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EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 001/2017 

 

A SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº 17.315.067/0001-18 com 

sede no Porto Organizado de Imbituba S.A., sito a Avenida Presidente Getúlio Vargas, 100, Área Portuária, 

Imbituba - SC, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, DO “TIPO MENOR PREÇO GLOBAL”, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA BASE DE EMERGÊNCIA PARA 

ATENDIMENTO E RESPOSTA DE SITUAÇÕES A PARTIR DE DERRAMAMENTOS DE PRODUTOS 

QUÍMICOS E DE DERIVADOS DE HIDROCARBONETOS, conforme descrito neste Edital e seus anexos, 

que será regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observando-se as alterações introduzidas 

posteriormente nessa legislação, e demais normas legais federais e estaduais vigentes. 

São partes integrantes deste Edital: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo III – Modelo de Etiqueta de Envelopes; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Vistoria e Concordância; 

Anexo V – Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Equipamentos e Mão de Obra; 

Anexo VII – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;  

Anexo VIII - Minuta do Contrato. 

 

1 - DA LICITAÇÃO 

 

 1.1 - Do Objeto: 

 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA BASE DE EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO E RESPOSTA DE 

SITUAÇÕES A PARTIR DE DERRAMAMENTOS DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE DERIVADOS DE 

HIDROCARBONETOS, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas 

condições previstas neste edital.  

 

 1.2 - Dos Envelopes: 

  1.2.1 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública de processamento da Concorrência, 

após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

  1.2.2 – A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 

envelopes separados e fechados (preferencialmente opacos) de forma a não permitir a violação de seu 

conteúdo, e rubricados no fecho e identificados com etiqueta conforme Anexo III. 

 

 1.3 - Entrega dos Envelopes  

  1.3.1 - Data/Hora: Dia 14 de Fevereiro de 2017 até às 09 h. 

  1.3.2 - Local: Protocolo da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., Porto Organizado de Imbituba, 

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 100, Área Portuária, Imbituba - SC. 

 

 1.4 - Abertura da Sessão. 

  1.4.1 - Data/Hora: Dia 14 de Fevereiro de 2017, a partir das 09 h 15 m. 
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                 1.4.2 - Local: Na Sala de Reuniões da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A, Porto Organizado de 

Imbituba, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 100, Área Portuária, Imbituba - SC. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

 2.1 – Participam desta Concorrência quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

 2.2 – Não será admitida a participação de: 

  2.2.1 – empresas em consórcio; 

  2.2.2 – empresas em concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, ou cuja falência tenha sido 

declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação; 

  2.2.3 – empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 

usuária do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina, durante o prazo estabelecido para 

a penalidade; 

  2.2.4 – empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

  2.2.5 – empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam trabalhadores, servidores 

ou dirigentes da SCPar Porto de Imbituba S.A., bem como membro efetivo ou substituto da Comissão 

Permanente de Licitação. 

 2.3 – A participação na presente licitação implica a aceitação plena das condições expressas neste 

Edital e em seus anexos.  

 

3 – DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: 

 

 3.1 – Os envelopes serão abertos em sessão pública a ser realizada na data mencionada neste edital, 

pela Comissão Permanente de Licitação. 

 3.2 – As decisões da Comissão Permanente de Licitação referentes ao presente edital, serão divulgadas 

resumidamente, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME  

 

        4.1 – Em data e horário estabelecidos para a realização do certame, a licitante interessada em realizar o 

credenciamento, por intermédio de seu representante, que se identificará, devendo comprovar ter os 

necessários poderes para representar a empresa em licitações, em todas as suas fases e tomar todas e 

quaisquer providências e decisões referentes ao presente certame. 

    4.1.1 – A documentação que deverá ser apresentada consiste de: 

  4.1.1.1 - cópia do documento de identidade de fé pública (será aceito o RG – Carteira de 

Identidade Civil ou documento de identidade expedido por órgão de registro profissional); 

  4.1.1.2 -  se procurador, procuração pública ou particular (acompanhada de cópia autenticada 

do contrato social da empresa), com poderes específicos para representar a empresa em licitações em todas 

as suas fases e em todos os demais atos, em nome da licitante; 

  4.1.1.3 - se dirigente / proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de 

eleição do dirigente da licitante. 

        4.2 – Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, 

para esse feito, um único representante por licitante interessada. 
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        4.3 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 

nesta licitação, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes representadas. 

        4.4 – Os documentos de credenciamento deverão ser entregues, preferencialmente, em envelope 

(Modelo Anexo III, Envelope 03). 

 

5 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

 5.1 – Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados, preferencialmente numerados 

sequencialmente e rubricados em todas as suas páginas por representante legal da licitante ou preposto, nas 

seguintes formas: 

  a) Em original; ou 

  b) Cópia autenticada por cartório; ou 

  c) Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura, para conferência 

por membro da Comissão Permanente de Licitação para Abertura e Julgamento das Habilitações; ou 

  d) Exemplar da publicação no Diário Oficial. 

   

  5.1.1 – Somente serão aceitos documentos originais, cópias ou publicações legíveis, que ofereçam 

condições de análise por parte da Comissão Permanente de Licitação. 

  5.1.2 – Sob pena de inabilitação, os documentos a que se refere o subitem 5.2 deste edital deverão 

preferencialmente constar o nome/razão social da licitante, o número do CNPJ e o respectivo endereço, 

observado que: 

   a) se a licitante for matriz, os documentos deverão estar em nome da matriz; 

   b) se a licitante for a filial, os documentos deverão estar em nome da filial, salvo situação 

expressa no documento: válidos para matriz e filiais. 

 

 5.2 – A documentação para fins de habilitação, a ser apresentada e inclusa no respectivo envelope 

(ANEXO III, Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação) pelas licitantes, é constituída de: 

 

  5.2.1 – Habilitação Jurídica 

 

   a)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 

   b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação no Diário Oficial da ata arquivada, bem 

como das respectivas alterações, caso existam; 

    b.1) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

eleição dos administradores ou diretoria em exercício; 

   c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

   d) As microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendam usufruir os benefícios 

previstos no Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão enviar, 

obrigatoriamente, incluso no envelope n° 1 (Habilitação), declaração de que se enquadram nesta categoria 

jurídica empresarial, mediante apresentação de CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial 

do Estado ou declaração de enquadramento validada pela Junta Comercial. 



 

 
   

Visto Comissão de Licitação  Visto Jurídico 
Página 4 de 56 

 

    d.1) A não apresentação da declaração leva ao entendimento de que as empresas 

proponentes não têm interesse nos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006 ou não se enquadram nesta categoria jurídica. 

       d.2) A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no 

art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e, ainda, implicará na aplicação da penalidade de 

suspensão de até 24 meses, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.  

 f) Os documentos de habilitação jurídica deverão fazer prova inequívoca de que a empresa 

licitante tem entre os objetos sociais a prestação/fornecimento do serviço/bem que constituem o objeto do 

certame.   

 

 5.2.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista representada por: 

 

   a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

   b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal ou estadual, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 c) Prova de regularidade fiscal junto ao INSS e à Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, 

mediante apresentação da Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;  

   d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 

expedida pelo órgão competente; 

    d.1) Caso o licitante seja de outra Unidade da Federação deverá apresentar, também, a 

regularidade para com a Fazenda do Estado de Santa Catarina; 

   e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante 

expedida pelo órgão competente; 

   f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

   g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, instituída pela Lei Federal no 12.440, de 7 de julho de 2011. 

 

   5.2.2.1 – Os documentos requeridos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de validade 

até a data limite fixada para a entrega dos envelopes. Não constando a vigência, será considerado o prazo de 

90 (noventa) dias da data da emissão. 

   5.2.2.2 – Serão aceitos certificados de regularidade fiscal, obtidos na rede Internet, 

condicionado que os mesmos tenham sua validade confirmada pela Comissão Permanente de Licitação para 

Abertura e Julgamento das Habilitações, na fase de habilitação. 

 

  5.2.3 – Qualificação Econômico-Financeira demonstrada através de: 

 

 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua 

substituição por balancetes e balanços provisórios (o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 

deverão estar devidamente assinados e serão exigíveis após 120 dias da data do encerramento do exercício 

social da empresa). No caso das pessoas jurídicas que ainda não tiverem encerrado o primeiro exercício 

social, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis poderão ser substituídos pelo balanço de 

abertura. 
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    a.1) Serão considerados aceitos, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 

a. Exemplar de página de Diário Oficial ou outro Jornal ou cópia autenticada da mesma 

onde conste o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados Contábeis da empresa;  

b. Cópia autenticada, extraída do Livro Diário, este devidamente autenticado pela Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante acompanhado inclusive dos Termos de Abertura e de 

Encerramento do livro; 

c. Cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede de domicílio 

da licitante.  

d. As empresas recém constituídas, que ainda não tiveram completado um exercício 

financeiro, deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil de abertura, assinados por 

profissional legalmente habilitado. 

           b) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro da falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 

da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade expresso.  

