
  
 
 
 
 

 

 E D I T A L 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – Nº 001/2021 

 

 

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – DOCAS/PB, por intermédio do presidente da 

Comissão Permanente de Licitação Verônica Daniel de Souza – Mat. 396, constituído pela 

Portaria nº 040 /2021, de 04 de maio de 2021, torna público que, de acordo com o artigo 19, 

inciso III do Regulamento Interno de Licitações e Contratos desta Companhia DOCAS/PB, 

adotando-se o modo de disputa fechado, sob o regime de empreitada por preço unitário (artigo 

20, I do RILC), bem como toda legislação correlata e demais exigências previstas neste edital e 

anexos, faz saber a todos os interessados, de que trata o presente procedimento licitatório, do tipo 

MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO (art. 63, III, RILC), em sessão pública que 

se realizará às 10h00min do dia 12 de julho de 2021 na sede da Companhia Docas da Paraíba, 

setor de licitações, localizada na Rua Presidente João Pessoa Centro, s/n, Município de 

Cabedelo, Estado da Paraíba, CEP: 58.100-100,  observadas as especificações e condições 

constantes deste instrumento e seus anexos: 

a) Anexo I – Termo de referência e planilha de quantidade e preço unitário, Composição dos 

Encargos Sociais, Custos Administrativos e Remuneração da Empresa e Despesas Fiscais.  

b) Anexo II – Modelo de declarações 

c) Anexo III - Minuta do Contrato 

d) Anexo IV – Modelo de propostas 

e) Anexo V – Declaração de Responsável Técnico 

f)  Anexo VI - Declaração de Ciência para cumprimento das obrigações objeto da licitação 

g) Anexo VII - Declaração de Visita Técnica 

h) Anexo VIII - Declaração de Não Visita 

i) Anexo IX - Declaração de enquadramento ME e EPP 

1. DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 O presente procedimento licitatório, regular-se-á pelos preceitos legais vigentes e, 

especialmente, pelos ditames da Lei Federal n.º 13.303/2016, do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos desta Companhia DOCAS/PB e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993 alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, demais 

normas inerentes e anexos I e II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX do presente Edital. 

2. DO OBJETO 
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2.1  O objeto desta Licitação é a contratação de empresa especializada para elaboração do 

levantamento batimétrico monofeixe CAT. “B” nos berços, bacia de manobras e canal de acesso 

ao Porto de Cabedelo/PB, cujos quantitativos e especificação seguem detalhados no anexo I - 

planilha orçamentária e projeto básico anexo a este edital. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e para todos os efeitos previstos 

neste procedimento licitatório, pela sua representada. 

3.2 Quando do início da reunião para recebimento dos envelopes contendo as propostas e 

documentação, os representantes das licitantes deverão apresentar os seus credenciamentos à 

Comissão Permanente de Licitação. 

3.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

I - documento oficial de identidade; 

II - documento que comprove a capacidade de representação, no caso do representante ser titular, 

diretor ou sócio-gerente da licitante, ou procuração que comprove a outorga de poderes, com 

firma devidamente reconhecida em cartório. 

3.4 A não apresentação ou incorreção do documento acima, não inabilitará a licitante, mas 

impedirá o preposto de se manifestar e responder por ela, até que sejam satisfeitas as exigências 

dos itens 3.2 e 3.3 acima. 

3.5 No decorrer dos procedimentos licitatórios, poderão as licitantes nomear representante, caso 

não os tenha, descredenciar ou substituir os já nomeados. 

3.6 Não será permitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma empresa. 

3.7 Os documentos de credenciamento de que trata este título deverão ser apresentados em 

separado dos envelopes de documentação e propostas. 

3.8 Os conjuntos de documentos relativos à Proposta técnica e proposta financeira e  deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes opacos, lacrados e identificados com o nome da licitante, 

o número do CNPJ, o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 

("Documentos de Habilitação", "Proposta técnica e proposta financeira”), na forma dos incisos I,  

II e III a seguir:  

I - Envelope contendo Proposta técnica: 

 

 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – Nº 001/2021 

LICITANTE: ________________ CNPJ: _________________ 

ENVELOPE nº 1 (PROPOSTA TÉCNICA) 

DATA E HORA DA ABERTURA: 12/07/2021 às 10:00 horas. 
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II- Envelope contendo os documentos relativo a Proposta Financeira: 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – Nº 001/2021 

LICITANTE: ________________ CNPJ: _________________ 

ENVELOPE nº 2 (PROPOSTA FINANCEIRA) 

DATA E HORA DA ABERTURA: 12/07/2021 às 10:00 horas. 

III - envelope contendo os documentos relativos à habilitação: 

 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – nº 001/2021 

LICITANTE: ________________ CNPJ: _________________ 

ENVELOPE nº 3 (HABILITAÇÃO) 

DATA E HORA DA ABERTURA: 12/07/2021 às 10:00 horas. 

