 

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantidos os direitos do contraditório e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
COHAB, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

21.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas à 
Contratada as seguintes sanções:  

21.2.1. Advertência; 

21.2.2. Multa, na forma prevista no contrato; 

21.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a COHAB, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos. 

21.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
Contratada pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela COHAB ou 
cobrada judicialmente. 

21.4. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com COHAB/PA ou com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-
a dos pagamentos a serem efetuados; 

21.5. As sanções previstas nos subitens 22.2.1 e 22.2.3 poderão ser aplicadas com a multa, devendo a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

21.6. A sanção prevista no subitem 22.2.3, poderá também ser aplicada à Contratada que: 

21.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

21.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

21.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a COHAB, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

21.7. A aplicação das penalidades aqui mencionadas respeitará em tudo as formalidades legais que regem 
esta licitação, em especial os procedimentos previstos no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
COHAB. 
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21.8. Ficará impedida ainda de licitar e de contratar com a COHAB/PA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
garantido o direito prévio do contraditório e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, a licitante que: 

a) Fizer declaração falsa; 
b) Cometer fraude fiscal; 
c) Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

21.9. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior devidamente justificado e aceito pela 
Administração da COHAB/PA isentará a licitante vencedora das penalidades mencionadas; 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Nenhuma indenização será devida às Licitantes por apresentarem a documentação de habilitação e/ou 
elaborarem proposta de preço relativa ao presente Edital. 

22.2. As empresas Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, das propostas 
e dos documentos apresentados em qualquer época ou fase da licitação. 

22.3. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no art. 81, § 1º, da Lei nº 13.303/2016. 

22.4. O Diretor Presidente da COHAB poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 
de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, nos 
termos do art. 62 da Lei nº 13.303/2016. 

22.5. Todos os prazos estabelecidos neste Edital, salvo os expressos em contrário, serão contados de forma 
consecutiva, excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e 
vencem prazos em dia de expediente na COHAB/PA. 

22.6. As ambiguidades e os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com auxílio da 
Equipe de Apoio, observando-se rigorosamente a legislação vigente.  

22.7. O Foro da Justiça Estadual da Comarca de Belém é o competente para dirimir as questões e 
controvérsias decorrentes deste PREGÃO e da adjudicação, contratação e execução dela decorrentes, 
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

22.8. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica a aceitação plena 
das condições estipuladas neste Edital, decaindo o direito de impugnar os seus termos a Licitante que, tendo-
o aceito sem objeção vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem. 

22.9. O Pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio, prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 
17:00 horas, Passagem Gama Malcher, nº 361, Bairro Souza, CEP: 66.613-115 - Belém/PA ou, ainda, pelo e-
mail: aslic@cohab.pa.gov.br 

22.10. A inclusão da proposta no Sistema Eletrônico implicará a plena aceitação por parte da licitante das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

22.11. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

22.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da 
contratação. 

22.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará no direito à contratação. 
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22.14 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida 
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido. 

22.15. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

Anexo I –  Termo de Referência (Contratação de agente de integração para recrutar, selecionar e administrar o 
Programa de Estágio da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB-PA);  

Anexo II –  Modelo de apresentação de proposta de preços; 

Anexo III – Modelo de Ordem de Serviço; 

Anexo IV –  Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de licitar e contratar com a Adm. Pública;  

Anexo V –  Modelo de Declaração de inexistência de trabalhador menor em cumprimento ao artigo 7º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal de 1988;  

Anexo VI –  Modelo de Declaração de que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado;  

Anexo VII-  Modelo de Declaração de Idoneidade; 

Anexo VIII –  Minuta do Contrato Administrativo. 
 

 

Belém (PA),  20  de maio de 2021 
 
 
 

                         ORLANDO REIS PANTOJA 
Diretor Presidente  

 

ALBANO BULHÕES LEITE 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA AÇÕES DE LOGÍSTICA OPERACIONAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

 
 

1 OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de transporte rodoviário de 
cargas sob demanda, em caminhão fechado tipo Baú compreendendo o transporte de mobiliários e 
equipamentos em geral, dentre outros, nos trechos designados pela COHAB/PA, e, ainda ônibus urbano para 
transporte de trabalhadores conforme especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 Não dispondo a COHAB/PA dos meios necessários à execução direta dos serviços, faz-se necessário 
proceder à sua contratação com terceiros, que serão selecionados mediante procedimento licitatório. A maior 
parte dos materiais a serem transportados corresponde aos mobiliários retirados durante o processo de 
desocupação, mediante a reintegração de posse, das unidades habitacionais invadidas por terceiros na área 
de propriedade do Estado do Pará e da COHAB/PA, da obra pertencente ao Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC, denominado Residencial Liberdade. O empreendimento está localizado na Av. 
Tucunduba com a Avenida Perimetral, no Município de Belém/Pará, possuindo uma área de 
aproximadamente 183.307,84 m². 
 

