
 

 

 

 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
 

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, por intermédio da Pregoeira oficial, Verônica Daniel de Souza – Mat. 
396, constituído pela Portaria nº 041/2021, de 04 de maio de 2021, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, torna público que, de acordo com conforme artigo 19, inciso I c/c 
parágrafo único, do RILC, adotando o rito da modalidade Pregão, sob o regime de empreitada por preço 
unitário (artigo 20, I, RILC), bem como toda legislação correlata e demais exigências Previstas neste edital 
e anexos, faz saber a todos os interessados, de que trata a presente licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico: do tipo MENOR PREÇO unitário, em sessão pública, por meio da INTERNET.  
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório conforme anexo I 
(Termo de Referência), que dele fazem parte integrante.  
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar 
a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; 
verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os 
trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável 
pela adjudicação e propor a homologação. 
 

ÓRGÃOS INTERESSADOS: 
COMPANHIA DOCAS 
 

DATA E HORA DE INICIO DAS 
PROPOSTAS: 

12H:00M DO DIA 27/09/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA LIMITE PARA 
IMPUGNAÇÃO E 

ESCLARECIMENTOS: 

16H:00M DO DIA 30/09/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA E HORA FINAL DAS 
PROPOSTAS: 

09H:00M DO DIA 07/10/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

DATA DE ABERTURA DAS 
PROPOSTAS – SESSÃO 

PÚBLICA: 

10H:00M DO DIA 07/10/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: 
 

www.portaldecompraspublicas.com.br 
 

MODO DE DISPUTA 
ABERTO E FECHADO 

 

 
1. DO OBJETO. 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa 
especializada, devidamente habilitada junto aos órgãos sanitários e ambientais, para segregação, coleta, 
acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos das Classes A, B, D, E, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

 
1.2. A licitação será dividida em ITEM ÚNICO, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
 
 
2. DO CREDENCIAMENTO. 
 
2.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que 
permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA 
ELETRÔNICA. 
 
2.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Publicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 
2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 
este Pregão. 
 
2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
 
2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 
 

2.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 
 
3.2. 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. 
3.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 
  

3.3.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social 
seja diretor ou empregado da DOCAS/PB; 
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3.3.2. Suspensa pela DOCAS/PB; 
3.3.3. Declarada inidônea pela União ou pelo Estado da Paraíba, enquanto perdurarem os 
efeitos da sanção; 
3.3.4. 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; 
3.3.5. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
3.3.6. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
3.3.7. 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; 
3.3.8. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
3.3.9. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 
3.3.10. 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. 
3.3.11. que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação. 
3.3.12. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da DOCAS/PB. 
3.3.13. demais casos previstos em lei. 

 
3.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” 
EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 
 

3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 
3.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
 
3.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

 
3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 
3.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 
 
3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  
 
3.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  



 

 

 

 
3.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 
3.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 
 

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, PROPOSTA 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 

 
4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 
1º da LC nº 123, de 2006. 
 
4.4. Incumbirá 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. 
 
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 
 
4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 
5.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA 
ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS: 
 

5.1.1. Valor unitário e total para item, em moeda corrente nacional; 
 



 

 

 

5.1.2. Marca de cada item ofertado (quando for o caso); 
 
5.1.3. Fabricante de cada item ofertado (quando for o caso); 

 
5.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 
registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

 
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no na 
prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de planilha de curso e formação 
de preço conforme anexo neste edital.  
 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua 
apresentação.  
 
5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
 
5.7 Nessa fase é VEDADA a identificação do licitante. 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
 
6.2.  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 



 

 

 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
 
6.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste 
edital. 

 
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

 
6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  
 
6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E 
FECHADO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.  
 
6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances.  
 
6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
 
6.12. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 
melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em 
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
6.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
 
6.14. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá 
o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
 
6.15. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa 
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 
habilitação. 



 

 

 

 
6.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro. 
 
6.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro.  
 
6.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
6.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
6.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua 
reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
6.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
6.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 
 
6.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
6.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
6.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
6.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 



 

 

 

6.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento.  
 
6.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
6.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no Art. 77, da RILC: 
 

6.29.1 disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, 
em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento; 
 
6.29.2 Exame do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que previamente instituído 
sistema objetivo de avaliação;  
 
6.29.3 Os critérios estabelecidos no § 2º do Art. 3º da Lei n.º 8.666/93; 
 
6.29.4 Sorteio. 

 
6.30. O sorteio, será pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
 
6.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
6.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
6.31.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 01 (uma) hora, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.  
 
6.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos. 
 
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), no caso, acima do valor estimado, ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível art. 78, §§§ 5;6;7 da RILC. 
 



 

 

 

7.2.1.  Considera-se inexeqüível aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio 
de documentos que comprovem que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 
  
7.2.2. Para efeito de demonstração da exeqüibilidade dos preços na forma do subitem anterior, não 
se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
de forma a demonstrar a adequação do preço proposto em face dos custos que incidirão sobre a 
execução do contato, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou â totalidade da remuneração, desde que a renúncia 
esteja expressa na proposta.  