4. DO CADASTRAMENTO 

 

4.1 Poderão participar do Certame todos e quaisquer interessados do ramo de atividade pertinente 

ao objeto de contratação, legalmente estabelecidos no País, que atendam às exigências deste 

Edital e seus anexos e ainda, estejam devidamente cadastradas ou NÃO na DOCAS-PB que 

atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento e requerer junto a Comissão até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 

 

4.2 Para efeito do cadastramento (CRC), as empresas deverão apresentar em original, ou cópias 

autenticadas em cartório, por publicação ou por membro da comissão Permanente de Licitação os 

seguintes documentos: Contrato social da empresa com suas alterações ou última consolidação, 

Cartão CNPJ, cadastro de contribuinte estadual (se houver), alvará de funcionamento, certidões 

negativas ou positivas com efeitos negativos do FGTS, Conjunta da Receita Federal, e das 

Fazendas do Estado e do Município e CNDT. 

  

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

5.1. Sejam empresas legalmente constituídas, cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

5.1.1 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

 

5.2 Não será aceita a participação de empresas nesta Licitação, quando: 

 

5.2.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social 

seja diretor ou empregado da DOCAS/PB; 

5.2.2. Suspensa pela DOCAS/PB; 
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5.2.3. Declarada inidônea pela União ou pelo Estado da Paraíba, enquanto perdurarem os 

efeitos da sanção; 

5.2.4. Especialmente os inscritos no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 

com a Administração Pública Estadual - CAFILPB, conforme a Lei nº 9.697/2012; 

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

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

5.2.7. 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; 

5.2.8. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

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

5.2.9. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 

mesma natureza, de empresa declarada inidônea; 

5.2.10. Que se encontre sob falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, 

judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial, dissolução ou liquidação, 

bem como licitante que se apresente constituída na forma de empresa em consórcio, qualquer que 

seja sua forma de constituição; 

5.2.11. Que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

5.2.12. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da DOCAS/PB; 

5.2.13. Demais casos previstos em lei. 

 

6 - DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO FORTE 

 

6.1- As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Capitulo 5, 

deverão no ato do credenciamento, apresentar documento oficial que comprove essa condição. 

(Art. 3
º
 da LC 123/2006) 

6.1.1 Entende-se por documento oficial: Declaração ou certidão de Enquadramento, emitidas 

pela Junta Comercial ou pela Secretaria da Receita Federal, expedidas em até 90 (noventa) 

dias anterior à data para recebimento dos envelopes ou declaração conforme anexo IX do 

presente edital. 

6.1.1.1 - O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua 

condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento 

diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006. 

6.2 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006. 

6.3 Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal e trabalhista) será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.4 A não-regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n
5
 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.5 Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 
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123/2006. 

6.6 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar-se em qualquer das 

vedações do artigo 3°, parágrafo 4
o
, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir 

do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a 

respectiva declaração. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
7.1 As licitantes deverão apresentar as suas propostas em envelopes ou invólucros lacrados (n.º 
01 - Proposta Técnica e nº 02 – Proposta financeira), devidamente identificados na forma 
prescrita no subitem 3.8, I e II. 

 

7.2 PROPOSTA TÉCNICA 

 

7.2.1 A Proposta Técnica deverá ser apresentada em um único envelope, em uma única via, 

assinada por diretor ou pessoa legalmente autorizada, atendendo às prescrições do TERMO DE 

REFERÊNCIA e NORMAS TÉCNICAS pertinentes, contendo os seguintes documentos e/ou 

informações: 

 

7.2.1.1.Conhecimento do Problema: Deverá ser elaborado um texto, em linguagem 

clara e objetiva,demonstrando o conhecimento dos serviços a executar, destacando os 

problemas envolvidos e dificuldades esperadas. Deverá ser utilizada uma abordagem 

geral a respeito das características das obras. 

 

7.2.1.2. Plano de Trabalho: Deverá constar da descrição detalhada de cada atividade 

a ser desenvolvida e da sua metodologia de execução. Deverão ser definidos para 

cada atividade, os métodos e critérios a serem adotados, bem como, os equipamentos, 

estrutura  organizacional e equipe técnica a serem utilizados nos serviços. 

 

7.2.1.3. Experiência da Empresa: Deverão ser apresentados os trabalhos 

desenvolvidos pela empresa, comprovados através de atestados emitidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado em nome da licitante e certificados pelo 

CREA, através da Certidão de Acervo Técnico -CAT,nas áreas de elaboração de 

projetos e estudos ambientais de obras de dragagem em área marítima. 

 

7.2.1.4. Equipe Técnica: Deverá ser apresentada a relação dos técnicos de nível 

superior componentes da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos 

coma declaração emitida porcada um deles de que assume o compromisso de ficar 

diretamente ligado aos serviços,objeto do certame. 

 

7.2.2. A comprovação da capacitação e experiência do Coordenador Geral para fins de 

pontuação, discriminadas na letra d.1 do item 8 deste Edital se dará através das CAT’s do 

profissional indicado. O técnico e a empresa se responsabilizarão pelas informações prestadas e a 

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA reserva seu direito de efetuar diligências para averiguar a 

veracidade do informado,em caso de dúvida. 

 

7.2.3. A  comprovação de capacitação do Engenheiro Pleno indicado para as funções 

discriminadas na letra d.2 do item 8 deste Edital, se dará através das Certidões deA cervo 

Técnico – CAT fornecidas pelo Conselho Regional de Engenharia e agronomia–CREA, em nome 
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do profissional indicado, devidamente acompanhadas pelos correspondentes Atestados de 

Execução de Serviços. 