3 ESPECIFICAÇÃO MINÍMA DO VEÍCULO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 Os serviços de transporte rodoviário de carga, incluindo coleta e entrega, deverão ser prestados em 
caminhão com as seguintes especificações mínimas: tipo baú de alumínio movido a diesel, com capacidade 
mínima para 4.000 (quatro mil) quilos, carroceria com baú em alumínio medindo no mínimo 5,00 m e no 
máximo 6,00 m de comprimento por 2,20 m a 2,70 m de altura, porta de carga e descarga traseira, com 
motorista, dois ajudantes e carrinho para carregamento, para realizar a carga e descarga, compreendendo o 
transporte de materiais mobiliários, materiais de consumo, limpeza, etc. e equipamentos em geral. Serviço de 
transporte de pessoas (trabalhadores) por meio de ônibus urbano. 
 

3.2 A empresa contratada terá o prazo máximo de: 

 

a) PARA COLETA/CARREGAMENTO: 01 (um) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço; 
  

b) PARA CONCLUIR A ENTREGA/DESCARREGAMENTO:  
b.1) Conforme tabela com prazo de entrega dos serviços, no item 5 deste Termo de Referência. 

 
3.3 O ponto de partida para execução dos serviços e realização do cálculo da distância a ser percorrida será o 

local (endereço) do carregamento até o local (endereço) do descarregamento do veículo. 
 

3.4 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada protocolará na COHAB/PA a nota fiscal, após a execução dos 
serviços, acompanhada das requisições de serviços e dos conhecimentos de transporte assinados pelo 
gestor do contrato para atesto e encaminhamento do processo para pagamento. 
 

3.5 Havendo motivos que impossibilitem o cumprimento do transporte no tempo determinado, a CONTRATADA 
deverá comunicar, por escrito, ao gestor/fiscal do contrato, com as devidas justificativas, no prazo máximo de 
12 (doze) horas após a ocorrência do fato impeditivo. 
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4  PLANILHA DE COTAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

Item Qtde de dias  
(estimativa) 

Valor em R$ / 
km rodado 

Valor Total           (D 
= B x C) 

Caminhão 7 dias   

ônibus 7 dias   

Obs:  
- (A) Distância KM: Refere-se à distância percorrida de ida e volta em cada viagem;  
- (B) Qtde de km rodado (estimativa): Refere-se a quantidade de km rodado estimado; 
- (C) Valor em R$ / km rodado: Refere-se ao valor em R$ a ser cobrado por cada km rodado; 
 - (D) Valor Anual (D = B x C): Refere-se ao resultado de (D = B x C) valor anual estimado. 

 
 

5 PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 
 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Distância da origem ao destino Prazo máximo de entrega 

Até 200 km 01 (um) dia corrido 

De 201 a 600 km 02 (dois) dias corridos 

De 601 a 900 km 03 (três) dias corridos 

De 901 a 1300 km 04 (quatro) dias corridos 

De 1301 acima 05 (cinco) dias corridos 

 
 

5.1 Os prazos máximos definidos acima já contemplam todas as fases envolvidas na prestação de serviços, 
quais sejam a disponibilização de máquinas e demais suprimentos necessários à movimentação das cargas, 
a disponibilização do veículo, o acondicionamento da carga no veículo, o transporte e a entrega da carga no 
destino.  

 
5.2 Para efeito de cálculo da quilometragem, utilizar como fonte a informação da “tabela com a distância entre 

cidades brasileiras” do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Em caso de 
ausência de informação, serão utilizados subsidiariamente o Guia Quatro Rodas em sua última edição e o 
síte googlemaps.  

 
5.3 Em se tratando de localidades longínquas, de difícil acesso ou havendo motivos que impossibilitem o 

cumprimento do transporte no tempo determinado, a CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, no prazo 
de até 24 (vinte e quatro) horas antes daquele estabelecido para a entrega da carga a ser transportada, 
devendo o novo prazo ser convencionado entre as partes, sem penalidade para a CONTRATADA. 