                         c) Comprovação de patrimônio líquido mínimo em valor correspondente a 10% (dez por 

cento) do montante máximo estimado para a contratação, previsto no item 6.1 “b” deste Edital. 

   c.1) A comprovação será aferida mediante apresentação de Balanço patrimonial 

conforme item "5.2.3.a" 

              d) Apresentar quadro demonstrando os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC) igual ou superiores a 1 (um), resultante da aplicação das fórmulas a seguir:  

 

 

LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

SG= Ativo total 

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 

 

 

LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

   

 

d.1) A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar as fórmulas devidamente 

aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 

 

5.2.4 – Qualificação Técnica demonstrada através de: 

 

a) Prova de Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente; 

b) Apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante executou ou vem executando, de forma satisfatória, serviço compatível com o 

objeto desta licitação; 

c) Declaração de disponibilidade de equipamentos e mão de obra de acordo com o Anexo VI. 
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           d) Apresentar Atestado de Vistoria do(s) local(is) de prestação dos serviços (Modelo Anexo IV) 

OU declaração de renúncia a visita técnica (Modelo Anexo V).  

 

  5.2.5 – Outros documentos de habilitação 

 

                        a) Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Anexo VII); 

 

  5.2.6 - Da admissibilidade da apresentação de Certificado de Registro Cadastral 

 

a) Para se habilitar na presente Concorrência, as licitantes poderão apresentar Certificado de 

Cadastro de Fornecedores, emitido pela Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços – DGMS, da Secretaria 

de Estado da Administração de Santa Catarina, válido na data limite fixada para apresentação dos envelopes, 

e com registro pertinente ao objeto desta licitação. O Certificado substituirá, exclusivamente, a apresentação 

dos documentos previstos no subitem 5.2.1 – habilitação jurídica e o subitem 5.2.2 alínea “a” (prova de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas). 

 

  5.2.7 - Disposições Gerais acerca dos Documentos de Habilitação 

 

   a) As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei estiverem dispensadas da 

apresentação de determinados documentos de habilitação deverão apresentar declaração identificando a 

situação e citando os dispositivos legais pertinentes. 

 

6 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 6.1 - A proposta de preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, em invólucro fechado e 

colado, identificado externamente de acordo com o Modelo de Etiqueta de Identificação dos Envelopes 

(Anexo III, Envelope 2 – Modelo de Proposta de Preços) e conter.  

  a) A Proposta Preços (Anexo II – Modelo de Proposta de Preços), que deverá ser preenchida com 

os valores unitários e totais da contratação a ser pago pela SCPar Porto de Imbituba S.A. pelos serviços 

contratados, assinada pelo representante legal da empresa proponente;  

  b) O valor máximo global aceitável para a execução total dos serviços previstos neste Edital é de R$ 

4.154.323,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e três reais), sendo que 

a verba de prontidão permanente não poderá exceder a 46,00 % do valor global da proposta, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

  c) O prazo de validade da proposta será, no mínimo, de 60 (sessenta) dias, sendo facultado à 

licitante apresentar prazo maior.  

 

 6.2 - A critério, a CPL poderá aceitar propostas em que se verifiquem erros de cálculos nas Planilhas de 

Custos e Formação de Preços, mas reservando-se o direito de corrigi-las na forma seguinte:  

  a) Erro na transcrição das quantidades da relação fornecida para a proposta: o produto será 

corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o total;  

  b) Erro da multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;  

  c) Qualquer item das Planilhas de Custos e Formação de Preços não cotados, será considerado 

com valor 0 (zero), implicando na automática rejeição da proposta;  
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7 – DO JULGAMENTO: 

 

 7.1 – Apreciação dos Documentos de Habilitação 

 

  7.1.1 – Os Documentos de Habilitação serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação 

para Abertura e Julgamento das Habilitações, que julgará habilitadas as licitantes que atenderem a todos os 

requisitos estabelecidos para este fim, na presente licitação. 

  7.1.2 – Será julgada inabilitada a licitante que não apresentar qualquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-lo em desacordo com as normas desta licitação. 

  7.1.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

   7.1.3.1 – Havendo alguma restrição nos documentos apresentados para comprovação da 

regularidade fiscal, será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para regularização da documentação, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério exclusivo da Comissão Permanente de Licitação. 

   7.1.3.2 – A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na 

decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das 

sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na 

legislação vigente aplicável à matéria (advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a 

Administração e declaração de inidoneidade), sendo facultada à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato ou revogar a licitação. 

 

 7.2 – Julgamento das Propostas de Preços 

 

  7.2.1 – As propostas de preços serão examinadas pela Comissão Permanente de Licitação para 

Abertura e Julgamento das Propostas, que julgará classificada as licitantes que atenderem a todos os 

requisitos estabelecidos para este fim, na presente licitação. 

  7.2.2 – Somente serão abertas as Propostas de Preços das empresas licitantes habilitadas. 

  7.2.3 – Abertas as Propostas de Preços de todas as licitantes, será examinada preliminarmente a 

satisfação dos pressupostos fixados nesta licitação, na legislação vigente. 

  7.2.4 – Será desclassificada a Proposta de Preços em relação à qual for constatado: 

   a) o não atendimento das condições estabelecidas nesta licitação e em seus anexos; 

   b) a fixação de condicionantes para a prestação dos serviços; 

   c) forem omissas, vagas ou apresentarem irregularidades ou defeitos que possam inviabilizar o 

julgamento; 

   d) a oferta de preços excessivos, assim considerados aqueles que forem superiores ao preço 

máximo que a Administração se propõe a pagar, ou manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que se mostrarem desconformes com os preços correntes de mercado; 

   e) não apresentação de proposta de preço para todos os itens da presente licitação; 

   f) Não atender as exigências estabelecidas no item 6.1 do Edital. 

  7.2.5 – Será considerada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, dentre 

as classificadas. 

  7.2.6 – Em caso de empate, a classificação será decidida por meio de sorteio em ato público 

promovido pela mesma Comissão, para o qual serão convocadas as licitantes participantes, de acordo com o 
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art. 45, § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado ainda, o previsto no art. 3º, da 

mesma Lei. 

  7.2.7 – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, conforme disposto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

   7.2.7.1 – Entendem-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 

mais bem classificada. 

   7.2.7.2 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

    a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

    b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do inciso I do caput do artigo 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei 

Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

    c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da LCP n° 123, de 14 

de dezembro de 2006 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta.  

  7.2.8 – O disposto no subitem 7.2.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

  7.2.9 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.2.7, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

  7.2.10 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de 

preclusão. 

 

8 – CONTRATAÇÃO: 

 

 8.1 – A celebração do Contrato será formalizada com a empresa requisitante, consoante a minuta que 

constitui o Anexo VIII, desta Concorrência. 

 8.2 – Convocação para assinatura do Contrato 

  8.2.1 – A empresa deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, prova de registro na 

ANTAQ, conforme resolução ANTAQ nº 1.766/2010. 

  8.2.1 – Transcorrido o prazo recursal e homologado o processo licitatório, a empresa requisitante, 

convocará a licitante vencedora, que terá o prazo de 05 (Cinco) dias úteis, contados da data da convocação, 

para assinar o termo de Contrato. 

  8.2.2 – A empresa convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para assinatura 

do Contrato, desde que formulada no curso do prazo inicial e alegado justo motivo, condicionado o 

atendimento do requerido à aceitação dos motivos pela contratante. 

  8.2.3 – Transcorrido o prazo sem que o Contrato seja assinado, a empresa requisitante, poderá, a 

seu critério, convocar as licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para assinar Contrato 

em idêntico prazo e nas mesmas condições negociadas com a licitante vencedora. 

  8.2.4 – Havendo recusa injustificada por parte da licitante vencedora, de assinatura do Contrato, a 

empresa requisitante, cominará multa a empresa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) calculado sobre  
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o valor estimado da contratação, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e neste Edital. 

 

 8.3 – Da vigência do Contrato 

 

  8.3.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de 

assinatura do Instrumento, podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

  8.3.2 – O Contrato firmado poderá ser rescindido pela Contratante, a qualquer tempo, nas hipóteses 

previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

  8.3.3 – Da rescisão contratual decorrerá o direito de a Contratante, incondicionadamente, reter os 

créditos relativos ao Contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento 

irregular do avençado, além das demais sanções estabelecidas neste Edital, no Contrato e em lei, para a 

plena indenização do erário. 

  8.3.4 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Contratante são as previstas na Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Contrato. 

 

 8.4 – Da execução do Contrato: 

 

  8.4.1 – São partes integrantes do Contrato, como se transcritos estivessem, a presente licitação, 

seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela 

licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação. 

  8.4.2 – Quaisquer atos ou ações praticadas por empregados, prepostos ou contratados da 

contratante, que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para 

terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 

 

 8.5 – Da alteração do Contrato: 

 

  8.5.1 - O Contrato poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

  8.5.2 – O contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessário até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato. 

  8.5.3 – nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

 8.6 – Dos serviços contratados e executados: 

 

  8.6.1 A fiscalização, aceitação e rejeição, pela empresa contratante, dos serviços executados pela 

contratada e suas consequências, atenderão ao que se encontra definido no Contrato. 

 

 

 8.7 – Da Garantia Contratual 

 

  8.7.1 – Em até 5 (cinco) dias, contados da data de assinatura do contrato, a licitante vencedora 

deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação, em 

conformidade e em uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal no 8.666/1993. 
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  8.7.2 - Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da 

respectiva apólice deverá constar disposição expressa, estipulando a responsabilidade da Seguradora pelo 

pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer espécies, aplicadas à tomadora dos seguros. 