 

7.2.4. Todos os profissionais indicados pelo LICITANTE deverão participar obrigatoriamente 

dos serviços objeto desta LICITAÇÃO. Eventual substituição deles por profissionais de 

experiência equivalente ou superior poderá ser autorizada pela Fiscalização da COMPANHIA 

DOCAS DA PARAÍBA, quando da execução do correspondente Contrato. 

 

7.2.5. A substituição de um profissional ocorrerá após análise prévia pela COMPANHIA DOCAS 

DA PARAÍBA do currículo do novo profissional proposto, devendo ser apresentada a mesma 

documentação exigida nas fases de habilitação e proposta técnica. 

 

7.2.6. Os técnicos relacionados na equipe técnica do LICITANTE não poderão integrar,em 

nenhuma hipótese,equipe técnica de outro LICITANTE sob pena de sua desclassificação. 
 

7.3. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

7.3.1 O envelope “Proposta de Preço” deverá ser apresentado até a data e local marcado para a 

reunião constante no preâmbulo deste edital, antes da abertura da reunião, contendo os seguintes 

documentos, em idioma oficial do País, em uma única via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou 

entrelinhas, em papel devidamente identificado com o número de inscrição no CNPJ ou timbre 

impresso da licitante, conforme modelo no Anexo IV deste edital, devendo suas folhas ser 

rubricadas e numeradas, atendendo às prescrições do TERMO DE REFERÊNCIA (anexo I) e das 

NORMAS TÉCNICAS pertinentes contendo os seguintes documentos e informações: 

a) razão social da licitante, número do CNPJ, endereço completo, nome e código do banco e da 

agência e número da conta corrente que a licitante pretende receber o pagamento; 

b) Planilhas de Quantidades e Preços Unitários e Totais devidamente preenchidas contemplando 

todos os itens, conforme detalhados  no anexo I do Edital. 

c) Planilha de Composição dos Encargos Sociais, Custos Administrativos, Remuneração da 

Empresa e Despesas Fiscais conforme detalhado no anexo I do edital. 

d) preço total dos serviços, em algarismos e por extenso, expresso em real, emitido em papel 

timbrado da empresa; 
 
e) Prazo de validade da Proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a partir 

da data de sua abertura. 

 

8.CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

8.1 As Propostas Técnicas serão analisadas e classificadas mediante atribuições de pontos com 

base nos critérios de pontuação e em função da análise dos tópicos a seguir relacionados, 

observando-se a seguinte pontuação máxima: 

a) CONHECIMENTO DO PROBLEMA (CP): Serão atribuídas notas no intervalo de 0 (zero) 

a 30 (trinta) pontos, observando-se os seguintes tópicos: 
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Itens 
Pontuação (Nota 

Máxima) 

a.1 Características das Obras 5,00 

a.2 Dados existentes no projeto 5,00 

a.3 Estudos realizados 5,00 

a.4 Soluções Adotadas 5,00 

a.5 Aspectos Ambientais 5,00 

a.6 Dados da região relevantes para execução dos 

serviços 

5,00 

TOTAL - (n.1) 30,00 

 

b) PLANO DE TRABALHO (PT): Serão atribuídas notas no intervalo de 0 (zero) a 30 (trinta) 

pontos, observando-se os seguintes itens: 

Itens Pontuação (Nota Máxima) 

b.1 
Plano de Trabalho / Metodologia 

20,00 

b.2 Utilização da Equipe por Serviços 10,00 

TOTAL - (n.2) 30,00 

 

8.1.1 Os itens do Conhecimento do Problema e do Plano de Trabalho serão analisados levando-

se em consideração os seguintes aspectos: 

 

 Coerência; 

 Clareza; 

 Objetividade; 

 Inovação; 

 Grau de abordagem; 

 Apresentação; 

 Inter-relacionamento entre atividades. 
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8.1.2 A avaliação dos tópicos Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho será procedida 

a partir de quesitos técnicos em três níveis de abordagem, a saber: 

 

 Não atende - 0% da nota de cada quesito; 

 Atende parcialmente- 50% da nota de cada quesito; 

 Atende - 100%da nota de cada quesito. 

 

c) EXPERIÊNCIA DA EMPRESA (EE): A experiência técnica da empresa deverá ser 

comprovada através da apresentação de atestados de execução de serviço de Levantamento 

Batimétrico monofeixe em área marítima, emitidos por entidades públicas ou privadas, em nome 

da licitante. Serão atribuídas notas no intervalo de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. A atribuição das 

notas se dará de acordo com os critérios estabelecidos no quadro a seguir, sendo pontuado de 

acordo com a quantidade de atestado e o tipo de obra projetada. 