 
 

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) Cumprir fielmente o Contrato, de modo a que os serviços se realizem com esmero e perfeição, executando-os 
sob sua inteira responsabilidade; 
 

b) Entregar as encomendas em tempo hábil, nos locais indicados pela COHAB/PA, inclusive fora do horário de 
expediente normal e aos sábados, domingos e/ou feriados, quando necessário; 
 

c) Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com embarque e desembarque das encomendas; 
 

d) Emitir Conhecimento de Transporte na realização do transporte de cargas; 
 

e) Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições exigidas para habilitação e qualificação, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais previstos na legislação social e 
trabalhista em vigor, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
COHAB/PA; 
 

g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando da ocorrência em que forem vítimas seus empregados ou por eles 
causados a terceiros no desempenho e nos horários da prestação dos serviços; 
 

h) Executar os serviços fielmente, de acordo com a solicitação emitida pelo CONTRATANTE, não sendo 
admitidas quaisquer alterações sem o prévio conhecimento e aprovação da COHAB/PA; 
 

i) Obter todo tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores (guias e demais documentos necessários) para a 
perfeita execução do transporte; 
 

j) Manter um Diário de Ocorrências no percurso autorizado relativo aos serviços de transporte, que servirá de 
balizamento para soluções de quaisquer problemas eventualmente ocorridos por ocasião do transporte; 
 

k) Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, taxas, seguros, mão de obra, licenças, alvarás 
e todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras formas devidas 
relativas e indispensáveis à perfeita execução do objeto do contrato. 
 

l) Fornecer e exigir de seus empregados, o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo adequados a 
todos os envolvidos no serviço; 
 

m) Dar ciência ao Gestor/Fiscal do Contrato, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 
na execução dos serviços; 
 

n) Acatar todas as orientações da COHAB/PA, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando 
todos os esclarecimentos solicitados, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 
 

o) Providenciar para que seus empregados se apresentem convenientemente uniformizados e identificados 
mediante o uso de crachás, quando em serviço; 
 

p) Assumir a responsabilidade por todas as despesas de manutenção, combustível, documentação e seguros dos 
veículos, multas de trânsito, alimentação e hospedagem de funcionários, despesas com travessias em balsa, 
pedágios, estacionamento e demais despesas oriundas da execução dos serviços. 
 

q) O veículo deverá estar em boas condições de funcionamento, segurança, higiene, e possuir todas as 
especificações exigidas pela legislação de trânsito, visando à segurança dos veículos; 
 

r) O veículo deverá possuir os equipamentos básicos necessários, como: estepe, macaco, triângulo, dentre 
outros, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. 
 

s) O motorista deverá cumprir as exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro, cabendo à 
CONTRATADA, observar o necessário descanso dos motoristas e zelar pela sua saúde física e mental dos 
mesmos. 
 

t) A CONTRATADA deverá utilizar para a prestação dos serviços, veículos sob sua exclusiva responsabilidade. 
u) Ocorrendo qualquer defeito durante o serviço, e não havendo possibilidade de prosseguir no mesmo veículo, o 

veículo deverá ser substituído por outro de característica idênticas ou superior à aquele inicialmente utilizado. 
 

v) Em caso de motivo de força maior, se não puder efetuar os serviços, a CONTRATADA, deverá em tempo 
hábil, providenciar a substituição por outro veículo adequado, cujas despesas e riscos no caso correrão por 
sua exclusiva responsabilidade. 
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w) Os horários previstos e pré-determinados para a execução dos serviços deverão ser rigorosamente 
obedecidos. 
 

x) O veículo terá quilometragem livre e será conduzido por motorista devidamente habilitado, pertencente ao 
quadro de funcionários da empresa CONTRATADA. 
 

y) A CONTRATADA ficará responsável por toda a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo as 
despesas de lubrificantes e pneus, não respondendo a COHAB/PA por qualquer ônus ou custos. 
 
 

7 DAS PENALIDADES 
 

7.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, o erro de execução e a demora na execução, 
sujeitarão a CONTRATADA às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais: 

 
a) Advertência;  

 
b) Multa de mora no percentual de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso no cumprimento das 

obrigações assumidas incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, que será aplicada a partir do 2º 
(segundo) dia útil da inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação até a 
data do efetivo adimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias; 

 
c) Suspensão temporária de licitar e contratar com a COHAB/PA pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a COHAB/PA, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
 

7.2 A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer por:  
 

a) Descumprimento das obrigações previstas no edital ou no contrato que possam acarretar prejuízos para a 
COHAB/PA; 
 

b) Execução insatisfatória, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade 
não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 
 
 

8 DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

8.1 Será permitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência até o limite de 30% (trinta por cento), 
desde que haja autorização prévia da COHAB/PA. 
 

9 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

9.1 A Gestão e fiscalização do contrato ficarão a cargo do setor Administração e Finanças, sob a gestão e 
fiscalização da Diretoria Técnica e Gerência Estratégica de Obras desta COHAB/PA. 

 
 
 

Diretoria Técnica 
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ANEXO II  

MODELO DA PROPOSTA 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

Papel timbrado da empresa, contendo razão social, endereço, telefax, CNPJ/MF 

 

Local e data (dia, mês e ano) 

 

Ao Sr. Pregoeiro 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2021 

 

Prezado Senhor, 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa. nossa Proposta de Preço relativa à execução (inserir o 
objeto da licitação), da licitação em epígrafe. 