 
7.3. Se houver indícios de inexequibilidade do preço ofertado, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementar, poderá ser efetuada diligência, para fins de comprovação de sua 
viabilidade econômica podendo adotar, dentre outros os procedimentos listados no § 7º da RILC. 
  
7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será 
registrada em ata; 
 
7.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 01 (uma) hora, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
 

7.5.1.  O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
 
7.5.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do objeto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados 
por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo 
do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
7.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
7.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 

7.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subseqüente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 



 

 

 

7.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
7.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subseqüente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
7.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

  
8. DA HABILITAÇÃO. 
 
8.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE 
DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL 
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE 
SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A 
CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES 
CADASTROS: 
 

8.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
 
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

 
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0. 
 
8.1.5. Inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 
Pública Estadual -CAFILPB, conforme a Lei nº 9.697/2012. 
 
8.1.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
8.1.6.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
8.1.6.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
 
8.1.6.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0


 

 

 

8.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
8.1.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subseqüente. 

 
8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 
qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 
 

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
 

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 01 (uma) hora, sob pena de inabilitação. 
 
8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 
 
8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

8.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 

8.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
8.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 

8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


 

 

 

8.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
8.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 
 
8.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 
8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
8.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

 
8.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

8.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
 
8.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 
8.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
8.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
8.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto 
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual; 
 
8.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

 
8.9.7.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 



 

 

 

8.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 
8.10.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (noventa) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 

 
8.10.1.1 Caso a referida certidão não abranja o Processo Judicial Eletrônico, e este já for 
instalado na Comarca, sede da pessoa jurídica/física, deverá a empresa licitante, ainda, 
comprovar sua qualificação econômico-financeira também através desta certidão, pois a 
mesma abrange os processos judiciais eletrônicos. 

 
8.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

8.11.1 Registro da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, do domicílio ou sede do licitante, em plena validade, em atendimento a 
Resolução CONFEA nº 266/79 e Resolução nº 191/70. 
 
8.11.2 Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da empresa licitante conforme preceitua o §1º do Art. 30 da Lei 
8.666/93, acompanhado da CAT (Certidão de Acervo Técnico) do responsável técnico emitida 
pelo conselho de classe (CREA), que comprove a execução de serviços ou de fornecimento 
semelhante ao do objeto desta licitação; 
 
8.11.3 A licitante deverá apresentar nos termos da RDC Nº 222/2018 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), e da Resolução n° 358, de 29/04/2005 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente – CONAMA ou órgão competente a seguinte documentação: 
 
8.11.4 Licença Ambiental de Operação (LO) do órgão competente do Estado da sede da empresa 
licitante, emitida em seu nome, para a(s) unidade(s) de coleta, tratamento, transporte e destino 
final de resíduos de serviço de saúde, dentro do prazo de vigência, conforme Resolução n° 
237/97 – CONAMA. 
 
8.11.5 Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de 
resíduos ambientais CTF/APP, emitido pelo IBAMA, conforme IN IBAMA 06 /2013 (TC 
031.853/2017-0); 
 
8.11.6 Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE, emitida pela ANVISA, para empresas 
prestadoras de serviços de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos resultantes de veículos terrestres em trânsito 
por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, 
aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados, conforme RDC ANVISA n°345/2002.  
 
 
8.12. DEMAIS COMPROVAÇÕES 
 



 

 

 

8.12.1 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando nos moldes dos anexos III, IV, V, VII e VIII do presente edital. 
 
8.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 

8.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

 
8.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
 
8.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
8.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
8.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
8.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

 
8.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 

9.1.1. Planilha orçamentária conforme modelo ANEXO II do edital. 
9.1.2. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
 



 

 

 

9.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
 
9.1.4. Serão por conta da licitante, todos os custos com transporte, seguro, assim como as demais 
despesas pertinentes não mencionadas neste edital que incidam ou venham a incidir direta ou 
indiretamente sobre o objeto licitado. 
 
9.1.5. Prazo de validade da Proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.  
 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência (conforme o caso), vinculam a Contratada. 

 
9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso. 
 

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
 

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 
 
9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
10. DOS RECURSOS. 
 
10.1. Haverá fase recursal única, após o encerramento da fase de habilitação. 
 
10.2. Os licitantes poderão 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, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para querendo, apresentarem 
contrarrazões em outros 5 (cinco) dias úteis que começarão a contar do término do prazo da recorrente.  

 
10.3. A intimação dos atos referidos no artigo anterior, será feita mediante comunicação direta aos 
interessados  através do sistema eletrônico  http://www.portaldecompraspublicas.com.br.  
 
10.4. Os autos deste processo permanecerão franqueados via 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e meio físico na sede da DOCAS, na COPELI. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

 
10.5. O recurso será dirigido a 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 informado, 
devendo a decisão final ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 
do recurso encaminhado. (art. 26, RILC). 

 
10.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.7. Eventuais impugnações ao edital ou recursos contra as decisões do pregoeiro deverão ser 
protocolizados em campo próprio disponível no sistema eletrônico  
http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
10.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances.  

 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail e publicação no 
DOE e no portal da DOCAS-PB.  

 
11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO 
DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados o objeto da licitação será 
homologado e adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do da autoridade competente. (art. 
86, II da RILC)  

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 
 
14.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do termo de 
contrato; cuja respectiva minuta constitui, anexo do presente ato convocatório. 
 