QUANT. CAT ‘s PONTOS 

4 
Levantamento Batimétrico monofeixe. (5 pontos por 

CAT) 
20 

  TOTAL 20 

 

d) EQUIPE TÉCNICA (ET): Serão atribuídas notas no intervalo de 0 (zero) a 20 (vinte) 

pontos, observando o seguinte: 

d.1) Coordenador Geral: 0 (zero) a 10 (dez) pontos – 01 (um) engenheiro civil com 

capacitação e experiência comprovadas e pontuadas através dos critérios estabelecidos para 

os quesitos abaixo: 

 

QUANT. CAT’s PONTOS 

4 
Coordenação e/ou elaboração de Levantamento 

Batimétrico monofeixe (2,5 pontos por CAT) 
10 

  TOTAL 10 

 

d.2) Engenheiro Pleno: 0 (zero) a 10 (dez) pontos - 01 (um) engenheiro civil com 

capacitação e experiência comprovadas e pontuadas através dos critérios estabelecidos para 

os quesitos abaixo: 

QUANT. CAT’s PONTOS 

2 Coordenação adjunta e/ou elaboração de 

Levantamento Batimétrico monofeixe (5 pontos por 
10 
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CAT) 

  TOTAL 10 

 

8.1.3 A Nota da Equipe Técnica resultará da soma das notas atribuídas ao coordenador geral, e ao 

engenheiro supervisor de projetos e obras. 

 

8.2. Nota técnica (NT) 

 

8.2.1 A Nota da Proposta Técnica (NT) do licitante será o somatório das notas atribuídas aos 

tópicos: 

 

NT= CP + PT + EE + ET 

onde: 

NT= Nota atribuída à proposta técnica; 

CP= Nota atribuída ao conhecimento do problema; 

PT= Nota atribuída ao plano de trabalho; 

EE= Nota atribuída à experiência da empresa licitante; 

ET= Nota atribuída à equipe técnica da empresa licitante. 

 

9.CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

 

9.1. O valor da Nota atribuída à Proposta financeira de cada licitante será calculado pela seguinte 

fórmula: 
 
 

NP=100 – [ (Po - Pm) / (Ve - Pm)] x 20 

 

Onde: 

 

NP=Nota de Preços obtida pela Licitante;  

Po=Preço ofertado pela Licitante avaliada;  

Ve=Valor máximo orçado pela COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA; 
Pm=Preço mínimo ofertado pelas Licitantes. 

 

9.2 A pontuação das Propostas de Preço será calculada até a segunda casa decimal, desprezando-

se as demais. 
 
 
10. DA NOTA FINAL 

 

10.1 O cálculo da “Nota Final” (NF) das proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada 

das valorizações das Propostas Técnicas (NT) e Propostas de Preços (NP), da seguinte forma: 

 

NF= 0,6× NT+0,4× NP 

 

Onde: NF=Nota Final; 
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NT=Nota da Proposta Técnica; 
NP =Nota da Proposta de Preço. 
 
 
11. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS LICITANTES 

 

11.1 A classificação das proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas 

Finais, sendo a primeira colocada a licitante que atingir A MAIOR NOTA FINAL. 
 
 

12. PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICA 

E FINANCEIRA. 
 

12.1 A abertura dos envelopes nº 01 e 02 (PROPOSTAS), das Licitantes e a conseqüente 

avaliação dos seus documentos, serão realizadas em sessões públicas, mediante notificação 

às interessadas, se for ocaso, aplicando-se para tanto, os procedimentos a seguir estipulados. 
 
12.2. Inicialmente, o envelope nº 01 – Proposta Técnica será aberto e a documentação contida no 

mesmo será entregue aos representantes credenciados das licitantes para conhecimento, rubrica e 

exame. 

 

12.3 Após o exame das Propostas Técnicas pelas licitantes, a Comissão de Licitação procederá a 

análise e atribuição das respectivas notas técnicas, na forma do disposto no presente edital, sendo 

divulgado aos licitantes o resultado da avaliação das referidas propostas. 

 

12.4.O julgamento e a classificação das Propostas Técnicas poderão ser efetuados na mesma 

reunião ou a posterior, caso em que a intimação do seu resultado será publicada na imprensa 

oficial, ficando os autos franqueados aos licitantes na sala da Comissão de Licitação. 

 

12.5. Após o julgamento e classificação das Propostas Técnicas será efetuada na mesma reunião 

ou a posterior, em sessão com data previamente determinada, a abertura das Propostas de Preços 

das licitantes classificadas. 

 

12.6. O julgamento e a classificação das Propostas de Preços poderão ser efetuados na mesma 

reunião ou a posterior, caso em que a intimação do seu resultado será publicada na imprensa 

oficial, ficando os autos franqueados aos licitantes na sala da Comissão de Licitação. 

 

12.7.Transcorrido o prazo de recurso sem a sua interposição ou após o seu julgamento, ou ainda, 

havendo desistência expressa contida em Ata, a Comissão de Licitação lavrará Relatório 

contendo o resultado da licitação.  
 
 
13. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

 

13.1. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem se admitirá 

propostas que apresentem preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -

TCU - Plenário), no caso, acima do valor estimado, ou que apresentar preço manifestamente 

inexeqüível art. 78, §§§ 5, 6 e 7 da RILC. 
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13.2. O limite máximo aceitável para o preço global da proposta financeira, não poderá exceder o 

valor total estimado de R$ 220.540,96 (duzentos e vinte mil quinhentos e quarenta reais e 

noventa e seis centavos). 
 
 
13.3. Deverão ser detalhados os valores indicados pela licitante para os itens: 
 

 Encargos Sociais; 
 

 Custos Administrativos; 
 

 Remuneração da Empresa; 
 

 Despesas Fiscais. 
 