 

 O preço total da proposta é de R$ _____________inserir valor da proposta extenso 
(_______________________), conforme discriminação abaixo: 

 

ITEM QTD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

VALOR 

UNITÁRIO 

(DIÁRIA) 

ENCARGOS VALOR TOTAL 

01 4 

Serviços de transporte rodoviário de cargas, sob 
demanda, em caminhão fechado tipo Baú, 
compreendendo o transporte de mobiliários e 
equipamentos em geral, dentre outros, nos trechos 
designados pela COHAB/PA 

  

  

02 15 Serviço de Carregador com 1 motosserra 

  

  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
 

 

 

 O prazo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o 
recebimento e abertura da licitação.  

 

Atenciosamente, 

 

Carimbo, nome RG nº e assinatura do representante legal da Empresa 
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ANEXO III 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
 

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº ___/2021 

 

Servidor/COHAB: RG/CPF: 

Empresa: 

Responsável da empresa: RG/CPF: 

 

Quantidade Descrição do Serviços Valor 

   

   

   

 

Endereço de Origem/Coleta Telefone de contato 

  

 

Endereço de Destino/Entrega: Telefone de contato 

  

 

Observações:  

 

 

 

 

  Responsável 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR E  

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 

 

 

 

 

NOME DA EMPRESA ____________________________________, CNPJ Nº _________________________, sediada 
(endereço completo)_________________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que a até a presente 
data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório.  

 

____ de______________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR  

EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

(em papel timbrado da empresa) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 

 

 

 

À Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB - Pregão Eletrônico nº 000/2021 
DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa ............................... inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº ....................., com sede à ........................... (endereço completo), neste ato representada pelo(s) diretor(es) ou 
sócio(s) ................................... (nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) portador(a) da CI nº ............... e do 
CPF/MF nº .............., não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito anos) em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988.  

 

(Local e Data)  

 

(Assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, 

EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 

 

 

À Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB - Pregão Eletrônico nº 000/2021,  
DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa ............................... inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº ....................., com sede à ........................... (endereço completo), neste ato representada pelo(s) diretor(es) ou 
sócio(s) ................................... (nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) portador(a) da CI nº ............... e do 
CPF/MF nº .............., NÃO possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
análogo ao de escravo.  

 

(Local e Data)  

 

(Assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 

 

 

À Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB - Pregão Eletrônico nº 000/2021 
DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa ............................... inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº ....................., com sede à ........................... (endereço completo), neste ato representada pelo(s) diretor(es) ou 
sócio(s) ................................... (nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) portador(a) da CI nº ............... e do 
CPF/MF nº .............., NÃO está sob efeitos de penalidade administrativa de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos 
de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade 
econômico-financeira.  

 

(Local e Data)  

 

(Assinatura do representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cohab.pa.gov.br/


Pregão Nº 05/2021 – Locação de Frete - Caminhão 

 
 

Companhia de Habitação do Estado do Pará 
Pass. Gama Malcher, 361 - Souza - CEP 66.613-115 - Belém/PA - PABX: ( 91 ) 3214-8400 - Telefax (91) 3214-8515 

CNPJ/MF: 04.887.055/0001-16 - e-mail: cohab@cohab.pa.gov.br - site: www.cohab.pa.gov.br 

28 

ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

CONTRATO N.º            /2021 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, EM CAMINHÃO 
FECHADO TIPO BAÚ, COMPREENDENDO O TRANSPORTE DE 
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, DENTRE OUTROS, 
NOS TRECHOS DESIGNADOS PELA COHAB/PA, DE ACORDO COM 
AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, 
QUE FAZEM ENTRE SI, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO 
DO PARÁ – COHAB/PA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA. 
 

