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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1 Contratação de empresa especializada para manutenção do conjunto das 12 (doze) 
defensas, tipo cônica, localizadas no berço 101 do Porto de Cabedelo, de 
responsabilidade da Companhia Docas da Paraíba. 
 
 2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Considerando que o sistema de defensas de acostagem do Porto tem duas 
finalidades: a primeira, proteger o casco dos navios durante a atracação e acostagem; a 
segunda, proteger a integridade das estruturas dos pontos de impactos causados pelos 
navios durante as operações de atracação e acostagem dos mesmo; 
2.2. Considerando que um dos elementos que compõe os sistemas de defensas é o 
painel frontal, fabricado com chapas e perfis de aço ASTM A36 de 5/8’’ de espessura; 
2.3. Considerando a necessidade constante de manutenção por está em uma área de 
alto grau de oxidação; 
2.4. Considerando os riscos destes painéis danificarem os cascos dos navios que 
atracam no berço 101 do Porto de Cabedelo; 
2.5. Considerando que através do berço 101 é movimentado aproximadamente 40% de 
toda carga movimentada pelo Porto de Cabedelo; 
2.6. Considerando as exigências da Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos 
da Paraíba, ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários e CESPORTOS – 
Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos e Terminais de Vias Navegáveis 
quanto ao cumprimento por parte do Porto de Cabedelo em manter as defensas 
atualmente existentes em conformidade com as operações; 
2.7. Faz-se necessário a contratação do serviço descrito no item 1 do presente Termo 
de Referência para atender as normas vigentes a dar maior segurança nas operações 
dos navios atracados no berço. 
 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se em serviços comuns, nos termos 
da Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto Estadual nº 24.649 de 2003 e da Lei nº 
13.303/16. 
 
3.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes 
que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
 
4. PLANO DE MANUTENÇÃO 
4.1. Para execução dos serviços descritos no item 1 deste Termo de Referência, a 
empresa interessada deverá realizar os seguintes itens: 
 
4.1.1 Retirada do sistema de defensas por completo do paramento do berço 101, como 
descrito abaixo (Projeto anexo); 
4.1.2 Desencaixe do painel em aço ASTM A36 no tamanho (2,50 x 3,00 metros) 
metálico do elemento de borracha;  
4.1.3 Desmontagem das placas de revestimento do painel metálico; 
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4.1.4 Deverá ser decapado, lixado, e limpo para que a superfície receba tratamento anti 
corrosivo para receber a pintura; 
4.1.5 Jateamento (tipo SA2.1/2) e limpeza das superfícies metálicas do painel; 
4.1.6 Tratamento de superfície e aplicação de duas demãos de prime epóxi rico em 
zinco (ref. 2630) na espessura de película seca de 320 mícron; 
4.1.7 Aplicação de uma demão de tinta de acabamento poliuretano acrílico alifacto 
brilante de alto sólidos por volume na espessura de película seca de 50 mícron na por 
preta; 
4.1.8 Substituição das correntes das defensas, totalizando cento e vinte (120) metros de 
corrente Galvanizada 1 – 25,4mm (152x91) CTN 6,0T;  
4.1.9 Substituição de noventa e seis (96) unidades de Manilha Reta Alloy 1 pino 
roscado 8,5T 4:1 CO Elo curto CO; 
4.1.10 Montagem das placas de revestimento no painel metálico; 
4.1.11 Motangem do painel no elemento de borracha; 
4.1.12 Instalação do sistema de defensa por completo no parâmetro do berço. 
 
4.2. A contratada deverá elaborar e submeter á apreciação da Fiscalização o relatório 
de manutenção, o qual deverá apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 
 
4.2.1. Identificação do painel; 
4.2.2. Data da execução dos serviços; 
4.2.3. Identificação da tarefa executada com registro fotográfico; 
4.2.4. Descrição dos danos encontrados; 
4.2.5. Descrição dos reparos efetuados relacionado os componentes substituídos; 
4.2.6. Descrição dos serviços efetivamente executados.  
 
5. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. As empresas interessadas poderão realizar visita ao local onde estão instalados os 
painéis. Considera-se essa etapa de fundamental importância para que os licitantes 
examinem e tomem conhecimento prévio dos detalhes e características técnicas do 
objeto, cujas particularidades podem influir no custo dos serviços, na elaboração de 
propostas e na execução dos serviços. De qualquer modo, orienta-se que sejam 
respeitadas as determinações das normas e dos Tribunais sobre o feito.  
 

5.1.1. As visitas mencionadas acima ficarão sob a responsabilidade da licitante, no 
qual agendará com antecedência mínima de 24 horas, no horário das 09:00 as 
12:00 e das 13:00 as 16:00 horas de segunda a quinta-feira, devidamente 
acompanhado de servidor da DOCAS-PB. O agendamento será através do 
telefone (83) 3250-3000 (institucional). No momento da visita o interessado deverá 
estar munido do RG e CPF.  
5.1.2. Para o agendamento e visita não há necessidade de identificação do 
licitante (empresa).  

5.2. Comprovação da Licitante de possuir na data prevista para a entrega das 
Propostas, profissionais de nível superior (engenharia) detentores de Atestados de 
Responsabilidade Técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico 
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(CAT), emitidas e registradas pela entidade profissional competente (CREA), que 
demonstrem possuir o(s) referido (s) profissional (is), experiência comprovada em 
atividade compatível em características com o objeto licitado, em especial: 
• Manutenção de painéis de defensas. 
5.2.1. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos deverão pertencer ao 
quadro permanente da Licitante, e a comprovação deste vinculo dar-se-á através da 
apresentação de cópia de carteira de trabalho do profissional que comprove a condição 
de que pertence ao quadro da licitante ou de contrato social que demonstre a condição 
de sócio do profissional ou contrato de prestação de serviços ou, ainda, da declaração 
nos termos definidos pelo edital.  

5.3. Os serviços de manutenção dos painéis metálicos deverão ser realizados nas 
dependências da empresa contratada; 

5.4. As demais condições de habilitação estarão previstos no Edital. 
 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO 
6.1. O prazo previsto para a execução deste objeto de contrato será de até 60 
(sessenta dias), contados da data de recebimento da O.S. emitida pela Contratante 
autorizando o início das atividades. 
 
7. VALOR ESTIMADO 
7.1. No custo global orçado deverão estar incluídas todas as despesas com mão de 
obra, exames admissionais, exames demissionais e periódicos, EPI`s, EPC`s, 
alimentação, transporte, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de 
forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto 
deste Termo. 
 
8. CRITÉRIOS DE ATESTO DOS SERVIÇOS 
8.1. O atesto será realizada ao término da execução do serviço, considerando os 
serviços solicitados pela Docas/PB, efetivamente realizados e concluídos 
satisfatoriamente no período. Entendem-se como serviços concluídos satisfatoriamente 
aqueles formalmente aprovados pela Fiscalização, dentro do prazo estipulado. 
 
9. FORMA DE PAGAMENTO 
9.1. A DOCAS/PB pagará à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação da fatura/nota fiscal, através de depósito em conta-corrente bancária, 
observada a ordem cronológica de apresentação das faturas aptas ao pagamento, o 
valor dos serviços executados, baseado em medições mensais, sendo que as 
faturas/notas fiscais deverão ser apresentadas com os documentos abaixo 
relacionados: 
 
9.1.1. Atesto da prestação dos serviços pelo fiscal do contrato; 
9.1.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
9.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Receita 
Federal), Estadual e Municipal do domicílio da contratada; 



4 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Av. Presidente João Pessoa, s/nº Centro – Cabedelo-PB – Brasil – CEP 58100-100 – CNPJ: 02.343.132/0001-41 

     presidencia@docas.pb.gov.br - www.portodecabedelo.pb.gov.br – fone: 55 83 3250-3000 

 

9.1.4. As empresas sediadas fora do Território Paraibano deverão apresentar, com a 
certidão de regularidade do seu Estado de origem, a certidão de regularidade para com 
a Fazenda Pública do Estado da Paraíba; 
9.1.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
9.1.6. Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (referente ao ISS) 
do(s) município(s) onde as obras ou serviços venham a ser prestados ou executados. 
 