14.2. 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.  
 

14.2.1. 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. 
 
14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela DOCAS. 

 
14.3. 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.  
 
14.4. 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. 
 
14.5. 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. 

 
14.5.1. .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 p revistas 
no edital e anexos. 

 
14.6. 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. 
 
14.7. 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. 



 

 

 

 
15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO). 
 
15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido amplo do valor contratual são as estabelecidas no 
na minuta do contrato, anexo a este Edital. 

 
16. DA FISCALIZAÇÃO. 
 
16.1. Os critérios de fiscalização estão previstos na minuta do contrato. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
18. DO PAGAMENTO. 

  
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. A licitante que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital, ficará sujeita 
às penalidades previstas neste Edital e no Regulamento Interno de licitações e contratos, disponível no 
site da DOCAS/PB, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 
20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. 
 
20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 
 
20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante melhor classificado. 
 
20.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 
a fase competitiva. 
 
20.4 Esta ordem de classificação dos licitantes deverá ser respeitada nas contratações e somente será 
utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine o contrato. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (ART. 29, RILC). 
 
21.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar e solicitar esclarecimentos sobre este Edital. 
 
21.2. A IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser realizadas EXCLUSIVAMENTE por FORMA 
ELETRÔNICA em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

 
21.3. 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. 
 
21.4. Acolhida a impugnação, a DOCAS-PB deverá observar o disposto no §§ 4 e 5. 
 
21.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, 
salvo quando se amoldarem nas disposições do subitem anterior. 
 

21.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
21.6. As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimentos, bem como outros avisos de ordem 
geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos 
licitantes, seu acompanhamento. 
 
21.7. 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. 
 
21.8. 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). 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
 
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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 validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
 
22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

 
22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na DOCAS-PB. 
 
22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
 
22.9. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

22.9.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 
 

22.10.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
22.11.  A DOCAS-PB, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, 
desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. (Art. 62 da Lei nº 13.303/2016). 
 

22.11.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
 

22.11.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
 

22.12. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 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. 
 
22.13.  As despesas provenientes para o exercício de 2021 nas seguintes dotações:  
31.203.26.784.5004.1878.000000287.44905100.27000 
 
22.14.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, No sítio da DOCAS www.portodecabedelo.pb.gov.br ou de 
forma excepcional na COPELI localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/n, centro, Cabedelo/PB., no 

horário das 08h:00min às 16h:00min (horário de Brasília), mesmo endereço no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE 
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO; 
ANEXO IV– MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL; 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA; 
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
ANEXO IX –MINUTA DO CONTRATO; 

 
 

Cabedelo/Pb, 22 de setembro de 2021. 
 

Verônica Daniel de Souza 
Pregoeiro Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 O presente Termo de Referência tem como finalidade definir os critérios e discriminar a 
segregação, coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos 
dos Grupos A, B, D, E da Companhia Docas da Paraíba – Docas/PB, conforme RDC ANVISA 
n°56/2008. 
 
2. OBJETO 
2.1 Contratação de empresa especializada, devidamente habilitada junto aos órgãos sanitários e 
ambientais, para segregação, coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e destinação 
final dos Resíduos das Classes A, B, D, E (conforme RDC ANVISA n°56/2008) da Companhia Docas 
da Paraíba – Docas/PB.  
 
3. JUSTIFICATIVA 
 
3.1 A presente contratação justifica-se em razão da necessidade da Companhia Docas da 
Paraíba – Docas/PB atender às exigências legais, em especial a da Lei nº 12.305/10 e a RDC 
ANVISA n°56/2008. 
3.2. Além disso, trata-se de um serviço essencial, e de natureza contínua. 
 
4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preço unitário. 
 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. Acondicionamento 
  
5.1.1 A CONTRATANTE fornecerá recipientes para acondicionamento e veículos coletores dos 
resíduos dos grupos A, B, D e E, em número suficiente para o armazenamento interno e 
transporte interno.  
 
5.1.2 A CONTRATADA fornecerá bombonas para acondicionamento dos Resíduos Grupos A, B e 
D no interior da central de resíduos. As bombonas devem atender as especificações abaixo:  
 

5.1.2.1 A CONTRATADA fornecerá para o acondicionamento de Resíduos do Grupo A e E 
bombonas de 25 (vinte e cinco) litros de polietileno de alta densidade (PEAD), com 
tampa rosqueada e vedante.  
 
5.1.2.2 A CONTRATADA fornecerá para acondicionamento dos resíduos do grupo B 
(resíduo químico) líquidos, bombonas de polietileno de alta densidade (PEAD), com 



 

 

 

tampa rosqueada e vedantede 25 (vinte e cinco) litros. Identificadas com a inscrição de 
“RESÍDUO QUÍMICO” e símbolo de risco associado constante na NBR 7500. 
 
5.1.2.3 A CONTRATADA fornecerá para o acondicionamento de Resíduos do Grupo D 
bombonas de 25 (vinte e cinco) litros de polietileno de alta densidade (PEAD), com 
tampa vedante.  