Por este instrumento de Contrato administrativo, de um lado, a COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, sociedade de economia mista estadual, criada pela Lei N.º 3.282, de 13.04.1965 com 
Sede na Passagem Gama Malcher, 361, nesta cidade, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da fazenda CNPJ/MF nº 04.887.055/0001-16, neste ato representada na forma do seu estatuto por seu Diretor 
Presidente, Sr. ORLANDO REIS PANTOJA, brasileiro, administrador, portador do RG nº xxxxxxx-SEGUP/PA e 
CPF/MF nº xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Travessa Curuzú, nº xxx, Apartamento xx, Bairro: Marco, CEP.: 
66.085-431 – Belém/PA e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. ÉRICO BRANDÃO PIMENTA, brasileiro, 
solteiro, advogado, portador do RG nº xxxxxxxx-PC/PA e CPF/MF Nº xxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Av. 
Conselheiro Furtado, xxxx, ap. 503 – Guamá, CEP: 66.073-160 – Belém/PA, doravante designada simplesmente 
CONTRATANTE e a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 05/2021, 
Processo nº 2020/552239 e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ORIGEM DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1.1. O presente instrumento tem por fundamento o processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 00/2020, 
a Lei federal nº 13.303/2016 de 30/06/2016; Lei Federal nº 6.404, de 15/12/76; Lei Federal 10.520, de 
17/07/2002; subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93; Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006; Decreto Federal 
nº 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº 10.024 de 20/09/2019; Lei Estadual n° 6.474, de 06/08/2002; Decreto Estadual nº 
2.121 28/06/2018, Decreto Estadual nº 534, de 04/02/2020; Decreto Estadual nº 878, de 31/03/2008; Instrução 
Normativa nº 018, de 21/05/2008; e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB - RILC, sendo 
que o ato de homologação pelo Sr Diretor Presidente da COHAB-PA, ocorreu no Diário Oficial do Estado nº _________ 
do dia ___/___/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 Constitui objeto do presente contrato, é a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, sob 
demanda, em caminhão fechado tipo Baú, compreendendo o transporte de mobiliários e equipamentos em 
geral, dentre outros, nos trechos designados pela COHAB/PA, apresentando quantitativo de 04 (quatro) 
caminhões, 15 (quinze) trabalhadores com motosserra, conforme estabelecidos no Termo de Referência, de acordo 
com as especificações contidas no EDITAL e em seus ANEXOS, e em conformidade com a proposta da empresa, e 
demais elementos que passam a fazer parte deste ato, independente de transcrição e/ou traslado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

a) Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para 
habilitação na Licitação efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar 
os documentos cuja validade expire durante a vigência contratual, bem como garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas; 
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b) A Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA deverá ser informada sempre que houver 
alteração do Contrato Social da Empresa, através do envio de cópia do contrato atualizado;  

c) As empresas licitantes que declararam o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos de art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 e 128/2008, atendendo às disposições constantes nos 
artigos 42 a 45 do mesmo diploma legal, ou sociedade cooperativa que se enquadre nas condições dispostas no art. 
34 da Lei 11.488/2007, desde que não elencada no rol constante do Termo de Conciliação judicial celebrado entre o 
Ministério Público do Trabalho e a Advocacia-Geral da União em 05 de junho de 2003, deverão comprovar tal 
situação, apresentando seu Registro de Empresas Mercantis ou o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, de acordo com 
o art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, devidamente atualizado. Tal comprovação deverá ser  enviada no 
momento da solicitação. 
 

CLÁUSULA QUARTA - SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na pessoa do (a) Gerente Estratégica de Obras  – GEGOB, 
nos termos do Art. 185  do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB-PA; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das 
normas deste Contrato; 

c) Efetuar o pagamento das faturas, mensalmente, observando se a contratada encontra-se em dias com as 
condições de habilitação; 

d) Notificar por escrito a contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção; 

e) Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA - SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir fielmente o Contrato, de modo a que os serviços se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob 
sua inteira responsabilidade; 

b) Entregar as encomendas em tempo hábil, nos locais indicados pela COHAB/PA, inclusive fora do horário de 
expediente normal e aos sábados, domingos e/ou feriados, quando necessário; 

c) Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com embarque e desembarque das encomendas; 

d) Emitir Conhecimento de Transporte na realização do transporte de cargas; 

e) Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições exigidas para habilitação e qualificação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista 
em vigor, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a COHAB/PA; 

g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho, quando da ocorrência em que forem vítimas seus empregados ou por eles causados a 
terceiros no desempenho e nos horários da prestação dos serviços; 

h) Executar os serviços fielmente, de acordo com a solicitação emitida pelo CONTRATANTE, não sendo admitidas 
quaisquer alterações sem o prévio conhecimento e aprovação da COHAB/PA; 

i) Obter todo tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores (guias e demais documentos necessários) para a perfeita 
execução do transporte; 

j) Manter um Diário de Ocorrências no percurso autorizado relativo aos serviços de transporte, que servirá de 
balizamento para soluções de quaisquer problemas eventualmente ocorridos por ocasião do transporte; 

k) Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, taxas, seguros, mão de obra, licenças, alvarás e 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outras formas devidas relativas e 
indispensáveis à perfeita execução do objeto do contrato. 
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l) Fornecer e exigir de seus empregados, o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo adequados a todos 
os envolvidos no serviço; 

m) Dar ciência ao Gestor do Contrato, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução dos serviços; 

n) Acatar todas as orientações da COHAB/PA, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente; 

o) Providenciar para que seus empregados se apresentem convenientemente uniformizados e identificados mediante o 
uso de crachás, quando em serviço; 

p) Assumir a responsabilidade por todas as despesas de manutenção, combustível, documentação e seguros dos 
veículos, multas de trânsito, alimentação e hospedagem de funcionários, despesas com travessias em balsa, 
pedágios, estacionamento e demais despesas oriundas da execução dos serviços. 