  8.7.3 - A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as 

obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4o do 

art. 56 da Lei federal no 8.666/1993. 

  8.7.4 - A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, 

caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades 

legalmente estabelecidas, inclusive multa, conforme legislação vigente. 

 

9 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 

 

 9.1 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório, por escrito, por irregularidade 

na aplicação da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para abertura dos envelopes de Documentação na sede da SCPar Porto de Imbituba 

S.A. 

 9.2 – Decairá do direito de impugnar os termos desta Concorrência perante a Administração a licitante 

que não o fizer, por escrito, em documento dirigido à presidência da respectiva Comissão Permanente de 

Licitação, protocolizado no endereço expresso no preâmbulo desta Concorrência, até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes de documentação e proposta. 

 9.3 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta Concorrência 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 

 10.1 – A eventual interposição de recursos referentes à presente licitação deverá efetivar-se no prazo 

máximo de cinco dias úteis, contados da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de Santa 

Catarina, por meio de petição dirigida à presidência da respectiva Comissão Permanente de Licitação, 

protocolizada no endereço expresso no preâmbulo desta Concorrência. 

 10.2 – Será admitido o encaminhamento de recurso administrativo por meio de fac-símile ou e-mail, por 

intermédio de petição dirigida à Presidência da Comissão Permanente de Licitação, sendo obrigatório 

protocolizar no prazo legal o original do documento. 

  10.2.1 – A não observância às normas anteriormente estabelecidas implica na desconsideração da 

petição enviada por fac-símile ou e-mail. 

 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

 11.1 - Da CONTRATADA: 

 

   a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, 

cumprindo fielmente todas as condições, termos e demais obrigações descritas no Anexo I deste Edital; 

   b) manter todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação; 

    c) assumir a responsabilidade pelos encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento 

do(s) produto(s), bem como taxas, impostos, fretes e demais despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre 

o(s) mesmo(s); 
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    d) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive despesa de natureza 

previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e 

origem, pertinentes à execução do objeto do Contrato; 

    e) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, físicos ou materiais, causados à 

Contratante ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou 

desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento; 

   f) submeter-se à fiscalização por parte do Contratante; 

   g) a Contratada é responsável por obter e manter, durante todo o prazo de vigência do 

contrato, todas as autorizações, alváras e licenças, seja de que natureza forem, porventura exigidas para a o 

cumprimento do objeto licitado. 

   h) poderá ser feita subcontratação somente mediante autorização prévia e formal por escrito do 

fiscal da CONTRATANTE. 

   

 11.2 - Da CONTRATANTE: 

    

   a) emitir Contrato do(s) objeto(s) licitado(s); 

   b) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição do(s) 

produto(s); 

   c) pagar à Contratada o preço ajustado, de acordo com a forma de pagamento estipulada; 

   d) rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produto(s) entregue(s) pela Contratada fora das 

especificações do edital; 

   e) fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, segundo seu interesse, sob os aspectos 

qualitativos e quantitativos, relatando irregularidades, quando for o caso; 

   f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;  

   g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 

 

12 – DO PAGAMENTO DAS DESPESAS: 

 

 12.1 – As despesas resultantes da presente Concorrência serão pagas de acordo com a proposta de 

preços apresentada pela licitante julgada vencedora, observado o que consta nesta Concorrência e seus 

anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento. 

 

 12.2 – O pagamento será: 

 

  12.2.1 – Efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da 

Contratante. 

  12.2.2 - Efetuado mensalmente, para os serviços de implantação e operação da base de 

emergência ambiental, e, de acordo com a utilização, para os casos referentes à verba de emergência para 

custear despesas no caso de acidente com impacto ao meio ambiente; 

  12.2.3 – Liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda 

Estadual de Santa Catarina e, se for o caso, do Estado em que for sediada a licitante vencedora, conforme 

Decreto Estadual nº 3.650, de 27 de maio de 1993, com a redação do Decreto nº 3.884, de 26 de agosto de 

1993; 

 12.3 - A não aceitação dos serviços pela fiscalização implicará na suspensão imediata do pagamento. 

 12.4 - Somente serão pagos os serviços executados, concluídos e aceitos pela fiscalização. 
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13 – DAS SANÇÕES: 

 

 13.1 – As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas 

estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

no Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, quais sejam: 

  I – Advertência; 

  II – Multa: 

   a) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na execução do serviço, 

calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento); 

   b) 10% (dez por cento) em caso da não conclusão dos serviços ou rescisão contratual, por 

culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 

   c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula do Contrato. 

  III – Suspensão: 

   a) por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de recurso contra a pena de advertência 

emitida pela Administração e a contratada permanecer inadimplente; 

   b) por até 90 (noventa) dias, quando a licitante interessada solicitar cancelamento da proposta 

após a abertura e antes do resultado do julgamento; 

   c) por até 12 (doze) meses, quando a licitante adjudicada se recusar a assinar o Contrato; 

   d) por até 12 (doze) meses, quando a contratada motivar a rescisão total ou parcial do 

Contrato; 

   e) por até 12 (doze) meses, quando a licitante praticar atos que claramente visem a frustração 

dos objetivos da licitação; 

   f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante apresentar documentos fraudulentos nas 

licitações. 

  IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de 

faltas graves apuradas por meio de processo administrativo. 

  V – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, 

graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos 

termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

 14.1 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade superior, em qualquer fase 

desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 

licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da 

proposta. 

 

 14.2 – A não impugnação desta Concorrência e seus Anexos, na forma do art. 41, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, implica na aceitação de todos os seus termos. 

 14.3 – Na apreciação dos documentos e no julgamento das propostas, as Comissões Permanentes de 

Licitação poderão relevar omissões nitidamente formais, sanáveis em prazo determinado pela Comissão, 

desde que restarem intocados a lisura e o caráter competitivo do procedimento licitatório.  
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 14.4 – Será́ admitida a subcontratação somente mediante autorização prévia e formal por escrito do 

fiscal da CONTRATANTE. 

 14.5 – A presente Concorrência e seus Anexos poderão ser alterados pela Administração, antes de 

aberta a licitação, por interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido 

o que estabelece o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como, adiar ou 

prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura dos Documentos e Propostas. 

 14.6 – A SCPar Porto de Imbituba S.A. poderá revogar a presente Concorrência por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o 

ato, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

 14.7 – Informações sobre o edital serão prestadas por meio de e-mail: 

licitacoes@portodeimbituba.com.br ou, no seguinte endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 100 - Porto de 

Imbituba - Área Portuária - Centro - Imbituba/SC, no horário das 08:00 às 17:30, em até 3 (três) dias úteis 

anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes. 

 14.8 – A cópia desta Concorrência e seus Anexos poderão ser obtidas pelos interessados, por meio do 

site www.portodeimbituba.com.br/licitacao ou ainda na SCPar Porto de Imbituba S.A., no endereço e horários 

mencionados no subitem 13.7. 

 14.9 – É eleito o foro da Comarca de Imbituba/SC para apreciação judicial de quaisquer questões 

resultantes deste Edital. 

 

 

Imbituba/SC, 11 de janeiro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS ROGÉRIO PUPO GONÇALVES 

Diretor Presidente 

SCPar Porto de Imbituba S.A. 

  

mailto:licitacoes@portodeimbituba.com
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA BASE DE 
EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO E RESPOSTA DE SITUAÇÕES A PARTIR DE DERRAMAMENTOS 
DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE DERIVADOS DE HIDROCARBONETOS. 
 

1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa para a implantação e operação, 

24 horas por dia, 365 dias por ano, da base de emergência ambiental para atendimento e resposta às 

situações que possam causar impacto ao meio ambiente, originadas a partir de derramamentos de 

produtos químicos e de derivados de hidrocarbonetos, na área sob responsabilidade da Autoridade 

Portuário do Porto de Imbituba. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Justifica-se a presente contratação em razão da necessidade do Porto de Imbituba atender às 

exigências legais, em especial as da Lei n°. 12.815 de 05/06/2013, da Lei nº 9.966 de 28/04/2000, do 

Decreto nº. 4.871 de 06/11/2003, da Resolução CONAMA nº. 398 de 11/06/2008 e da NR-29 (Norma 

Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário). 

2.2. Além de todos os requisitos legais aplicáveis aos empreendimentos susceptíveis de provocar impactos 

adversos ao ambiente marinho, o Porto de Imbituba, teve de revisar o Plano de Emergência Individual - 

PEI, o qual foi aprovado pela FATMA – Órgão Ambiental fiscalizador do Porto, em janeiro de 2015 

através do ofício n° 124/2015 - CTB. O PEI foi revisto por dois motivos principais: 

a. Significativo aumento na movimentação de cargas a partir do início da gestão da SCPar Porto de 

Imbituba S.A. (dezembro de 2012); e 

b. Ampliação e aprofundamento do canal de acesso hidroviário, bacia de evolução e área entre berços o 

qual possibilita a recepção de navios maiores e com maior capacidade de transporte de mercadorias.  

 

3. LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS 

3.1. Lei Federal N° 9.605 de 12/02/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Esta lei responsabiliza 

pessoas físicas e jurídicas, sendo que a punição poderá ser extinta com apresentação de laudo que 

comprove a recuperação do dano causado. 