 
5.2 Coleta e transporte para Central de Resíduos 

 
5.2.1 A empresa deverá realizar coleta interna (nos setores e departamentos da DOCAS-
PB) dos resíduos dos grupos A, B, D e E obedecendo as disposições do RDC ANVISA 
n°56/08 e encaminha-los para Central de Resíduos da DOCAS-PB para segregação e 
pesagem.  
5.2.1.1 A coleta dos resíduos dos grupos A, B, D e E deverá ser realizada de segunda a 
sexta, 05 (cinco) dias por semana, 02 (duas) vezes por dia, em horários acordados entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
5.2.2 A CONTRATADA fornecerá os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s para a 
prestação segura dos serviços de gerenciamento dos resíduos, conforme RDC ANVISA 
n°56/08.  
5.2.3 A coleta dos resíduos dos grupos B deverá ser realizada de acordo com o 
quantitativo de resíduos gerados pela CONTRATANTE.  
5.2.4 As lâmpadas fluorescentes e eletrônicas serão recolhidas por unidade e 
acondicionadas em embalagens que evitem a sua quebra. 
5.2.5 Com exceção das lâmpadas, os demais resíduos (Grupos A, B, D, e E) serão 
mensurados em quilos. Tendo como base a pesagem feita na sede da CONTRATANTE e 
da CONTRATADA.  

5.3 Coleta da Central de Resíduos e Transporte externo  

5.3.1 A empresa deverá realizar a coleta dos resíduos dos grupos A, B, D e E da 
CENTRAL DE RESÍDUOS, obedecendo as disposições do RDC ANVISA n°56/08 e 
encaminha-los para tratamento e disposição final. 
5.3.1.1 A coleta dos resíduos dos grupos D deverá ser realizada pelo menos 03 (três) dias 
por semana, em dias acordados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA e em horários 
acordados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
5.3.1.2 A coleta dos resíduos dos grupos A, B e E deverá ser realizada em veículo 
específico para este tipo de resíduos, em dias acordados entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, em horários acordados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA., de 
acordo com o quantitativo de resíduos gerados pela CONTRATANTE, limitando-se a 04 
(quatro) recolhimentos por mês. 
5.3.2 O transporte dos Resíduos do Grupo A,B e E deverá ser realizado em veículos 
adequados para este tipo de serviço, conforme previsto em normais e legislações 
ambientais e sanitárias.  



 

 

 

5.3.3 O transporte dos resíduos do grupo D deverá ser realizado por veículo específico 
e distinto daquele constante no subitem 5.3.1.2 e atender as legislações e normas 
ambientais e sanitárias. 
 

5.4 Tratamento dos Resíduos 

5.4.1 A CONTRATADA deverá realizar método de tratamento compatível com a natureza 
do resíduo a ser tratado, conforme preconiza a RDC ANVISA nº 56/08 
5.4.2 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente para o CONTRATANTE o 
certificado de tratamento dos resíduos, que comprovem sua desinfecção, incineração 
e/ou neutralização, pela empresa que realizou o processo. E, sempre que solicitado, 
laudos técnicos detalhados dos processos de tratamento realizados.  
 

5.5 Disposição Final dos Resíduos 

5.5.1 A disposição final dos resíduos dos grupos A, B, D e E deverá ser feita pela 
CONTRATADA em aterros sanitários devidamente licenciados por órgão ambiental, 
autorizado e certificado pelas autoridades competentes, de acordo com as legislações 
vigentes.   
5.5.1 Para que seja comprovada a disposição final em local adequado, de acordo com 
as características de cada resíduo, a CONTRATADA, deverá retornar mensalmente a 
CONTRATANTE Via do Manifesto de Resíduos, para cada processo de coleta, 
devidamente preenchidos, assinados e carimbados pelo gerador, transportador e 
receptor, de acordo com modelo fornecido pelos órgãos ambientais.  

5.6 Procedimentos Operacionais Padrão – POP  
 

5.6.1 A CONTRATADA deverá apresentar para a CONTRATANTE os Procedimentos 
Operacionais Padrão – POP e os registros de treinamento dos seus colaboradores nestes 
POP’s para as etapas constituintes do processo de Gerenciamento de Resíduos dos 
Grupos A B, D e E (Coleta interna, segregação, coleta externa e transporte dos resíduos).    
5.6.1 A CONTRATADA deverá apresentar para a CONTRATANTE os Procedimentos 
Operacionais Padrão – POP e os registros de treinamento dos seus colaboradores nestes 
POP’s para os procedimentos de limpeza e desinfecção dos EPI’s.  
5.6.3 A CONTRATADA deverá apresentar para a CONTRATANTE os Procedimentos 
Operacionais Padrão – POP e os registros de limpeza e desinfecção dos caminhões 
utilizados para coleta externa.  

 
6. INÍCIO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. A execução deste objeto terá início em até 24 (vinte e quatro horas) após a assinatura do 
contrato.  
6.1. O prazo de vigência da Contratação será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura, podendo por interesse das partes, ser prorrogado, desde que a duração do contrato 
não exceda 05 (cinco) anos, de acordo com o artigo 71 da Lei nº 13.303/16. 