9.2. Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia após a data de 
apresentação de cada fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da 
obrigação, incorrendo a DOCAS/PB, após a mesma, em juros simples de mora de 1% 
(um por cento) ao ano, aplicando-se a pro rata die da data do vencimento até o efetivo 
pagamento, desde que solicitado pela Contratada. 
 
9.3. Caso a Nota Fiscal / Fatura apresente incorreção, o prazo de pagamento será 
contado a partir da data da regularização da mesma. 
 
9.4. Caso não haja expediente na DOCAS/PB no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica 
o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente. 
 
9.5. Será retido para o Fundo Empreender 1,6% das empresas de médio porte ou 
superior e 1% das empresas de pequeno porte, nos termos do inciso II, do artigo 7º da 
Lei Estadual nº. 10.128/2013. 
 
10. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
10.1. Os serviços contratados só serão aceitos se forem devidamente aprovadas pela 
Fiscalização, através da Ordem de Serviço executada, com a descrição detalhada de 
todos os serviços executados e materiais aplicados. 
 
10.2. Não serão aceitos quaisquer serviços que apresentem vícios que possam 
comprometer a adequada utilização do objeto deste Termo. 
 
10.3. Não serão recebidos os serviços que caracterizem imperfeições, deformidades e 
falhas. 
 
10.4. Os serviços classificados como pendentes pela Fiscalização só serão 
posteriormente aprovados e recebidos se todas as circunstâncias levantadas e 
classificadas como vícios e falhas forem devidamente corrigidas e/ou recompostas. 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. A empresa prestadora de serviços, doravante denominada Contratada, além do 
fornecimento da mão de obra, ferramentas, utensílios e aplicação de materiais 
necessários a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se 
a: 
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11.1.1. A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer 
membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao 
desenvolvimento dos trabalhos. 
11.1.2. É condição para início do contrato a indicação do representante da Contratada. 
11.1.3 Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em 
virtude da ação, omissão, negligência, imperícia ou processos inadequados. 
11.1.4. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Projeto 
Básico. 
11.1.5. Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste 
Termo, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas 
técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
11.1.6. Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços 
contratados, inclusive o mal executado, quando requerido pela Fiscalização. 
11.1.7. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente. 
11.1.8. Fornecer gratuitamente os equipamentos da segurança individuais (EPI`s) e 
equipamentos de proteção coletiva (EPC`s) adequados e compatíveis com o tipo de 
exposição ao risco, a todos os profissionais que executarão os serviços, objeto deste 
Termo. 
11.1.9. A empresa contratada deverá, por meio de seu responsável técnico, emitir e 
arcar com as despesas referente a emissão da ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica. 
 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1. Efetuar os pagamentos nas condições, prazos e preços pactuados. 
12.2. Efetuar o pagamento até o 30o dia após a apresentação da nota fiscal, caso a 
contratada cumpra com todas as exigências constantes neste Projeto Básico, por meio 
de atesto go gestor responsável pelo contrato. 
12.3. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada para execução dos 
serviços. 
12.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante 
especialmente designado. 
12.5. Documentar as ocorrências notificando a contratada, por escrito, sobre 
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
12.6. Exercer a atestação da efetiva execução dos serviços e a sua fiscalização por 
servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei vigente. 
12.7. Aplicar à Contratada as penalidades devidas, quando for o caso. 
12.8. Emitir a O.S. ou documento equivalente, especificando o tempo a ser executado e 
tipo de serviço a ser executado. 
12.9. Rejeitar, todo ou parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela contratada. 
 
13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
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necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 
na forma do art. 85 da Lei nº 13.303/16. 
 