3.2. Resolução CONAMA n° 269, de 14 de setembro de 2000 -Dispõe sobre produção, importação, 

comercialização e uso de dispersantes químicos para as ações de combate aos derrames de petróleo 

e seus derivados no mar e ainda a utilização de dispersantes químicos em vazamentos, derrames e 

descargas de petróleo e seus derivados no mar deverá obedecer aos critérios dispostos no 

regulamento para uso de dispersantes químicos em derrames de óleo no mar. 

3.3. Resolução CONAMA n° 398, de 11 de junho de 2008 -Dispõe sobre o conteúdo mínimo do plano de 

Emergência individual - PEI para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, 

originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, 

plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações 

similares, e orienta a sua elaboração. 

3.4. Decreto Federal n° 79.437 de 28/03/71 -Promulga a Convenção Internacional sobre a 

Responsabilidade Civil de Danos Causados por Poluição por Óleo (CLC 69). 
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3.5. Decreto Federal n° 83.540 de 04/06/79 -Regulamenta a aplicação da Convenção Internacional sobre a 

Responsabilidade Civil de Danos Causados por Poluição por Óleo (CLC 69) e dá outras providências. 

3.6. Lei Federal n° 6.938 de 31/08/81 -Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação de aplicação. 

3.7. Lei Federal n° 7.347 de 24/07/85 - Institui a Ação Civil Pública de Responsabilidade por Danos 

Causados ao Meio Ambiente, ao Consumidor, a Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico e 

Paisagístico. Estas ações objetivam responsabilizar e obrigar o poluidor a reparar o dano gerado. 

3.8. Resolução CONAMA N° 237 de 19/12/1997 - Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental, 

estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente. 

3.9. Decreto Legislativo N° 2.508 de 04/03/98 - Promulga a Convenção Internacional para a Prevenção da 

Poluição Causada por Navios (MARPOL), concluída em Londres, em 2 de novembro de 1973, seu 

Protocolo, concluído em Londres, em 17 de fevereiro de 1978, suas Emendas de 1984 e seus Anexos 

Opcionais III, IV e V. 

3.10. Decreto Legislativo N° 2.870 de 10/12/98 - Promulga a Convenção Internacional sobre Reparo, 

Resposta e Cooperação (OPCR 90) em caso de poluição pó óleo, assinada em Londres, em 30 de 

novembro de 1990. 

3.11. Decreto Lei 6.514/08 - dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 

estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. 

3.12. Lei Federal N° 9.966 de 28/04/2000 - Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 

causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 

nacional e dá outras providências. 

3.13. Decreto Federal N° 4.136 de 20/02/2002 - Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às 

infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento do óleo 

e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei 9.966 de 

28 de abril de 2000, e dá outras providências. 

3.14. Decreto Federal 4.871 de 06/11/2003 - Dispõe sobre a instituição dos Planos de Áreas para o combate 

à poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. Tem propósito de 

integrar e consolidar os vários Planos de Emergência Individual (PEI) (Resolução CONAMA 293/01) 

das instalações que manuseiam óleo, situadas em uma mesma área. 

 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1. Trata-se de serviço continuado a ser prestado pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis na 

forma da Lei 8.666/1993. 

 

5. FISCALIZAÇÃO 

5.1. Os serviços serão fiscalizados por representante da Gerência de Meio Ambiente, que ficará 

responsável pela comprovação da execução dos serviços exigidos neste Termo de Referência, 

devendo este ser substituído, no caso de seu impedimento, por outro funcionário. 

5.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato devem ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

5.3. A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a realização dos serviços não poderão 

ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços. 

5.4. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para 

outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros. 
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5.5. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe da 

CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

5.6. As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e 

que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos 

tratados, decisões, datas das ações e responsáveis pelas providências a serem tomadas.  

 

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação do serviço contratado deverá seguir as seguintes especificações: 

 

6.1. Prontidão 

6.1.1. O Escopo deverá atender os seguintes cenários dentro das instalações do Porto Organizado de 

Imbituba: 

a. Vazamento de substância química e/ou produtos perigosos tanto em terra como em todos os acessos 

ao mar;  

b. Vazamentos e derramamentos, de derivados de hidrocarbonetos tanto em terra como em todos os 

acessos ao mar;  

c. Atendimento e acompanhamento de serviços de abastecimento de combustíveis ou retirada de 

resíduos de embarcações que possam conter derivados de hidrocarbonetos; 

d. Atendimento e acompanhamento de situações emergenciais com vazamento ou possível vazamento 

de produtos derivados de hidrocarbonetos, provenientes de: 

 Incêndios/Explosões; 

 Enchentes/Vendavais; 

 Condições adversas de tempo; e, 

 Acidentes e avarias operacionais. 
 

e. Auxílio no atendimento pré hospitalar à possíveis vítimas de acidentes ambientais e de segurança do 

trabalho; 

f. Auxílio no combate a incêndio nas instalações portuárias.  

 

6.2. Base de Atendimento da Emergência 

6.2.1. A CONTRATADA deverá garantir 24 horas por dia, o pronto atendimento de ocorrências e 

emergências provenientes de vazamentos de hidrocarbonetos, seus derivados e produtos químicos 

de qualquer natureza nos estados líquidos, sólido e gasoso, possíveis de ocorrer nas instalações e 

durante as atividades praticadas nas áreas sob responsabilidade da CONTRATANTE, de modo que 

os eventuais impactos ambientais, riscos a saúde humana e danos aos patrimônios público e privado 

possam ser minimizados ao máximo, por meio das seguintes ações: 

a.  Contenção e recolhimento de produtos sólidos e líquidos em ambientes terrestres; 

b. Contenção e recolhimento de produtos sobrenadantes em ambientes aquáticos;     

c. Transporte e armazenamento temporário, em área da CONTRATADA, dos resíduos gerados em 

ocorrências e ações de resposta. A área para armazenamento deverá estar devidamente autorizada 

pelo órgão ambiental competente; 

d. Transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos perigosos (Classe I) oriundos 

das ações mitigadoras. 
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6.2.2. São atribuições da base:  

a. Atender a derramamentos de produtos químicos ou derivados de hidrocarbonetos originados de 

embarcações, equipamentos ou instalações localizadas na área geográfica de responsabilidade da 

Autoridade Portuária do PORTO DE IMBITUBA, e demais áreas atingidas em decorrência do 

derramamento; 

b. Estar lotada com equipamentos para atuar em emergências observando o dimensionamento mínimo 

tabela 01 - equipamentos lotados na base de emergência.   

c. Atender a vazamentos de produtos químicos ou derivados de hidrocarbonetos tanto em área 

continental como marítima; 

d. Realizar a dispersão, abatimento, contenção e mitigação de nuvens de vapores e gases irritantes, 

tóxicos, asfixiantes, corrosivos e inflamáveis, gerados por vazamentos; 

e. Desencadear e operacionalizar ações emergenciais iniciais de resposta com vazamento ou possível 

risco de vazamento de produtos derivados de hidrocarbonetos a incêndios, explosões ou afins; 

f. Atendimento e acompanhamento de situações emergenciais com vazamento ou possível risco de 

vazamento de produtos químicos e derivados de hidrocarbonetos que possam ocorrer durante as 

atividades operacionais do PORTO DE IMBITUBA em geral; 

g. Atendimento de ocorrências naturais que possam provocar vazamentos de produtos químicos e/ou 

hidrocarbonetos, como por exemplo, vendavais, enchentes, entre outros; 

h. Realização de monitoramentos e inspeções diárias na área do Porto Organizado, para identificar e 

combater vazamentos e demais ocorrências que venham danificar ou agredir o meio ambiente; 

i. Seleção e aplicação de técnicas de limpeza de ambientes terrestres e aquáticos impactados ou não; 

j. Descontaminação de equipes, de equipamentos e materiais de resposta, incluindo os EPI’s, EPC’s, 

os veículos e embarcações utilizadas nas intervenções emergenciais; 

k. Gerenciamento, coleta, transporte e disposição final de resíduos gerados em um atendimento a 

emergência;  

l. Realização de manutenção preventiva e corretiva em veículos, embarcações e equipamentos 

especificados na Tabela 01 – Equipamentos da base de emergência fornecidos pela CONTRATADA; 

m. Realização de simulados práticos, em no mínimo de 02 (dois) por ano, e pelo menos 01 (um) 

treinamento teórico e mais 01 (um) treinamento prático ao ano, definidos pela FISCALIZAÇÃO; 

n. Elaboração de relatórios dos atendimentos, treinamentos, manutenção de equipamentos, inspeções 

diárias realizadas e ocorrências atendidas no Porto de Imbituba; 

o. Planejar, fiscalizar e realizar exercícios regulares de treinamentos para garantir a permanente sintonia 

entre todas as instituições envolvidas para os diversos Planos previstos na Legislação Ambiental e de 

Saúde Ocupacional (PAM, PEI, PCE, Brigada de Emergência, Plano de Área, etc.); 

p. Acompanhamento das empresas que realizarão os serviços de manutenção, abastecimento de 

combustível e retirada de óleo residual dos equipamentos e das embarcações atracadas no PORTO 

DE IMBITUBA; 

q. Efetuar cerco com barreiras de contenção no entorno das embarcações quando das operações com  

movimentação de resíduos ou combustíveis a base de hidrocarbonetos; 

r. Auxiliar a equipe de brigada de emergência do porto a realizar o combate a situações reais e 

simulações de incêndio e acidentes de segurança do trabalho. 