 
13.4. Fica limitado ao preço máximo estimado no orçamento a apresentação dos valores 

referentes a: EQUIPE E DESPESAS GERAIS. 

 

13.5. O limite máximo aceitável para o preço global da proposta, não poderá exceder o custo 

estimado estabelecido no 13.2 deste Edital. 
 
 
14. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS 

 

14.1. O julgamento das Propostas será feito mediante a verificação do atendimento às exigências 

do ato convocatório, de forma a assegurar a plena viabilidade de execução dos serviços, sendo 

desclassificada a licitante que deixar de atender aos requisitos do Edital. 

 

14.2. A Comissão de Licitação classificará as propostas por ordem decrescente das Notas Finais 

dos proponentes atribuídas com base na média ponderada das Notas das Propostas Técnicas (NT) 

e das Propostas de Preços (NP) calculada pela fórmula definida no item 10 deste Edital. 

 

14.3. A pontuação final será calculada até a segunda casa decimal, desprezando- se as demais. 

14.4 Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas - ME - 

ou empresas de pequeno porte - EPP, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

14.4.1 A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP 

que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em 

primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP. 

14.4.2 As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para, se 

desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo 

da primeira colocada. 

14.4.2.1 - A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste 

Edital, em sessão pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da Ata ou da 

intimação do licitante. 

14.4.3 Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes 

ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos 
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subitens anteriores. 

14.4.4 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido 

intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes 

primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

14.4.5 Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta 

apresentada, a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não 

havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda 

não existindo, ME/EPP participante, permanecerá a classificação inicial. 

14.5 Havendo eventual empate entre propostas cujas empresas não estejam enquadradas na LC 

123/2006 e alterações, o critério de desempate será através de quem ofertou o menor preço. 

14.6 Persistindo,ainda,o empate entre duas ou mais propostas,o desempate far-se-á através de 

sorteio, em ato público,em horário e local a serem definidos pela Comissão de Licitação. 

 

15. SERÁ DESCLASSIFICADA a licitante que: 

 

a) Apresentar conteúdo dos envelopes divergente do indicado no seu sobrescrito; 

b) Não apresentar a Planilha de Quantidades e Preços Unitários e Totais; 
c) Apresentara Planilha de Quantidades e Preços Unitários e Totais com rasuras, em desacordo 
com estabelecido no subitem 7.3 deste Edital, ou com qualquer alteração que modifique a 
numeração, discriminação/especificação ou unidade de qualquer um dos itens contidos nas 
mesmas; 
d)Deixar de apresentar os detalhamentos exigidos no subitem 7.3.1 "c" deste Edital; 

e)Propor condições ou proposta alternativa que não as contidas neste Edital; 

f)Propor valores unitários, quanto aos itens de EQUIPE e DESPESAS GERAIS superiores aos 

respectivos valores contidos no ORÇAMENTO BÁSICO; 

g)Propor valor global superior ao Valor Global contido neste Edital; 

h) Omita,descumpra ou não atenda a qualquer das exigências e requisitos técnicos estabelecidos 

no item PROPOSTA TÉCNICA e nos Anexos deste Edital; 

i) Oferte vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes. 

 

16 - DA HABILITAÇÃO 

 

16.1 Serão aptas as licitantes que comprovar estar habilitada, qualificada e desimpedida para 

participar desta licitação, segundo os aspectos enunciados a seguir: 

 

a) Habilitação Jurídica. 

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

c) Qualificação Econômica – Financeira. 

d) Habilitação Técnica. 

e) Demais comprovações 

 

16.1.1 Os documentos solicitados deverão estar atualizados, numerados e em vigência na data 

marcada para abertura dos envelopes, e, poderão ser apresentados em original, por publicação em 

órgão de imprensa oficial, autenticados por Cartório competente ou membro da comissão de 

licitação. 
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16.1.1.1 No caso da autenticação ser através da comissão permanente de licitação deverá 

ser efetuado em até 01 hora antes do horário previsto para abertura dos envelopes. 

 

16.1.2 Os documentos necessários para habilitação que dependem de prazo de validade e que não 

contenham prazo de validade especificado no próprio corpo do documento, em lei ou por este 

Edital, devem ter sido expedidos no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias anteriores à data da 

entrega dos envelopes. 

 

16.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: a documentação relativa à Regularidade jurídica consiste 

em: 

 

16.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações 

subsequentes, devidamente registrados na junta comercial ou órgão competente, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de ata arquivada da 

assembleia de eleição de seus admini2stradores. 

 

16.2.2. Arquivamento na Junta Comercial e publicação oficial das atas de assembleias gerais, que 

tenham aprovado e/ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por ações, bem 

como da ata da assembleia da última eleição de diretoria. 

 

16.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: A documentação relativa à 

Regularidade Fiscal e Trabalhista consiste em: 

 

16.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) do Ministério 

da Fazenda relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto da licitação, emitida em até 60 dias antes do dia da abertura dos 

envelopes.  

16.3.2. Certidão conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, e dívida ativa da 

Receita Federal do Ministério da Fazenda, do domicílio ou da sede da Licitante, com validade na 

data de apresentação e abertura dos envelopes. 