13.2. Os serviços serão fiscalizados por um fiscal do contrato e gestor do contrato, 
especialmente designados pela DOCAS/PB, que serão responsáveis pelo 
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das 
ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento. 
 
13.3. O representante da Contratante deverá ter experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
 
13.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 
base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 
 
13.5. O Fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 
contratuais previsto na Lei nº 13.303/16 e no RILC. 
 
13.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências, necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto na Lei nº 13.303/16 e no RILC. 
 
13.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 
neste termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto no artigo 83 da Lei nº 13.303/16. 
 
13.8. A fiscalização da execução dos serviços abrange a seguinte rotina: O órgão 
designará um Gestor para o contrato para acompanhar e fiscalizar a conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 
o perfeito cumprimento do mesmo. 
 
13.9. A fiscalização de que trata item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 85 da Lei nº 13.303/16. 
 
14. DAS SANÇÕES 
14.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a DOCAS/PB aplicará 
à contratada as penalidades cabíveis, garantida a prévia defesa e sem prejuízo das 
demais penalidades previstas na Lei Federal nº 13.303/2016 e subsidiariamente o 
previsto na Lei nº 8.666/93. 
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14.2. A empresa que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa e do contraditório, ficará 
suspensa e impedida de licitar e contratar com a DOCAS/PB, 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, sem 
prejuízo das multas previstas em contrato e das demais cominações legais. 
 
14.3. Ao autor de ilícito administrativo, aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da 
falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas no Artº 83, 
Lei nº Federal 13.303/16. 
 
14.4. Na hipótese prevista no item anterior, o interessado poderá apresentar sua defesa 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a 
produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e às expensas daquele 
que as indicou. 
 
14.5. Concluída a instrução processual, a comissão designada, dentro de 15 (quinze) 
dias, elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação da autoridade 
competente para aplicar a penalidade, após o pronunciamento da área jurídica. 
 
14.6. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado, além das sanções referidas na Lei nº 13.303/2016, à 
multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos 
seguintes limites máximos: 
 
14.6.1. De 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em 
caso de descumprimento total da obrigação; 
14.6.2. De 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa da 
obra não cumprida; 
14.6.3. De 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou 
serviço não realizado ou sobre a parte da etapa da obra não cumprida, por dia 
subsequente ao trigésimo. 
 
14.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do contratado faltoso. 
 
14.8. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o 
contratado responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada 
judicialmente. 
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14.9. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a 
Administração serão graduados pelos seguintes prazos: 
 
14.9.1  De 6 (seis) meses, nos casos de: 
14.9.1.1 Aplicação de duas penas de advertência, no decorrer do contrato, sem que o 
fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela 
Administração; 
14.9.1.2 Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/serviço; 
14.9.2. De 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de 
obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 
14.9.3.  De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:  
14.9.3.1. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou 
danificada; 
14.9.3.2 Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa 
fundamentação e prévia comunicação à Administração; 
14.9.3.3 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da 
administração estadual; 
14.9.3.4.Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de qualquer tributo; 
 
14.10. A prática de qualquer das infrações previstas nos itens 14.9.3 sujeitará o 
CONTRATADO à declaração de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar 
com a administração estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção. 
 
14.11. Todas as penalidades previstas neste Contrato e na legislação de regência serão 
aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuízo das demais sanções civis 
ou penais estabelecidas em lei. 
 

Cabedelo/PB, 31 de agosto de 2020. 
 
 

_____________________________________ 
Rômulo Alexandre de Oliveira Cordeiro 

Mat. 394 
Chefe de obras e Conservação 

 
 

Ratificado em __/__/____ 
 
 
__________________________ 
GILMARA PEREIRA TEMÓTEO 
         Diretora Presidente 
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 DETALHE - A 
ES C. 1:1  

AR R U E L AS  LIS A Ø 1  1 /2 "  - IN O X  3 0 4  

P O R C A S E X T . Ø 1  1 /2 "  U N C  -  IN O X  3 0 4  

ANEXO 

 

 

  