 

 

 

 
7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

UNID. QUANT. ESTIMADA 

MENSAL 

 

QUANT. ESTIMADA 

(12 MESES) 

01 Execução de serviços de Segregação, 
coleta, acondicionamento, transporte, 
tratamento e destinação final dos Resíduos 
dos Grupos A, B, D, E da Companhia Docas 
da Paraíba – Docas/PB, conforme RDC 
ANVISA n°56/2008. 

 

KG 2.283 27.396 

 
7.1 O quantitativo estabelecido teve como parâmetro a geração atual de resíduos que é em 
torno de 25kg/semana de resíduos do grupo A e E, 60kg/dia de resíduos do grupo D. Já a 
geração dos resíduos do grupo B a média mensal é de 75kg. Além disso, foi acrescentado 
aproximadamente 10% a título de margem de segurança em virtude da projeção do aumento de 
atividades no Porto ao longo de 12 meses e consequente aumento na geração de resíduos.   
 
8. DA PROPOSTA COMERCIAL  
 
8.1. A proposta deverá ser apresenta nos termos definidos no EDITAL DE LICITAÇÃO.  
 
9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.1 Registro da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, do domicílio ou sede do licitante, em plena validade, em atendimento a 
Resolução CONFEA nº 266/79 e Resolução nº 191/70. 
 
9.2 Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, em nome da empresa licitante conforme preceitua o §1º do Art. 30 da Lei 8.666/93, 
acompanhado da CAT (Certidão de Acervo Técnico) do responsável técnico emitida pelo 
conselho de classe (CREA), que comprove a execução de serviços ou de fornecimento 
semelhante ao do objeto desta licitação; 
 
9.3 A licitante deverá apresentar nos termos da RDC Nº 222/2018 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), e da Resolução n° 358, de 29/04/2005 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente – CONAMA ou órgão competente a seguinte documentação: 
 
9.3.1 Licença Ambiental de Operação (LO) do órgão competente do Estado da sede da empresa 
licitante, emitida em seu nome, para a(s) unidade(s) de coleta, tratamento, transporte e destino 
final de resíduos de serviço de saúde, dentro do prazo de vigência, conforme Resolução n° 
237/97 – CONAMA. 



 

 

 

 
9.3.2 Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de 
resíduos ambientais CTF/APP, emitido pelo IBAMA, conforme IN IBAMA 06 /2013 (TC 
031.853/2017-0); 
 
9.3.3 Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE, emitida pela ANVISA, para empresas 
prestadoras de serviços de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos resultantes de veículos terrestres em trânsito 
por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, 
aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados, conforme RDC ANVISA n°345/2002.  
 
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
10.1. A medição 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. 
 
11. FORMA DE PAGAMENTO 
 
11.1. O pagamento dos serviços prestados será feito até 30 dias após a execução dos serviços, 
mediante a apresentação, pela Contratada, das competentes Notas Fiscais / Faturas, e da 
comprovação de regularidade para com a Fazenda Nacional (Tributos e Contribuições Federais e 
Dívida Ativa da União), com a Seguridade Social (INSS) e para com o FGTS, nos termos da lei, que 
serão devidamente verificadas e aceitas pela DOCAS/PB; 
11.2. Caso a Nota Fiscal / Fatura apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a 
partir da data da regularização da mesma; 
11.3. Caso não haja expediente na DOCAS/PB no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica o 
pagamento prorrogado para o 1º dia útil subseqüente; 
11.4. 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. 
 
12. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO) 
 
12.1 A repactuação ocorrerá conforme previsto nos arts. 178 a 183 da RILC. 
 
13. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
13.1. 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. 



 

 

 

13.2. Não serão aceitos quaisquer serviços que apresentem vícios que possam comprometer a 
adequada utilização do objeto deste Termo. 
13.3. Não serão recebidos os serviços que caracterizem imperfeições, deformidades e falhas. 
13.4. 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. 
 
14. MATRIZ DE RISCOS 
14.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1.1 A empresa prestadora de serviços, doravante denominada Contratada, além do 
fornecimento da mão de obra, ferramentas e utensílios para a perfeita execução dos serviços e 
demais atividades correlatas, obriga-se a: 
14.1.1.1. 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. 
14.1.1.2. É condição para início do contrato a indicação do representante da Contratada. 
14.1.1.3 Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da 
ação, omissão, negligência, imperícia ou processos inadequados. 
14.1.1.4. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Projeto Básico. 
14.1.1.5. 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. 
14.1.1.6. Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços 
contratados, inclusive o mal executado, quando requerido pela Fiscalização. 
14.1.1.7. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente. 
14.1.1.8. 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. 
14.1.2. 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. 
 
14.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
14.2.1. Efetuar os pagamentos nas condições, prazos e preços pactuados. 
14.2.2 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. 
14.2.3. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada para execução dos serviços. 
14.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 
designado. 



 

 

 

14.2.5. 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. 
14.2.6. Exercer a atestação da efetiva execução dos serviços e a sua fiscalização por servidores 
especialmente designados, na forma prevista na Lei vigente. 
14.2.7 Aplicar a contratada penalidades, quando for o caso. 
14.2.8. Emitir a O.S. ou documento equivalente, especificando o tempo a ser executado e tipo 
de serviço a ser executado. 
14.2.9. Rejeitar, todo ou parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela contratada. 
 
15. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
 
16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 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 § 1º da Lei n.º 
13.303/16. 
16.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Termo de Referência. 
16.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 
de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 186 do 
regulamento interno de licitações, contratos e convênios da DOCAS-PB (RILC). 
16.5. 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 previstos 
nos artigos 166, 167 e 166 da RILC. 
16.7. Se for o caso, a conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e 
forma de uso. 



 

 

 

16.8. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 
16.9. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 
pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento 
convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 
disposto no art. 204 da RILC; 
16.10. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela 
Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias 
referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias; 
16.11. A fiscalização de que trata esta cláusula 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; 
 
17. DA VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 
 
17.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante PODERÁ realizar 
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado 
para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 16 horas, devendo ser previamente 
agendado;  
17.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública; 
17.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria; 
17.4 A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais 
da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços 
decorrentes. 
 
18. DAS SANÇÕES 
 
18.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a DOCAS/PB aplicará à 

Contratada, garantida a prévia defesa e sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 

Federal nº 13.303/2016 e na RILC; 

18.2. 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. 

18.3. 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 Federal nº 

13.303/16; 

18.4. 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; 

18.5. 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; 

18.6. 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 os seguintes limites máximos: 

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

descumprimento total da obrigação; 

18.6.2. 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; 

18.6.3. 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 subseqüente ao 

trigésimo. 

18.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela DOCAS/PB ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

18.8. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a DOCAS/PB 

serão graduados pelos seguintes prazos: 

18.8.1. De 06 (seis) meses, nos casos de: 

18.8.1.1. Aplicação de duas penas de advertência, no decorrer do contrato, sem que o 

fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela DOCAS/PB; 

18.8.1.2. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/serviço fornecido. 

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

serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 

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

18.8.3.1 Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou 

danificada; 

18.8.3.2. Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação 

e prévia comunicação à DOCAS/PB; 



 

 

 

18.8.3.3. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da 

administração estadual; 

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

recolhimento de qualquer tributo; 

18.9. A prática de qualquer das infrações previstas nos itens anteriores 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 à DOCAS/PB dos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da respectiva sanção. 

18.10. 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 na Lei nº 13.303/2016. 

 

18. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

18.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência a terceiros, no 

todo ou em parte, vedada ainda a subcontratação total ou parcial. 

 

 
Cabedelo/PB, 28 de julho de 2021. 

 
 

_____________________________________ 
Lusielson Pereira do Nascimento  

Mat. 369 
Técnico em Meio Ambiente  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/2021 

 

SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2021, ÀS ----H----MIN (----) HORAS. 

LOCAL:  COMPANHIA DOCAS/PB 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, devidamente habilitada junto aos órgãos sanitários e ambientais, 

para segregação, coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos das Classes A, B, 

D, E. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

NOME DE FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSC. EST.: 

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (    ) NÃO(    ) 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: E-MAIL: 

TELEFONE: FAX: 

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 

BANCO DA LICITANTE:  CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 

Nº DA AGÊNCIA: 

 

Item DESCRIÇÃO  UND. QUANT. 

ESTIMADO 

MÊS 

QUANT. 

ANO 

VALOR 

KG. 

VALOR 

ESTIMADO  

MÊS 

VALOR 

ESTIMADO  

ANO 

01 Execução de serviços de 

Segregação, coleta, 

acondicionamento, transporte, 

tratamento e destinação final 

dos Resíduos dos Grupos A, B, 

D, E da Companhia Docas da 

Paraíba – Docas/PB, conforme 

RDC ANVISA n°56/2008. 

 

KG 2.283 27.396    

A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE: 

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA, 

MATERIAIS/PRODUTOS/EQUIPAMENTOS E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS 

FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM 

TRANSPORTE. 

2 VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS. 

3 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE 

REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO. 

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES NA DOCAS-PB, E AINDA 

CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU. 

LOCAL E DATA 

_____________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 
 



 

 

 

 
 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE 
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/2021 
 
À 
COMPANHIA DOCAS/PB 
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. 
 
 
_____________________,PORTADOR DO RG_______________,ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE 
RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE,___________________,CNPJ___________________,DECLARA 
EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE 
ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO 
À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM 
PREVISTO. 

 
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS 
DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES 
SUBSEQUENTES. 
 
 

________________EM,___DE_________DE 2021. 
 
 

(ASSINATURADORESPONSÁVEL E CPF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/2021 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
..............................................., INSCRITO NO CNPJ Nº ..........................., POR INTERMÉDIO DE SEU 
REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ................................., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 
................ E CPF Nº............................, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA 
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, 
QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E 
NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 
 
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1. 
 
 

............................... 
(DATA) 

 
 
 

................................. 
(REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 



 

 

 

 
 

ANEXO V –DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO) 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/2021 
 
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE 
CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE 
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 
299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: 
 
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, FOI 
ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, 
NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE 
QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, POR 
QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 

 
B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 008/2021 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE 
POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR 
QUALQUER PESSOA; 

 
C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE 
QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 

 
D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
008/2021 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU 
DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 008/2021 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 

 
E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
008/2021 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU 
RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA DOCAS/PB, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E  

 
F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS 
PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA. 
 