q) O veículo deverá estar em boas condições de funcionamento, segurança, higiene, e possuir todas as especificações 
exigidas pela legislação de trânsito, visando à segurança dos veículos; 

r) O veículo deverá possuir os equipamentos básicos necessários, como: estepe, macaco, triângulo, dentre outros, 
conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. 

s) O motorista deverá cumprir as exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro, cabendo à CONTRATADA, 
observar o necessário descanso dos motoristas e zelar pela sua saúde física e mental dos mesmos. 

t) A CONTRATADA deverá utilizar para a prestação dos serviços, veículos sob sua exclusiva responsabilidade. 

u) Ocorrendo qualquer defeito durante o serviço, e não havendo possibilidade de prosseguir no mesmo veículo, o 
veículo deverá ser substituído por outro de característica idênticas ou superior à aquele inicialmente utilizado. 

v) Em caso de motivo de força maior, se não puder efetuar os serviços, a CONTRATADA, deverá em tempo hábil, 
providenciar a substituição por outro veículo adequado, cujas despesas e riscos no caso correrão por sua exclusiva 
responsabilidade. 

w) Os horários previstos e pré-determinados para a execução dos serviços deverão ser rigorosamente obedecidos. 

x) O veículo terá quilometragem livre e será conduzido por motorista devidamente habilitado, pertencente ao quadro de 
funcionários da empresa CONTRATADA. 

y) A CONTRATADA ficará responsável por toda a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo as 
despesas de lubrificantes e pneus, não respondendo a COHAB/PA por qualquer ônus ou custos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A Contratada deverá obedecer rigorosamente o disposto nos termos deste Contrato, permanecendo 
responsável pela segurança eficiência, adequação dos métodos utilizados, bem como atender, na execução, as 
exigências das normas técnicas vigentes. 
 

CLÁUSULA SETIMA – DO PREÇO / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O valor global do presente contrato é de R$ _______ (_______________________), pelo período de 12 
meses, que correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 16.122.1297.8338 

FONTE: 0661 

NATUREZA DE DESPESA: 339039 

AÇÃO: : 232498 

PLANO INTERNO: 412.000.8338 
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CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

a) O preço contratado, conforme cláusula oitava, poderá ser reajustado somente após transcurso de um ano de 
vigência do contrato, de acordo com a variação do IGP-M  dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao vencimento do 
ajuste. 

b)  Para as repactuações, a CONTRATADA deverá fazer a solicitação acompanhada de demonstração analítica da 
alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de composição de custos e formação de preços (similar 
ao modelo utilizado na proposta original), do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que 
fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços 
de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO 

a) No interesse da Administração da COHAB/PA, o valor inicial, poderá ser acrescido ou suprimido até o limite previsto 
no art. 81, da Lei n.° 13.303/2016; 

b) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários. 

c) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões 
resultantes de acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RECURSOS FINANCEIROS / FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

a) - A CONTRATADA encaminhará a COHAB/PA, até o dia 05 de cada mês, fatura e Nota Fiscal de Serviços, com 
as informações referentes ao valor da prestação dos serviços, para o devido repasse dos mesmos.  

b) - A fatura referente aos serviços prestados deverá ser apresentada no Serviço de Protocolo da COHAB/PA, 
situado na Passagem Gama Malcher, 361, Bairro Sousa, Belém-PA, CEP 66.613-115, ou por meio eletrônico ao Gestor 
do Contrato, que será informado no mesmo.  

c) - Para a liberação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, em conjunto com a Fatura e Nota Fiscal 
de Serviços os seguintes documentos:  

i) Nota Fiscal de Serviços, que deverá ser acompanhada da respectiva fatura discriminativa com recibo;  

ii) As Notas Fiscais e Recibos (itens 11.1; 11.2 e 11.3) deverão ser emitidas e apresentadas no intervalo do dia 
01 a 05 do mês subsequente à prestação do serviço, devendo conter no campo da Nota Fiscal e no Recibo, a descrição 
do objeto, o número do contrato e o número da conta bancária da Licitante vencedora para depósito do pagamento;  

iii) Cópia das seguintes Certidões:  

 Certidão Negativa de Natureza Tributária da Fazenda Estadual;  

 Certidão Negativa de Natureza Não Tributária da Fazenda Estadual; 

 Certificado de Regularidade do FGTS; 

 Certidão Conjunta Negativa do Fisco Municipal; 

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

iv) Na hipótese de apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou a documentação suporte estiver 
incompleta ou não correta, a COHAB/PA devolverá toda a documentação. Neste caso a COHAB/PA terá mais 10 (dez) 
dias para avaliar e aprovar a nova fatura após sua correção.  