16.3.3. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, inclusive de Dívida Ativa, 

abrangendo todos os tributos administrados pelo Estado, mediante apresentação de certidões 

expedidas por Órgãos Estaduais competentes, do domicílio ou sede da Licitante. 

16.3.4. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, inclusive de Dívida Ativa, 

abrangendo todos os tributos administrados pelo município, mediante apresentação de Certidões 

expedidas por Órgãos Municipais competentes, do domicílio ou sede da Licitante. 

16.3.5. Prova de Regularidade (CRS – Certificado de Regularidade de Situação), relativa ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, com validade na data de apresentação e 

abertura dos envelopes. 

16.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão (CNDT), nos termos do titulo VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada peço Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

16.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA: A documentação relativa à 

Habilitação econômico-financeira será constituída por: 

 

16.4.1 Apresentar Balanço Patrimonial já exigível vedada a sua substituição por balancetes ou 
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balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando forem encerrados há 

mais de 03 (três) três meses da data marcada para apresentação e abertura dos envelopes, na 

forma do Art. 31, Inciso I, Lei Federal no 8.666/93. 

16.4.2 Em se tratando de Sociedades Anônimas, deverá ser apresentada cópia de sua publicação 

no Diário Oficial ou em Jornal de grande circulação no Estado sede da Licitante. 

16.4.3 As demais Sociedades, apresentar com o número das folhas no livro diário em que o 

balanço se encontra regularmente transcrito, acompanhados de seus respectivos termos de 

abertura e encerramento, devidamente chancelado pela junta comercial, ou a devida 

comprovação de seu envio pelo SPED - Sistema Público de Escrituração Digital (Dec. n.° 

6.022/2007 – Dec. 8.683/2016 – Dec. 1.800/1996 – Lei 8.934/1994). 

16.4.4 Comprovação da boa situação financeira deverá ser assinada por contador ou outro 

profissional equivalente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), das 

demonstrações contábeis abaixo indicadas, calculadas a partir do balanço patrimonial 

apresentado. Os índices exigidos no presente edital justificam-se pelo fato da necessidade de 

averiguar a saúde financeira da licitante no tocante a capacidade de pagamento de seus 

compromissos seja de curto ou longo prazo possibilitando que o Município possa ter um 

diagnóstico das condições financeiras da empresa, dando-lhe maior segurança na contratação. 

 

Índice de liquidez Geral  AC+ARLP igual ou superior a 1,00 

                                                PC+ELP 

 

Índice de Solvência Geral AT____ Igual ou superior a 1,00 

                                                  PC+ELP 

 

Índice de Endividamento PC+ELP  Igual ou inferior a 0,80 

                                                  AT 

 

Onde:  AC =Ativo Circulante 

  ARLP  = Ativo Realizável a Longo Prazo 

 AT  = Ativo Total 

 PC  = Passivo Circulante 

 ELP  = Exigível a Longo Prazo 

 

16.4.5 Apresentar juntamente com o balanço patrimonial as seguintes Demonstrações Contábeis 

já exigíveis:  

16.4.5.1 DRE (Demonstração do resultado do exercício) do último exercício; 

16.4.6 A licitante com início de atividades no exercício corrente deverá apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura e 

demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao 

período de sua existência, avaliados através da obtenção de índice de Solvência maior ou igual a 

um (> ou = a 1), conforme fórmula a seguir indicada: 

 

               Ativo Total 

S= ------------------------------- 

       Passivo Exigível Total 
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16.4.7 O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) deverá comprovar que 

possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (Dez Por Cento) do valor 

total estimado da contratação ou do item pertinente. 

16.4.8 Certidão Negativa de Falência ou Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso não conste prazo de validade da 

certidão, serão aceitas certidões emitidas nos últimos 90 (noventa) dias antes da data da sessão 

de abertura da licitação, descrita no preâmbulo do Edital. 

16.4.8.1 Caso a referida certidão não abranja o Processo Judicial Eletrônico, e este já for 

instalado na Comarca, sede da pessoa jurídica, deverá a empresa licitante, ainda, comprovar sua 

qualificação econômico-financeira também através desta certidão, pois a mesma abrange os 

processos judiciais eletrônicos. 

16.4.9 Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e inciso III do artigo 31 

da Lei n. º 8.666/93, de 1% (Um por cento) do valor estimado do objeto de contratação.  

16.4.9.1 Será considerado como garantia, previsto no subitem 16.4.9; 

I – Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública 

II – Seguro-garantia 

III – Fiança bancária 

16.4.9.2 Quando a garantia for realizada através de títulos da dívida pública o mesmo só será 

válido se forem escriturais, registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil – BACEN conforme dita a Lei nº 10.179, de 

06/02/2005, e o Decreto nº 3.859, de 04.07.2005, com cotação na bolsa de valores e ainda deverá 

vir acompanhado de prova de autenticidade, correção monetária e de propriedade; 

16.4.9.3 No caso de caução da garantia em dinheiro, deverá ser efetuada através de depósito em 

conta específica da DOCAS-PB cedida pelo setor financeiro. 

16.4.9.4 Quando a garantia for realizada através de seguro-garantia, a mesma deverá ser emitida 

por instituição devidamente autorizada pela Superintendência de Seguros Privados-SUSEP e 

quando se tratar de fiança bancária junto ao Banco Central do Brasil, conforme dispõe o 

Acórdão TCU n.º 498/2011 - plenário. 