 
.................., ..... DE ..........   DE 2021. 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
     
 
 



 

 

 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/2021 
 
[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, 
INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO 
REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O 
Nº [XXXX], DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS 
POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER: 
 
(  ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A  360.000,00 E ESTANDO APTA A 
FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM 
NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 
ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A  360.000,00 E IGUAL OU 
INFERIOR A  4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS 
LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS 
PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

 ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME 
OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006; 
 

 A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA 
LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO 
DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.  
 
 

LOCAL E DATA 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 
(NO CASO DE ME E EPP) 

CPF: XXX.XXX.XXX-XX 
CRC: ______________ 

 
 



 

 

 

 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE 
DA PROPONENTE. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/2021 
 
 
À 
COMPANHIA DOCAS-PB 
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO  
 
 
A EMPRESA..............................,INSCRITA NO CNPJ Nº.................................,POR INTERMÉDIO DE SEU 
REPRESENTANTE LEGAL O SR.....................................,PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 
Nº......................E DO CPF Nº.......................,DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO 
DE_______________/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU 
INDIRETA,EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO 
EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER 
RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. 
 
 
 

________________EM,___DE_________DE 2021. 
 
 
 
 
 

(ASSINATURADORESPONSÁVEL E CPF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO VIII –DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO) 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/2021 
 
A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº........................., 
LOCALIZADA À ..........................................., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE 
CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA COMPANHIA 
DOCAS-PB– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. 
 
 
 
 
 

  ........, ......... DE ...................   DE 2021. 
 
 
 
 

_______________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. 
 

CONTRATO Nº  _/20__ 
LICITAÇÃO Nº   /20   
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    QUE ENTRE SI FIRMAM 
A COMPANHIA DOCAS  DA PARAÍBA E   , VENCEDORA DA 
LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE (PROCESSO Nº 31.203000083.201_), CUJO 
OBJETO É   _  . 

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, sociedade de economia mista, criada pela Lei Estadual nº 
6.510/97, com sede na Rua Presidente João Pessoa, s/nº, Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, 
CNPJ/MF nº 02.343.132/0001-41, a seguir denominada DOCAS-PB,  neste ato  representada por seu(ua)  
Diretor(a)  Presidente 
  _,     CPF     Nº  _,      e      a    empresa 
  , inscrita  no  CNPJ/MF sob  o   nº  _ , com endereço       na       _  _ 
 _, doravante denominada CONTRATADA,  representada neste ato por  
  ,  CPF nº, 
  ,      portador      da      cédula      de      identidade      RG     nº 
  , Fone (   ) _  , firmam o presente 
Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, que o regerão em harmonia com os princípios e 
normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 13.303/16 e o Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da DOCAS/PB, que as partes declaram conhecer subordinando-se, 
incondicional e irrestritamente às suas estipulações. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O   contrato   tem como  objeto é a contratação de empresa especializada, devidamente 
habilitada junto aos órgãos sanitários e ambientais, para segregação, coleta, acondicionamento, 
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos das classes A, B, D e E, visando atender às 
necessidades da DOCAS/PB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital, Termo de 
Referência e seus Anexos, documentos estes que fazem parte integrante deste contrato, 
independentemente de transcrição. 
1.1.1. Os serviços a serem contratados caracterizam-se como atividades acessórias, instrumentais ou 
complementares à área de competência legal do órgão licitante. 
1.1.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA 
e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 
unitário. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 



 

 

 

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado no Termo de Referência, utilizando-se dos 
materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados. 
 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES 
 
4.1. A CONTRATADA obriga-se a : 

4.1.1 A empresa prestadora de serviços, doravante denominada Contratada, além do 
fornecimento da mão de obra, ferramentas e utensílios para a perfeita execução dos serviços e 
demais atividades correlatas, obriga-se a: 
4.1.1.1. 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. 
4.1.1.2. É condição para início do contrato a indicação do representante da Contratada. 
4.1.1.3 Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da 
ação, omissão, negligência, imperícia ou processos inadequados. 
4.1.1.4. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Projeto Básico. 
4.1.1.5. 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. 
4.1.1.6. Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços 
contratados, inclusive o mal executado, quando requerido pela Fiscalização. 
4.1.1.7. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente. 
4.1.1.8. 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. 
4.1.2. 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. 

 
4.2 A DOCAS-PB obriga-se a: 

4.2.1. Efetuar os pagamentos nas condições, prazos e preços pactuados. 
4.2.2 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. 
4.2.3. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada para execução dos serviços. 
4.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 
designado. 
4.2.5. 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. 
4.2.6. Exercer a atestação da efetiva execução dos serviços e a sua fiscalização por servidores 
especialmente designados, na forma prevista na Lei vigente. 
4.2.7 Aplicar a contratada penalidades, quando for o caso. 