d) - Nos moldes do que determina o Decreto Estadual nº 877, de 31 de março de 2008, o pagamento dos fornecedores 
de bens e prestadores de serviços dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará somente será 
efetuado mediante crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. 
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e) - A contratada deverá fazer constar à identificação da agência e da conta corrente nos documentos de cobrança dos 
serviços prestados, tais como notas fiscais, faturas, recibos e similares. 

f) - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas 
pela Contratada, nos termos deste Edital e do contrato. 

g) - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, 
sem que isso gere direito à alteração dos preços dos serviços contratados ou atualização monetária por atraso de 
pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA 

 O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do 
presente instrumento contratual no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, por igual período, através de 
Termo Aditivo, conforme a necessidade do CONTRATANTE, havendo concordância entre as partes, nos termos do 
artigo 71 da Lei nº 13.303/2016 c/c as hipóteses do artigo 181 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
Companhia.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  -  DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA PERDAS OU DANOS CAUSADOS 
ÀS CARGAS 

 Nos termos da legislação específica e sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a 
terceiros, todas as operações de transporte rodoviário deverão estar devidamente seguradas contra perdas ou danos 
causados às cargas, devendo a responsabilidade da CONTRATADA limitar-se ao valor declarado dos bens em cada 
operação realizada pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

a) - Os contratos serão controlados e fiscalizados com vistas a garantir o atendimento dos direitos e obrigações 
pactuados, assim como o cumprimento da legislação pertinente. 

b) - A COHAB/PA acompanhará a gestão e a fiscalização do Contrato, na pessoa do(a) Sr(a). Gerente Estratégica de 
Obras  – GEGOB, nos termos do art. 153, inciso X e art. 185, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia 

c) - A designação do fiscal do contrato será realizada pelo gestor, sendo de sua competência, dentre outras previstas 
no Manual de Fiscalização da COHAB: 

d) - Acompanhar e fiscalizar os aspectos administrativos do contrato, promovendo a plena execução das atividades 
programadas no Termo de Referência, em todo caso garantindo a execução do objeto contratual; 

e) - Observar o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais, assegurando o adimplemento e a excelência no 
atendimento aos requisitos técnicos e de qualidade nas obrigações contratuais; 

f) - Avaliar a qualidade dos serviços realizados e dos produtos entregues, de acordo com os critérios definidos no 
Termo de Referência ou no contrato celebrado; 

g) - Assegurar a correta aplicação dos recursos financeiros a cargo da COHAB; 

h) - Emitir o termo de recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato; 

i) - Receber documentos relativos ao contrato, respondendo ou encaminhando à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

j) - Elaborar o Relatório de Fiscalização Administrativa referente ao período de prestação do serviço, quando 
solicitado; 

k) - Encaminhar ao Diretor da área demandante a documentação pertinente para formalização dos procedimentos que 
envolvam prorrogação, alteração, pagamento, reajuste, repactuação, reequilíbrio, eventual aplicação de sanções, 
extinção dos contratos, dentre outros; 

l) - Registrar as faltas cometidas pela Contratada, acompanhando a correção e a readequação das mesmas quanto à 
documentação e outros aspectos administrativos do contrato; 
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a.i) O Fiscal emitirá relatório com todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação dos 
serviços e encaminhará a cópia ao Gabinete para a imediata correção das irregularidades apontadas. 

m) - Comunicar ao Diretor responsável as situações que exigirem decisões e providências definitivas; 

n) - Identificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução do objeto contratado;  

o) - Atestar a plena execução do objeto contratado;  

p) - Conferir se os serviços estão de acordo com as especificações exigidas no Edital; 

q) - Atestar as Notas Fiscais correspondentes ao objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 

r) - Notificar a Contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na execução do serviço, fixando 
prazo razoável para sua correção.  

s) - A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais e legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

a) - Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas ao contratado as 
seguintes sanções:  

I – advertência, por escrito, no caso de pequenas falhas e irregularidades; 

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, no caso de inexecução total do objeto contratado, que 
deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a COHAB/PA, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos.  

b)  - As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas com a multa, devendo a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.  

c)  - A sanção prevista no inciso III deste artigo poderá também ser aplicada aos contratados que:  

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a COHAB/PA, em virtude de atos ilícitos praticados. 

a) - Nos termos do art. 82, da Lei nº. 13.303/2016 fica a CONTRATADA, em caso de atraso injustificado na execução 
do respectivo Contrato, ficam estabelecidas as seguintes multas sobre o valor total do contrato, contados da data 
prevista para a execução dos serviços, que serão descontados da fatura por ocasião do pagamento à multa moratória 
de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, calculada sobre 1/12 do valor do Contrato, por dia e por ocorrência. 

b) - Na hipótese do item anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, a CONTRATANTE deverá manifestar-se sobre o 
interesse na continuidade da execução do Contrato.  