Parágrafo Único: o Comprovante de garantia deverá ser apresentado dentro do envelope de 

habilitação. 

   

16.5. HABILITAÇÃO TÉCNICA: A documentação relativa à Habilitação Técnica será 

constituída por: 

 

I – Qualificação Técnica 

 

16.5.1. Prova de registro ou inscrição da Licitante e de seu (s) responsável (is) técnicos na 

entidade profissional competente (CREA) do domicílio ou sede da Licitante. 

16.5.2. Comprovação atualizada de inscrição no Cadastro de Entidades Executantes de 

Levantamentos Hidrográficos (CEELH) na Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN da 

Marinha do Brasil; 
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16.5.3.Comprovação de aptidão da licitante, pela execução de serviços compatíveis em 

características e prazos com o objeto da licitação, através de atestado(s) em nome da empresa, 

fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Constituem parcelas de maior 

relevância e valor significativo os serviços de: 

 

• Execução de Levantamento Batimétrico Monofeixe. 

 

16.5.4. Indicação do pessoal técnico de nível médio e superior, adequado e disponível para a 

realização do objeto da licitação, contendo a qualificação profissional dos membros de nível 

superior, com declaração de sua disponibilidade, conforme relação mínima indicada no 

Termo de Referência. 

 

16.5.5. Relação de equipamentos e veículos essenciais à execução dos serviços a serem 

contratados, conforme previsto no Termo de Referência, com declaração de sua 

disponibilidade. 

 

16.5.6.Comprovação da licitante possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega da 

proposta, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços 

compatíveis com o objeto da licitação,devendo o(s)atestado(s) ser (em)expedido (s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado,devidamente registrado(s) na entidade profissional 

competente, constituindo-se parcelas de maior relevância: 

 

• Execução de Levantamento Batimétrico Monofeixe. 

 

16.5.7 A comprovação da aptidão será feita por Certidão de Acervo Técnico expedida pelo 

CREA e/ou por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

16.5.8. 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 moldes do anexo V. 

16.5.9 Declaração que tomou conhecimento de todas as informações e das condições, bem como 

recebeu todos os documentos necessários para o cumprimento das obrigações objeto da 

Licitação, nos termos do art. 30, III, da Lei nº 8.666/1993, devidamente assinada pelo 

Representante legal da licitante, conforme Modelo do anexo VI. 

16.5.10 O licitante poderá, caso entenda necessário quando da realização da visita técnica,  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, 

devendo apresentar, DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA assinada pelo Representante 

legal da licitante e/ou Responsável técnico e/ou Procurador, conforme modelo do anexo VII do 

Edital. 

16.5.10.1 O agendamento será através do telefone (83) 3250-3000 (institucional). No 

momento da visita o interessado deverá estar munido do RG e CPF.  

    16.5.10.2 Para o agendamento e visita não há necessidade de identificação do licitante    

(empresa).  

16.5.11 - Caso a licitante não queira ou não possa realizar a visita técnica, deverá apresentar, em 

substituição a Declaração de Visita Técnica, a DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 
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assinada pelo Representante legal da licitante e/ou Responsável técnico e/ou Procurador, 

conforme modelo do anexo VIII do Edital. 

 

16.6 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

16.6.1.  Declaração, conforme modelo constante do Anexo II assinada pelo representante legal da 

proponente. 

 

17. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

17.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a ocorrência do certame, qualquer 

pessoa poderá impugnar e solicitar esclarecimentos sobre este Edital. 

17.2. A IMPUGNAÇÃO, ESCLARECIMENTO E RECURSOS DEVERÃO ser protocoladas 

na DOCAS-PB. 

17.3. Caberá a autoridade signatária do instrumento convocatório, decidir sobre a impugnação 

ou responder o esclarecimento no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação/esclarecimento. 

17.4. Acolhida a impugnação, a DOCAS-PB deverá observar o disposto no §§ 4 e 5 do art. 29 

do RILC. 

17.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame, salvo quando se amoldarem nas disposições do subitem anterior. 

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

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

17.6. As respostas às impugnações, pedidos de esclarecimentos e recursos, bem como outros 

avisos de ordem geral, serão publicadas no diário oficial do Estado e no sítio oficial da DOCAS-

PB. 

17.7. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no 

caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pela proponente. 

17.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 

designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, 

conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de 

designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato 

com poderes para impugnar o Edital).  

17.9 Haverá fase recursal única, após o encerramento da fase de habilitação. 

17.10. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos. 

17.11. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

17.12.  Admitido a intenção recursal, o recorrente poderá apresentar recurso no prazo de 5 

(cinco) dias úteis após a habilitação, o qual contemplará, além dos atos praticados nessa fase, 

aquelas praticados na fase de julgamento das propostas de preços. 

17.13. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 05 (cinco) dias úteis e começará 

imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o subitem 17.12. 

17.14 O recurso será dirigido à autoridade que praticou o ato recorrido, a qual apreciará sua 

admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar ou não sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

e, caso não reconsidere, fazê-lo subir à segunda instância superior administrativa, devidamente 
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informado, devendo a decisão final ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso encaminhado (art. 83 do RILC). 