6.2.3. Para a garantia de uma ação pronta e eficiente no caso de incidentes com vazamentos de óleo, a 

empresa CONTRATADA manterá nas instalações do PORTO DE IMBITUBA uma Base Avançada 

prestando serviço de prontidão, 24 horas por dia, durante os 365 dias do ano, com pessoal treinado e 
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certificado, além de equipamentos exclusivos, dedicados e adequados (Tabela 01 – Equipamentos da 

base de emergência de propriedade da CONTRATADA) às operações em questão, localizados de 

forma prática, operacional e eficiente. 

 

Tabela 01 – Equipamentos da base de emergência a serem fornecidos pela CONTRATADA 

ITENS NÃO CONSUMÍVEIS UNIDADE QTDADE 

Barreira de Contenção 14"x16"x15m m 1.596 

Conjunto Recolhedor 25 m3/h unidade 1 

Tanque emergencial inflável para uso em água; capacidade: 10 m3 unidade 3 

Tanque emergencial autoportante para uso em terra; capacidade: 

10m3 
unidade 5 

Boias de arinque unidade 6 

Máscara Full Face com filtro de VOC´s e ácidos Unidade 4 

Equipamento de Proteção Autônoma  Unidade 2 

Trava queda e cinto de segurança  Unidade 2 

Conjunto completo em meta aramida para combate a incêndio (calça, 
casaco, capuz, luva, bota e capacete)  

unidade 2 

Kit de Ferramentas unidade 2 

Radio VHF unidade 2 

GPS portátil unidade 1 

Telefone DDD Local/móvel unidade 2 

Barco de Apoio Motorizado (mínimo 25 hp) unidade 1 

Carreta Rodoviária Para Barco unidade 1 

Carro Leve Tipo Pick Up unidade 1 

Monitor portátil multigás (O2, inflamabilidade e gases tóxicos) Unidade 1 

Termômetro a laser Unidade 1 

Indicador de pH digital Unidade 1 

Ancinho  Unidade 2 

Enxada  Unidade 2 

Facão  Unidade 2 

Foice Unidade 2 

Picareta  Unidade 2 

Carrinho de mão  Unidade 2 

Pá  Unidade 2 

Rodo (rastelo de madeira)  Unidade 2 

Baldes  Unidade 2 

Puçá  Unidade 2 

Ancoras Tipo Danforth Mínimo 45 KG unidade 6 

Binóculos  Unidade 1 

ITENS CONSUMÍVEIS UNIDADE QTDADE 

Barreira Absorvente m 1.596 

Absorvente Orgânico kg 150 

Manta Absorvente unidades 1.596 

Cabo de Ancoragem 22mm m 1.200 

Big Bag  Unidade 20 

Saco plástico (100 litros)  Unidade 120 

EPI'S E UNIFORMES UNIDADE QTDADE 

Bota de borracha com biqueira de aço - Boots  Unidade 15 

Luvas de proteção de borracha nitrílica unidade 60 

Bloqueador solar FPS 60  Frasco de 120 mg 90 
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Colete Salva Vidas até 100Kg  Unidade 15 

Máscara semi facial com filtros PFF2 Unidade 15 

Macacão Tyvek (branco) – descartável  Unidade 90 

Capacete Unidade 15 

Luva de pano Unidade 15 

Luva de neopreme Unidade 15 

Calçado de segurança cano longo e biqueira de composite Unidade 15 

Protetor auricular Unidade 15 

Óculos de proteção Unidade 15 

Máscara descartável PFF2 Unidade 180 

Capa de chuva Unidade 15 

Calça e camisa anti chama Unidade 30 

camiseta Unidade 30 

 

6.2.4. O dimensionamento da estrutura de resposta é pautado na movimentação de embarcações no porto, 

o volume dos produtos manuseados, os riscos de cada produto, o PEI, com atenção ao 

Dimensionamento da Capacidade Mínima de Resposta conforme Anexo III da Resolução CONAMA 

N°. 398/2008. 

6.2.5. Os equipamentos deverão ficar alocados nas instalações do PORTO DE IMBITUBA em contêiner 

disponibilizado pela CONTRATADA, sendo este disponibilizado em uma área definida pela SCPAR 

PORTO DE IMBITUBA, em comum acordo com a empresa CONTRATADA visando à agilidade no 

atendimento emergencial. 

6.2.6. Os itens identificados na tabela acima como consumíveis, deverão estar a disposição da base de 

emergência nas respectivas quantidades definidas, sendo que, se necessário utiliza-los os mesmos 

serão pagos por meio da tabela de recurso para a verba de emergência (ANEXO I).   

OBS: 1Tanto os itens consumíveis quanto os não consumíveis deverão permanecer na base de 

prontidão nas mesmas quantidades estabelecidas na tabela 01. Em caso de atendimento a 

emergência, após a utilização de algum equipamento, deverá ocorrer a reposição imediata desse, de 

forma a manter os quantitativos definidos na tabela acima; 

2Os Equipamentos de Proteção Individual e os uniformes são itens obrigatórios de fornecimento pela 

contratada e portanto deverão estar disponibilizados ou em uso pelos operadores da prontidão 

permanente. 

6.2.7. Os itens não consumíveis deverão permanecer na base de prontidão, sendo que em caso de 

emergência, a utilização desses itens não será contabilizada dentro da verba para emergência pois 

não ocorrerá perda dos materiais, sendo estes repostos à base assim que encerrada a emergência. 

OBS: Sendo necessário utilizar um quantitativo dos itens não consumíveis maior do que o 

dimensionado na tabela 01, a quantidade excedente deverá ser contabilizada de acordo com o anexo 

I - Tabela de Recursos para Verba de Emergência.  

6.2.8. O quadro permanente de resposta será formado por uma equipe de, no mínimo 05 (cinco) pessoas 

treinadas e certificadas em prevenção e combate a incidente com óleo no mar, sendo que durante a 

execução do contrato deverão receber treinamentos específicos adequados às atividades/riscos do 

PORTO DE IMBITUBA, (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Planilha de mão de obra mínima a ser disponibilizada pela CONTRATADA 

ITEM QUANTIDADE 

Líder Operacional – horário comercial de segunda e sexta-feira 1 

Operador – trabalhará em turnos, preferencialmente em escala de 12 horas e folgará 
36 horas; de segunda-feira a domingo. 

1 para cada 12 
horas, ou seja, no 
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ITEM QUANTIDADE 

total de 4 
operadores. 

 

6.3. Equipe de Combate a Emergências 

6.3.1. A equipe operacional trabalhará em turnos de 12 horas e folgará 36 horas, com exceção do líder 

operacional que trabalhará de segunda a sexta-feira em horário administrativo. Os operadores se 

revezarão de forma que estejam presentes 24 horas por dia de segunda-feira a domingo nas 

instalações da CONTRATANTE. Toda a equipe deverá permanecer sobre aviso em condições de 

emergência, sendo que não poderão descumprir a legislação trabalhista vigente. Nesse caso, o 

adicional de horas não deverá ultrapassar 120 (cento e vinte) minutos e a CONTRATANTE deverá 

disponibilizar outros operadores que serão posteriormente contabilizados como recursos e verbas 

para atendimento à emergências (Anexo I).  

6.3.2. No momento da execução dos serviços, a licitante deverá comprovar as qualificações mínimas dos 

profissionais da equipe operacional, o qual obrigatoriamente devem possuir: 

a. Experiência comprovada na área de combate à emergência a nível operacional, ensino médio 

completo, Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) – Autoridade Marítima Brasileira, treinamento 

“First Responder” (padrão IMO I ou equivalente – nacional ou internacional); 

b. Treinamento em resposta a emergências químicas e treinamento básico de brigada de combate a 

incêndio (mín 20 h/a),   

c. Especialista HAZMAT (atendimento de emergências com produtos perigosos) realizado por instituição 

reconhecida internacionalmente ou equivalente nacional); 

d. Habilitação Náutica, categoria MAC;  

e. Habilitação de Automóveis categoria “B”; 

f. Curso de Operação de GPS; 

g. Direção Defensiva; 

h. Primeiros Socorros. 

 

6.4. Simulados 

6.4.1. O Simulado prático de derramamento de óleo consiste na mobilização, deslocamento e utilização de 

recursos para combater um eventual derramamento de óleo no mar, com o intuito de avaliar a 

eficiência e o tempo de resposta da atividade numa situação emergencial. 

6.4.2. O simulado prático, com duração aproximada de 4 horas, deverá ser efetuado com a implementação 

das seguintes atividades, que serão objeto de avaliação em termos de efetividade e tempo de 

resposta, englobando: 

a. Exercício de comunicação;  

b. Mobilização dos recursos;  

c. Lançamento de barreiras de contenção, contemplando cenário de fechamento da área portuária, 

entre as estruturas do quebra-mar e a Praia do Porto;  

d. Formação de cerco em “J”, “V” e “U”; 

e. Formação de cerco de embarcação atracada; 

f. Lançamento de equipamento recolhedor;  
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g. Recolhimento dos equipamentos utilizados; 

h. Coleta, destinação e acondicionamento de resíduos “contaminados”. 