c) - Não havendo mais interesse da CONTRATANTE na execução do Contrato, total ou parcialmente, em razão do 
descumprimento, por parte da CONTRATADA de qualquer das condições avençadas, ou ocorrer a rescisão por culpa 
da CONTRATADA, fica estipulada a multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, nos 
termos do inciso II, do artigo 83, da Lei nº. 13.303/2016.  

d) - O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja sujeita a 
CONTRATADA, nos termos dos artigos 82 a 84 da Lei nº 13.303/2016.  

e) - O valor de multa, apurado após regular procedimento administrativo, poderá, a critério da CONTRATANTE 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA.  

f) - Se o valor da multa for superior ao valor devido à CONTRATADA, a diferença será cobrada administrativamente, 
ou judicialmente, se necessário.  

g) - A CONTRATADA ficará impedida de licitar e de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, com fulcro no artigo 84, III da Lei nº. 13.303/2016, garantido o direito prévio do contraditório e da ampla defesa, 
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, se:  

I. Comportar-se de modo inidôneo;  

II. fizer declaração falsa;  

III. cometer fraude fiscal;  

IV. falhar ou fraudar na execução do Contrato;  

l) - Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE 
isentará a CONTRATADA das penalidades mencionadas;  

m) - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE poderão ser aplicadas 
à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados pela CONTRATANTE 
e, na impossibilidade de sua efetivação, deverão ser colocadas à disposição da CONTRATANTE, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da ciência da CONTRATADA da aplicação da penalidade, sob pena de ser rescindido 
o presente contrato e, inclusive, ficar impedida de participar de licitações processadas pela CONTRATANTE. 

n) - No caso de anulação do procedimento por ilegalidade, o Contrato dele decorrente será nulo, não assistindo aos 
licitantes qualquer indenização, ressalvado o direito do contratado de boa fé de ser ressarcido dos custos que tiver 
comprovadamente suportado até o momento da declaração de nulidade.  

o) - Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, independente de rescisão, será iniciado e instruído pela 
CONTRATANTE processo de declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com 
o Estado, com o consequente cancelamento do Certificado de Registro Cadastral desta. 

p) - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla 
defesa.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO  

a) - O presente Contrato poderá ser rescindido, por inexecução parcial ou total, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB, nos seguintes casos: 

b) - Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 10 (dez) dias, nos seguintes casos: 
i) O descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos;  
ii) O atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento;  
iii) O desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do Contrato;  
iv) O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do Manual de Fiscalização de 
Contratos da COHAB;  
v) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
vi) A dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;  
vii) Razões de interesse da CONTRATANTE, justificadas e exaradas no processo interno;  
viii) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
Contrato;  
ix) O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e 
de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos;  
x) O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença; 

c) - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;  

d) - Judicial nos termos da legislação processual vigente. 

e) - A rescisão administrativa será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.  

f) - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e ampla defesa nos termos do artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal;  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 

As obrigações do presente Contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem circunstâncias alheias à vontade, 
controle e ação das partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, na forma do Código Civil, desde que 
sua ocorrência seja alegada, e, comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO  

O presente Contrato será publicado sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado do Pará, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias contados da data de sua assinatura, de conformidade com o que dispõe o artigo 28, § 5º da 
Constituição Estadual e da Resolução nº 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do Tribunal de Contas do Estado do Pará.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

a) - A CONTRATADA declara neste ato ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, dos 
documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento 
dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pela correta execução do Contrato.  

b) - Os casos omissos serão resolvidos pela Administração, sempre que suscitados pela CONTRATADA; 

c) - A CONTRATADA não terá qualquer vínculo empregatício com esta COHAB-PA ou qualquer benefício decorrente 
de um vínculo com esta Companhia; 

d) - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem 
como por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou 
securitária, e decorrente da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidades caberão, 
exclusivamente, à Contratada.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos relacionados a este Contrato regular-se-ão pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-
lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado, na forma da Lei nº 
13.303, de 2016, bem como no RILC da COHAB/PA, indicados no preâmbulo do presente Contrato. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  

Fica eleito o Foro da cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato.  

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas neste Contrato que, lido 
e achado conforme, vai assinado em 02 (duas) vias pelos representantes e testemunhas a seguir, a todo o ato 
presente:  

Belém-Pará, ____ de _________________de 2021. 

 
   ÉRICO BRANDÃO PIMENTA            ORLANDO REIS PANTOJA 
Diretor Administrativo Financeiro               Diretor Presidente 

 
_______________________________ 

Contratada 
Representante legal 

CNPJ 
________________________________________ 
Gerente Estratégico de Obras - GEGOB 
Gestor do Contrato 
 
TESTEMUNHAS: 
1. ____________________________________                      2. _____________________________________ 
CPF:          CPF: 

http://www.cohab.pa.gov.br/