 

 

 

4.2.8. Emitir a O.S. ou documento equivalente, especificando o tempo a ser executado e tipo de 
serviço a ser executado. 
4.2.9. Rejeitar, todo ou parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pela contratada. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 
 
5.1 Conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pela DOCAS/PB, o preço global 
estimado dos serviços é de R$    _  (_  _), incluídos, sem quaisquer ônus 
para a DOCAS/PB, todos os custos e despesas decorrentes,  que direta ou indiretamente incidam no 
cumprimento do presente Contrato, tais como: mão de obra, materiais/produtos/equipamentos, bem 
como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os 
gastos com transporte e quaisquer serviços de terceiros, eventualmente necessários. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
6.1 O inicio da execução será em até 48 (quarenta e oito horas) após a assinatura do contrato.  
6.2. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura 
podendo por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua 
duração a 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 71 da Lei 13.303/16. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento dos serviços prestados será feito até 30 dias após a execução dos serviços, mediante a 
apresentação, pela Contratada, das competentes Notas Fiscais / Faturas, e da comprovação de 
regularidade para com a Fazenda Nacional (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), 
com a Seguridade Social (INSS) e para com o FGTS, nos termos da lei, que serão devidamente verificadas 
e aceitas pela DOCAS/PB; 
7.2. Caso a Nota Fiscal / Fatura apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da 
data da regularização da mesma; 
7.3. Caso não haja expediente na DOCAS/PB no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica o pagamento 
prorrogado para o 1º dia útil subsequente; 
7.4. 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. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 
Unidade Orçamentária: ......... 
Fonte: .... 
Programa de Trabalho: ... 
Elemento de Despesa: ... 
RO: .. 
 
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 



 

 

 

9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em 
parte, vedada ainda a subcontratação total ou parcial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FICALIZAÇÃO E CONTROLE 
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 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 § 1º da Lei n.º 13.303/16. 
10.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 
10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Termo de Referência. 
10.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 186 do regulamento 
interno de licitações, contratos e convênios da DOCAS-PB (RILC). 
10.5. 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 previstos nos artigos 166, 167 e 166 da RILC. 
10.7. Se for o caso, a conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, 
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
10.8. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 
10.9. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no art. 204 da RILC; 
10.10. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra 
alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias; 
10.11. A fiscalização de que trata esta cláusula 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
 
11.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 81 da Lei nº 13.303/2016. 
11.2 A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 81, da Lei nº 13.303/2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a DOCAS/PB aplicará à Contratada, 

garantida a prévia defesa e sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei Federal nº 

13.303/2016 e na RILC; 



 

 

 

12.2. 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. 

12.3. 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 Federal nº 13.303/16; 

12.4. 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; 

12.5. 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; 

12.6. 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 os seguintes limites máximos: 

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

descumprimento total da obrigação; 

12.6.2. 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; 

12.6.3. 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 subseqüente ao trigésimo. 

12.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela DOCAS/PB ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

12.8. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a DOCAS/PB serão 

graduados pelos seguintes prazos: 

12.8.1. De 06 (seis) meses, nos casos de: 

12.8.1.1. Aplicação de duas penas de advertência, no decorrer do contrato, sem que o fornecedor tenha 

adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela DOCAS/PB; 

12.8.1.2. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/serviço fornecido. 

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

suas parcelas ou do fornecimento de bens; 

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

12.8.3.1 Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; 

12.8.3.2. Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia 

comunicação à DOCAS/PB; 

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

estadual; 



 

 

 

12.8.3.4. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

qualquer tributo; 

12.9. A prática de qualquer das infrações previstas nos itens anteriores 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 à DOCAS/PB dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção. 

12.10. 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 na Lei 

nº 13.303/2016. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO) 
 
13.1 A repactuação ocorrerá conforme previsto nos arts. 178 a 183 da RILC. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 
 
14.1 Sem prejuízo de qualquer outra disposição do presente Contrato, poderá este instrumento ser 
rescindido de forma pactuada pelas partes, judicial ou extrajudicialmente, por descumprimento de 
qualquer dos seus termos, cláusulas ou condições. 
14.2 A rescisão será reduzida a termo no processo da licitação, devendo ser fundamentada e escrita. 
14.3 Se a rescisão deste Contrato, por culpa de uma das partes, provocar prejuízos e/ou danos, 
promoverá a prejudicada a responsabilidade da outra, visando o respectivo ressarcimento. 

14.4 A desídia, a incúria ou inércia da CONTRATADA na realização das tarefas profissionais ajustadas 
neste instrumento e descritas no Termo de Referência, gera a possibilidade de rescisão contratual. 
14.5A rescisão contratual reger-se-á pelo disposto na Lei 13.303/2016 
 
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – CAFIL 
 
15.1. O presente Contrato obedecerá a Lei Estadual nº 9.697 de 04.05.2012. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA-  ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
17.1. A medição 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. 
 



 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 
 
18.1. O Foro competente para ajuizar qualquer questão suscitada na execução deste Contrato, será o 
da cidade de Cabedelo/PB. 

 
E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e efeito, na presença de duas testemunhas que igualmente o subscrevem. 
 
 

Cabedelo,  de _  _ de 201__. 
 

Pela DOCAS/PB: 

 
Diretora Presidente 

 

Pela CONTRATADA: 
 
 

Contratada 
 

 

TESTEMUNHAS 

 
Nome e CPF: 
 

 
Nome e CPF: 

 
 
 
 
 