6.4.3. A CONTRATADA realizará no mínimo 02 (dois) simulados anualmente de atendimento a 

emergências no mar.  

6.4.4. A CONTRATADA deverá utilizar os recursos materiais dedicados no contrato, disponível na sua Base 

Operacional (conforme Tabela 1 deste TR). 

Nota: Os valores para com os custos de mão de obra e equipamentos necessários à realização dos 

simulados deverão estar compreendidos nos valores orçados para a base de emergência, não sendo 

aplicados os custos de acordo com o anexo I (recursos e verba para emergências). 

6.4.5. A SCPAR PORTO DE IMBITUBA participará do planejamento dos exercícios simulados, que se 

basearão nos cenários acidentais descritos no Plano de Emergência Individual. 

 

6.5. Treinamentos  

6.5.1. A CONTRATADA deverá realizar 1 (um) treinamento "First Responder" e "On Scene Commander" 

por ano, dimensionados para 15 pessoas cada, para pessoal a ser indicado pela CONTRATANTE, 

com devida emissão de certificados equivalente ao padrão da Organização Marítima Internacional 

(IMO). 

 

6.6. Atendimento à Emergência 

6.6.1. Ao ser acionada pela SCPAR PORTO DE IMBITUBA, a CONTRATADA deverá executar atividades 

que agilizarão o atendimento à emergência mobilizando recursos materiais e humanos dedicados. 

6.6.2. As operações de resposta serão conduzidas conforme as normas de procedimento e legislação 

vigente. 

6.6.3. Não executar qualquer serviço fora do objeto deste contrato exceto se acordado previamente com o 

fiscal do contrato. A execução de quaisquer serviços sem esta autorização isenta a CONTRATANTE 

de qualquer responsabilidade;  

6.6.4. A CONTRATADA deverá dar exclusividade no atendimento de todas as emergências com 

hidrocarbonetos que ocorrerem na SCPAR PORTO DE IMBITUBA. 

6.6.5. A SCPAR PORTO DE IMBITUBA deverá receber relatórios diários (versões impressa e digital) para a 

atualização de informações relevantes sobre o atendimento a derrames de derivados de petróleo no 

mar.  

6.6.6. No caso de acidentes causados por navios atracados no Porto do Imbituba, a CONTRATADA 

fornecerá todos os relatórios e documentação das ações de resposta e clean-up, facilitando a 

cobrança e reembolso dos seguros dos navios envolvidos. 

6.6.7. Em caso de acionamento para atendimento a acidentes durante operação nas instalações sob 

responsabilidade da SCPAR PORTO DE IMBITUBA, com vazamento de óleo ao mar, ou em outro 

local nas dependências, serão adotados os valores a serem apresentados pelo licitante em atenção 

ao Anexo I (recursos e verbas para atendimento à emergências), respeitando as condições 

estabelecidas nos itens 6.2.6 e 6.2.7. 

6.6.8. Após o encerramento de eventuais operações, no prazo de 15 (quinze) dias, deverá ser entregue um 

relatório conclusivo (versões digital e impressa), reunindo as informações dos relatórios diários assim 

como os valores gastos para posterior pagamento por parte da SCPAR PORTO DE IMBITUBA. 

6.6.9. Para efeito de pagamento do uso dos recursos e equipamentos disponibilizados ao atendimento da 

emergência, a CONTRATADA cobrará os valores de referência estabelecidos em contrato conforme 
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apresentação de proposta no modelo do anexo II.  

6.6.10. Em situações que o nível de emergência seja elevado a CONTRATADA deverá atender todas a 

especificações compreendidas no PEI do Porto de Imbituba, em especial, a disponibilização de 

recolhedores de óleo conforme descrito abaixo: 

 Quando requerido pela CONTRATANTE, dispor no Porto de Imbituba em até 12 (doze) horas, conjunto 

para recolhimento em água de derivados de hidrocarbonetos, com vazão mínima de recolhimento 

atendendo à 93,7 m3/h, podendo ser somado para contabilizar o recolhedor com vazão de 25 m3/h. 

 Quando requerido pela CONTRATANTE, dispor no Porto de Imbituba em até 36 (trinta e seis) horas, 

conjunto para recolhimento em água de derivados de hidrocarbonetos, com vazão mínima de 

recolhimento atendendo à 187,5 m3/h, podendo ser somado para contabilizar o recolhedor com vazão 

de 25 m3/h e o conjunto disposto em até 12 (doze) horas. 

 Quando requerido pela CONTRATANTE, dispor no Porto de Imbituba em até 60 (sessenta) horas, 

conjunto para recolhimento em água de derivados de hidrocarbonetos, com vazão mínima de 

recolhimento atendendo à 343,7 m3/h, podendo ser somado para contabilizar o recolhedor com vazão 

de 25 m3/h e o conjunto disposto em até 36 (trinta e seis) horas. 

 

6.7. Gerenciamento, Transporte e Destinação Final Adequada dos Resíduos Gerados as Ocorrências 

e Emergências.  

6.7.1. O Gerenciamento, Transporte e Destinação Final dos resíduos gerados em uma ocorrência ambiental 

atendida pela equipe de prontidão, serão de responsabilidade da CONTRATADA,  para tanto, os 

custos gerados serão contabilizados através do recursos e verba para emergência (anexo 1) o qual 

serão despendidos pela CONTRATANTE. 

6.7.2. Assim que homologado o processo licitatório, antes de assinar o contrato a licitante deverá 

apresentar à CONTRATANTE: 

 Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE, de acordo com a resolução RDC 345 ANVISA de 

16 de dezembro de 2002 para segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos resultantes de portos organizados e recintos 

alfandegados; e 

 Licença Ambiental de Operação para Transporte de Resíduos Classe I e Licença Ambiental de 

Operação para destinação final de resíduos Classe I; 

 Autorização de Funcionamento de empresa AFE, emitida pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, em nome da licitante, conforme RDC 345/2002 

OBSERVAÇÃO: caso a licitante decida subcontratar a execução de tais serviços, deverá ser 

apresentado o contrato entre a licitante e sua subcontratada com as respectivas licenças e AFE da 

empresa subcontratada. 

6.7.3. A CONTRATADA será a responsável pelo gerenciamento compreendendo coleta, transporte e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante as ocorrências e 

emergências atendidas, tanto em terra quanto no mar, devendo dispor de facilidades para 

armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos, próprias ou de terceiros, sendo que 

essas atividades deverão estar devidamente licenciadas conforme a legislação vigente, sendo todas 

as licenças sob responsabilidade da CONTRATADA.  

6.7.4. A CONTRATADA será a responsável pelo recolhimento e acondicionamento adequado de todos os 

resíduos sólidos e líquidos oriundos das ocorrências e emergências atendidas pelo presente contrato, 

devendo armazená-los em área específica licenciada pelo órgão ambiental competente, identificá-los 

e rotulá-los adequadamente a cada ocorrência, pesa-los e classifica-los de acordo com a NBR 10004 

da ABNT.  
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6.7.5. Os resíduos devidamente acondicionados deverão ser retirados imediatamente da área portuária 

para a área de armazenamento específica da CONTRATADA ou sob sua responsabilidade.  

6.7.6. A CONTRATADA deverá, de acordo com a classificação dos resíduos, providenciar a destinação 

adequada.  

6.7.7. Ao final do processo de destinação final ambientalmente adequada, a CONTRATADA deverá 

apresentar à CONTRATANTE, todos os certificados comprobatórios da destinação dos mesmos.  

6.7.8. A CONTRATADA deverá entregar a CONTRATANTE uma via de todos os documentos pertinentes 

ao processo, como licenças, autorizações, Carta de Anuência do destinatário do resíduo, Certificado 

de Destinação Final, e outros que couber.  

6.7.9. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, acompanhar o processo de gerenciamento dos 

resíduos em qualquer de suas fases, inclusive auditando a pesagem destes resíduos através de 

comprovantes impressos. 

 

7. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

7.1. A Base de Atendimento de Emergência deverá ser instalada na área da SCPAR PORTO DE 

IMBITUBA. O contrato deverá atender toda área do Porto Organizado, e os acionamentos e 

determinações estabelecidas pela Gerência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente e demais 

alterações, que, por ventura, venham a ocorrer por modificação dos planos ou por exigência dos 

órgãos ambientais. 

7.2. A equipe de combate da Base de Atendimento da Emergência também poderá atender a terceiros, 

desde que requisitados à Gerência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente e autorizados formalmente 

pela FISCALIZAÇÃO. 

7.3. Nos casos de atendimento a terceiros as despesas ficaram a cargo do órgão/empresa requisitante, 

ressaltando que a equipe de combate da Base de Emergência só poderá atender ao chamado após a 

autorização formal da Gerência de Saúde, Segurança e Meio Ambientee pela FISCALIZAÇÃO do 

Contrato. 