17.15 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

18. DO CONTRATO 

18.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do termo de 

contrato; cuja respectiva minuta constitui, anexo do presente ato convocatório. 

18.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

18.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 

da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias ÚTEIS, a contar da 

data de seu recebimento. 

18.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela DOCAS. 

18.3. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da 

assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no 

termo de referência.  

18.4. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, 

III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

18.5. Por ocasião da 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. 

18.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 

cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

18.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

18.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 

outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 

habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

assinar o contrato. 
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19. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 É vedada a subcontratação do objeto do contrato. 

 

20. DA FORMA E CONDIÇÕES PAGAMENTO 

 

20.1 Para pagamento dos itens de serviços executados constantes das Planilhas de Preços, a 

CONTRATADA deverá apresentar até o 5º dia útil após o mês de sua execução, boletim de 

medição contendo o valor a ser faturado. Tal apresentação deverá ser acompanhada de relatório 

mensal das atividades desenvolvidas.  

20.2 A documentação assim apresentada, será submetida à análise da fiscalização, que em até 5 

(cinco) dias úteis após a apresentação do Boletim de Medição, autorizará a CONTRATADA a 

faturar os serviços aprovados, que deverão ser pagos em até 10 (dez) dias após a apresentação da 

fatura. 

20.3 Qualquer dúvida que venha a ser suscitada a respeito dos documentos acima referidos 

deverá ser dirimida entre as partes, ficando os seus valores desde então glosados até a solução 

final, sem que isto constitua motivo de atraso do restante do pagamento. 

20.4  A DOCAS/PB pagará à CONTRATADA, 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: 

20.4.1. Atesto da prestação dos serviços pelo fiscal do contrato; 

20.4.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

20.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), 

Estadual e Municipal do domicílio da contratada; 

20.4.4. 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; 

20.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

20.4.6. 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. 

20.5. Caso a Nota Fiscal / Fatura apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a 

partir da data da regularização da mesma. 

20.6. Caso não haja expediente na DOCAS/PB no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica o 

pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente. 

20.7. 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. 

 

21.  DOS REAJUSTES 

 

21.1 Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os 

prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data da apresentação da Proposta 

Comercial e serão realizados conforme os procedimentos: 

 

a) O índice de reajuste será o índice Nacional de Custo da Construção Civil - INCC, da coluna 
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35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica; 

b) A data base adotada será ANUAL. 

c)  Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: 

 

R = V x I – Io = onde:  

                  Io 

R - Valor do reajustamento calculado; 

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 

I - índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data 

base); 

Io - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente à data base. 

 

 

22. DAS PENALIDADES 

22.1  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. 

22.2  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. 

22.3 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. 

22.4 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. 

22.5 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. 

22.6 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: 

22.6.1 De 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

descumprimento total da obrigação; 

22.6.2 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; 

22.6.3 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. 

 

22.7 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

contratado faltoso. 
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22.8 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. 

 

22.9 A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a 

Administração serão graduados pelos seguintes prazos: 

 

22.9.1 De 6 (seis) meses, nos casos de: 

22.9.1.1 Aplicação de duas penas de advertência, no decorrer do contrato, sem que o fornecedor 

tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração; 

22.9.1.2 Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/serviço; 

 

22.9.2. De 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, 

de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 

 

22.9.3.  De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 

22.9.3.1. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; 

 

22.9.3.2 Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e 

prévia comunicação à Administração; 

22.9.3.3 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração 

estadual; 

22.9.3.4.Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo; 

 

22.10. A prática de qualquer das infrações previstas nos itens 22.9.3 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. 

 

22.11. 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. 

23. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

23.1 O recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e 

propostas serão processadas, conforme o caso, de acordo com a Lei Federal n.º 13.303/2016. 

23.2 Esta licitação poderá ser anulada ou revogada, aumentada ou reduzida nos limites 

estabelecidos por lei, sem que tenham as adjudicatárias direito a qualquer indenização. 

23.3 Simples omissões ou irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, a exclusivo 

critério da Comissão de Licitação, e que não causem prejuízos ao entendimento da documentação 

e da proposta, poderão ser relevadas. 

23.4 Para dirimir na esfera judicial; as questões oriundas do presente procedimento licitatório; 

será competente o Foro da Justiça Estadual em Cabedelo - PB. 
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23.5 Não havendo expediente na data marcada para, recebimento e/ou abertura dos envelopes 

contendo a documentação e propostas, esses eventos dar-se-ão no primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo local e hora estabelecidos neste procedimento licitatório. 

23.6. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação. 

23.7.  As despesas provenientes para o exercício de 2021 nas seguintes dotações:  

Classificação: 31203.26.784.5004.1878.00000000287.44905100.27000 

Fonte: 270 

Reserva Orçamentária: 154 

23.8. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico da DOCAS/PB, 

www.portodecabedelo.pb.gov.br ou de forma excepcional no Setor da Comissão de Licitação – 

COPELI, localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo/PB, no horário de 

08h:00min às 16h:00min (horário de Brasília), mesmo endereço no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, e, em grau de 

Recurso, pela presidente da DOCAS-PB. 

 

 

Cabedelo, 22 de junho de 2021. 

 

 

Verônica Daniel de Souza 

Presidente da CPL 
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