7.4. Esta condição permite a CONTRATADA, o atendimento a outras empresas, ficando claro que a 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA terá preferência em quaisquer atendimentos e deverão ser mantido 

disponível os recursos humanos e materiais lotados na Base. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A licitante vencedora deverá manter operação 24 horas por dia, de segunda-feira a domingo, na base 

do Porto de Imbituba. O líder operacional deverá estar presente em horário comercial de segunda a 

sexta-feira; 

8.2. O tempo máximo para atender ao chamado será de até 15 minutos, sendo que neste prazo, entende-

se que a CONTRATADA deverá iniciar, inclusive via telefone, várias providências para que a 

emergência seja atendida o quanto antes, acionando equipes, mobilizando equipamento, informando 

bombeiros, autoridade marítima, etc; 

8.3. A empresa CONTRATADA fornecerá, além de mão de obra, todos os equipamentos e ferramentas 

necessárias, ficando responsável pela sua guarda, transporte e manutenção. 

8.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar, além do(s) contêiner(es) necessários ao abrigo dos 

equipamentos e ferramentas, um contêiner escritório que abrigará os funcionários da CONTRATADA 

durante o expediente de trabalho e também servirá como um Centro de Controle de Emergência caso 

ocorra uma situação de vazamento de produto químico ou derivado de hidrocarboneto no mar.  
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8.5. Além de toda a estrutura de conforto, ergonomia e higiene necessários para a realização das 

atividades profissionais, esse ambiente também deverá possuir condições para comportar no mínimo 6 

(seis) pessoas em reuniões sobre combate de emergências. No Centro de Controle de Emergência 

deverá estar disponível: 

a. Cópia do Plano de Emergência Individual do Porto de Imbituba e de seus arrendatários; 

b. Cópia do Plano de Controle de Emergência e do Plano de Auxílio Mútuo do Porto de Imbituba; 

c. Desenhos e diagramas que mostram as instalações existentes e detalhem os acessos, rede de 

tubulação contra incêndio, materiais perigosos com inventário, rede de água, drenagem pluvial, rede 

elétrica, etc; 

d. Mapas e fotos aéreas que mostrem a região, as instalações vizinhas, a comunidade, as áreas de 

proteção e preservação, etc; 

e. Informações sobre produtos químicos, tóxicos e inflamáveis com potencial de vazamento, áreas que 

devem ser evacuadas e comunidades que devem ser alertadas; 

f. Relação atualizada dos nomes, endereços dos representantes da CONTRATANTE que podem 

interagir nas ocorrências, bem como dos representantes da comunidade local, que podem ser afetados 

em determinada ocorrência; 

g.  São necessários recursos de iluminação, comunicação e informática tais como (telefone exclusivo, 

computadores, internet, TV, rádios, câmera digital, etc.). 

8.6. Será de responsabilidade, também, da CONTRATADA, toda e qualquer providência que diga respeito 

à segurança do trabalho de seu corpo técnico (responsabilidade civil), sendo que, o não atendimento 

as normas de segurança, terá como consequência, a paralisação dos serviços em execução; 

8.7. A entrada e saída de funcionários e equipamento no Porto de Imbituba, só poderão ser feitas por 

solicitação da Gerência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Porto de Imbituba; 

8.8. Quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, disponibilizar em período não superior a 12 (doze) horas, 

material adicional ao lotado na Base de Atendimento de Emergência, conforme especificação na tabela 

do anexo I (recursos e verba para emergência);  

8.9. Manter contato regular com autoridades, empresas e órgão públicos locais, visando a integração das 

entidades e a elaboração de um Plano de Auxílio Mútuo para o Porto de Imbituba; 

8.10. Deverá ser detentora de bases de emergência instaladas no território nacional, com material, 

equipamentos e pessoal qualificado para suporte de atendimento de apoio à base instalada no Porto 

de Imbituba, com tempo de resposta compatível com a exigência de atendimento;        

8.11. A licitante deverá apresentar uma declaração de disponibilidade de equipamentos e mão de obra 

(anexo V) o qual conste no mínimo os recursos elencados no Anexo I deste TR (recursos e verbas para 

atendimento à emergências);              

8.12. A CONTRATADA deverá apresentar à SCPAR PORTO DE IMBITUBA, um relatório mensal de 

serviços, treinamentos com a equipe de resposta da emergência e atendimentos emergenciais 

realizados no Porto de Imbituba; 

8.13. A CONTRATADA deverá atender as leis específicas, as ações da Base de Atendimento de Emergência 

em incidentes envolvendo produtos derivados de hidrocarbonetos. Desde que acionada pela SCPAR 

PORTO DE IMBITUBA, também serão atribuições da Base de Atendimento de Emergência, quando 

proveniente de vazamento com derivados de Hidrocarbonetos: 

a. Prestar apoio para o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar ou outros órgãos, em atendimentos de 

acidentes naturais, como por exemplo, enchentes e vendavais;  

b. Prestar apoio a Autoridade Marítima, na prestação de socorro ou controle de vazamentos de cargas 

químicas e hidrocarbonetos fracionados ou não, no interior de navios atracados ou fundeados em 
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Imbituba;  

c. No caso da prestação de apoio, as ações de resposta executadas pelas equipes técnicas da 

CONTRATADA serão coordenadas pela autoridade pública que estiver no comando do atendimento 

emergencial. 

8.14. Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da ação, omissão 

negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade inferiores; 

8.15. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fiscais e 

comerciais, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como salário, seguro de 

acidentes, taxas, contribuições, indenizações, vales-transportes, vale-refeição e outras que porventura 

venham a ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convenção coletiva; 

8.16. A CONTRATADA deverá executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

8.17. Fornecer os equipamentos de 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 fornecimento, objeto deste Termo de Referência; 

8.18. Responder perante a CONTRATANTE e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho dos 

seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, perdas e danos, 

porventura resultantes da execução dos serviços contratados; 

8.19. As licenças, alvarás e autorizações para execução dos serviços, dependentes de quaisquer 

autoridades federais, estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco da CONTRATADA; 

8.20. Manter atualizado, durante o período de vigência, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

8.21. Responder pelos danos causados diretamente SCPAR PORTO DE IMBITUBA ou a terceiros, 

decorrente de culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento pela SCPAR PORTO DE 

IMBITUBA; 

8.22. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da SCPAR 

PORTO DE IMBITUBA, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação 

dos serviços ora contratados; 

8.23. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela FISCALIZAÇÃO, bem 

como pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

8.24. Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços contratados, inclusive os 

mal executados, quando requerido pela FISCALIZAÇÃO ou esteja previsto neste Termo de Referência; 

8.25. Executar os serviços objeto deste Termo de Referência em conformidade com o respectivo 

planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela 

FISCALIZAÇÃO da SCPAR PORTO DE IMBITUBA; 

8.26. Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços contratados, obrigando-se a prestar assessoria 

técnica e administrativa, manutenção preventiva e corretiva que por ventura a SCPAR PORTO DE 

IMBITUBA entenda necessária, para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos; 

8.27. Em caso de pane de qualquer dos equipamentos constituintes objeto deste contrato, por culpa 

exclusiva da CONTRATADA, em que a SCPAR PORTO DE IMBITUBA entenda como emergencial 

para continuidade de suas atividades operacionais, estes deverão ser reparados ou substituídos por 

outro de igual porte, em no máximo de 24 horas, a contar da formalização do chamado realizado pelo 

fiscal do contrato; 

8.28. A CONTRATADA deverá fornecer e manter os equipamentos e seus acessórios em boas condições de 
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uso. Em caso de necessidade de manutenção nas dependências da CONTRATANTE, as ferramentas 

de uso deverão estar em boas condições de uso e conservação para atender uma eficiência de 

Manutenção e pela própria segurança na execução dos serviços; 

8.29. Em caso de necessidade, fornecer transporte interno e externo adequado aos seus funcionários, 

equipamentos e prepostos até o local da prestação de serviço, responsabilizando-se, ainda, pelo 

transporte de todos os materiais, instrumentos, ferramentas e equipamentos necessários à execução 

dos referidos serviços, utilizando veículos que atendam as normas de tráfego e segurança da SCPAR 

PORTO DE IMBITUBA; 

8.30. Comunicar à FISCALIZAÇÃO da SCPAR PORTO DE IMBITUBA qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

8.31. A CONTRATADA, deverá procurar a Gerencia de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, para tomar 

ciência de todas as normas relativas a saúde, segurança e meio ambiente e cumpri-las fielmente; 

8.32. Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita confidencialidade, todas as condições, 

o escopo e as informações recebidas em razão dos serviços e durante a execução dos trabalhos, as 

quais constarão exclusivamente dos arquivos e dos relatórios que vierem a ser emitidos; 

8.33. Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o escopo do trabalho 

contratado, as informações que venham a obter junto à SCPAR PORTO DE IMBITUBA, assim como os 

resultados dos serviços; 

8.34. Atender às solicitações de serviços de acordo com as especificações técnicas; 

8.35. Manter informado o técnico responsável da FISCALIZAÇÃO, encarregado de acompanhar os 

trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias; 

8.36. Todos os custos referentes aos treinamentos e simulados serão por conta da CONTRATADA; 

8.37. A CONTRATADA só pode fazer subcontratação com autorização prévia e formal por escrito do fiscal 

da CONTRATANTE; 

8.38. A CONTRATADA não poderá fornecer materiais, equipamentos e insumos inferiores aos especificados 

no escopo; 

8.39. Ao término do contrato de prestação dos serviços, é de responsabilidade da CONTRATADA sua 

desmobilização em até 30 dias, prazo a partir do qual a CONTRATANTE se reserva o direito de fazer a 

remoção e apresentar as despesas a CONTRATADA; 

8.40. A CONTRATADA não poderá utilizar produtos perigosos que contenham: PCBs (bifenilas policloradas), 

CFCs (clorofluorcarbonos), Amianto, fibras cerâmicas refratárias, organoclorados, organofosforados, 

Chumbo, Cádmio, Mercúrio, cromatos, ou outros metais pesados (em produtos para pintura, 

lubrificantes, reagentes e soluções químicas), Mercúrio (em instrumentos de medição e componentes 

elétricos/eletrônicos), Benzeno, derivados de Benzidina, Cádmio ou Antimônio (em tintas, eletrodos 

para soldagem ou em metais), Clorofórmio, Formaldeído ou substancias formadoras do mesmo, 

Cloreto de mMetileno, Metil Clorofórmio, Metil e Etil Glicol, Éteres e seus acetados, Nitrosaminas e 

compostos capazes de formá-los, Orto-toluidina, Tolueno, Diisocianatos, Acrilatos, Percloretileno e 

Tricloroetileno.  

8.41. A CONTRATADA poderá utilizar somente produtos químicos aprovados pela CONTRATANTE, e 

fornecer dos dados de segurança do produto químico (DSPQ/MSDS/FISPQ) e fichas de emergência 

conforme NBR 7500, utilizados na execução dos serviços.  

8.42. A CONTRATADA é responsável em assegurar o registro diário de bordo contendo datas das etapas de 

execução, incidentes ocorridos e outros eventos relevantes; 

8.43. Manter os empregados, quando da execução dos serviços, ou ainda, nas dependências da 

CONTRATANTE, devidamente uniformizados e identificados mediante uso permanente de crachá 

funcional, a ser fornecido pela CONTRATADA; 
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8.44. A CONTRATADA deve possuir embarcação dedicada em sua base, regularizada e devidamente 

documentada de acordo com as exigências da Marinha do Brasil; 

8.45. A CONTRATADA deve possuir meios de comunicação para assegurar a execução dos serviços, sendo 

de sua responsabilidade (telefones e/ou rádios). 

8.46. A CONTRATADA deverá prestar apoio técnico na execução do Plano de Controle a Emergência - PCE 

e no Plano de Ajuda Mútua – PAM do Porto de Imbituba no âmbito do Porto Organizado, devendo 

participar de reuniões com equipes vinculadas ao PCE e PAM e organizar os simulados em 

concordância com a fiscalização; 

8.47. A CONTRATADA deverá Prestar apoio técnico na execução do Plano de Área da Autoridade Portuária, 

de acordo com o decreto 4.871/2003. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Todo contrato deve ser acompanhado por um gestor de contrato, representante da Administração 

Pública, sendo previamente designado e qualificado pela autoridade signatária do contrato, por parte 

da Administração. 

9.2. O gestor do contrato anotará as ocorrências em registro próprio, que deverá ser juntado ao contrato ao 

término de sua vigência; 

9.3. O gestor do contrato deve comunicar as irregularidades à autoridade designante; 

9.4. Encaminhar à CONTRATADA os comentários efetuados para que sejam providenciados os respectivos 

atendimentos; 

9.5. Efetuar o pagamento devido à empresa prestadora do serviço, se esta cumprir todas as exigências 

constantes deste Termo de Referência; 

9.6. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da área primária para a 

realização dos serviços e instalação conforme local definido neste Termo de Referência; 

9.7. Definir local para a instalação da Base de Emergência Ambiental; 

9.8. Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obrigações da CONTRATADA mencionadas neste Termo de 

Referência; 

9.9. Promover o acompanhamento e fiscalização da instalação e fornecimento dos materiais de acordo com 

este Termo de Referência; 

9.10. Os fatos que possam determinar prorrogação de prazo, reajustamento do valor contratual ou 

justificação de mora só podem ser considerados se estiverem motivados e devidamente anotados no 

registro próprio; 

9.11. Aprovar a indicação pela CONTRATADA do Gestor responsável pela condução do contrato; 

9.12. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace a ação da 

FISCALIZAÇÃO; 

9.13. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nas demais 

informações e instruções complementares deste Termo de Referência, necessárias ao 

desenvolvimento do contrato; 

9.14. Verificar e atestar os serviços/materiais, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento a 

fatura emitida pela CONTRATADA. Os Serviços/Fornecimento serão recebidos e atestados/certificados 

em nota fiscal, após verificação da conformidade (quantidade e qualidade) do material entregue 

conforme a especificação do contrato de fornecimento; 

9.15. Solicitar a substituição do(s) material(is), por ocasião de defeito; 
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9.16. Responsabilizar-se pela inspeção dos materiais no momento de recebimento de modo não recebê-los 

fora da especificação ou com defeito aparente; 

9.17. Cumprir as regras e condições expostas deste Termo de Referência. Permitir a execução do objeto de 

modo eficiente, fornecendo os meios e condições para que a CONTRATADA possa executar as suas 

obrigações; 

9.18. A CONTRATANTE disponibilizara uma área dentro do Porto Organizado para as instalações da 

empresa vencedora, sendo que os custos do consumo de energia elétrica e água, necessários para a 

manutenção da base de emergência, ficam a cargo da CONTRATADA; 

9.19. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, após a o recebimento da Nota 

Fiscal.  

 

10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

10.1. Comprovação de Visita Técnica  

10.1.1. O local e data da visita técnica: deverá ser agendada com a Gerência de Meio Ambiente no fone (48) 

3355 8900/8990 no horário de 9h00min as 15h00min, de segunda a sexta feira;  

10.1.2. Após a visita, a Gerência de Meio Ambiente emitirá Atestado de Visita Técnica, em nome do 

Responsável Técnico da licitante ou de pessoa devidamente credenciada, que o mesmo fez a devida 

inspeção em todas as áreas objeto deste Termo e tomou conhecimento das condições e dos locais 

onde serão realizados os serviços.  

10.1.3. A visita será realizada em até 2 (dois) dias úteis de antecedência da data de abertura da sessão  

 

11. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

11.1. A Licitante deverá apresentar todas as condições de qualificação técnica exigidas no edital.  

 

12. PAGAMENTO 

12.1. O pagamento dos serviços de implantação e operação da base de emergência ambiental, objeto deste 

Termo de Referência, será efetuado mensalmente, e o serviço referente à verba de emergência para 

custear despesas em caso de acidente com impacto ao meio ambiente será feito de acordo com a sua 

utilização, mediante depósito em Conta Corrente da CONTRATADA, mediante apresentação da Nota 

Fiscal correspondente aos serviços efetivamente executados no período, devidamente certificada pela 

Fiscalização, observadas as condições de preços propostos pela CONTRATADA e aceitos pela SCPar 

Porto de Imbituba S.A..;  

12.2. O processo de solicitação de pagamento será liberado com a apresentação dos seguintes documentos:  

a. Certidão negativa de débito do FGTS;  

b. Certidão negativa de tributos Federais da dívida Ativa da União e do INSS;  

c. Certidão negativa de débitos fiscais e da dívida ativa da Fazenda Estadual e Municipal e do Estado de 

Santa Catarina caso a empresa atue em outro Estado;  

d. Nota Fiscal constando no corpo da nota os impostos, percentuais e valores que serão retidos pela 

SCPar Porto de Imbituba S.A., ou seja, Imposto de Renda, PIS, COFINS e CSLL, a ser atestada pela 

fiscalização da CONTRATANTE;  

12.3. A Nota Fiscal só poderá ser emitida após análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO. Após a aprovação a 

Nota Fiscal deverá ser emitida em nome SCPar Porto de Imbituba S.A., CNPJ sob o nº 
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17.315.067/0001-18,Inscrição Estadual nº 256.917.205, endereço Av. Presidente Getúlio Vargas, s/n 

,Imbituba, CEP: 88.780-000, Santa Catarina - SC. 

12.4.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação de 

qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, ou inadimplência 

contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob responsabilidade da 

licitante CONTRATADA.  

12.5. A SCPar Porto de Imbituba S.A. terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da 

Nota Fiscal, para efetuar o pagamento. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do 

certame, a quem será adjudicada a instalação de base de prontidão emergencial. O termo 

FISCALIZAÇÃO define o fiscal ou equipe que representa a SCPar Porto de Imbituba S.A. perante a 

CONTRATADA e a quem este último deverá se reportar e o termo CONTRATANTE define a SCPar 

Porto de Imbituba S.A..  

13.2. Antes de apresentar sua proposta, a empresa deverá analisar o local a ser efetuado os serviços, 

executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a 

não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de 

acréscimo de preços. 

13.3.  Os materiais a serem fornecidos deverão obedecer rigorosamente:  

a. Às normas e especificações constantes deste Termo;  

b. Às normas da ABNT;  

c. Às disposições legais da União e do Governo do Estado de Santa Catarina;  

d. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;  

e. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;  

f. Às normas de SSMA da SCPar Porto de Imbituba S.A..  

13.4. Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de 

qualidade previsto para os materiais objeto deste Termo de Referência.  

13.5. No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, prejudicar áreas não 

incluídas no setor de seu trabalho, estas deverão ser recuperadas imediatamente pela CONTRATADA, 

deixando-as em conformidade como o seu estado original.  

13.6. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na 

execução dos serviços/entrega dos materiais objeto desta licitação, e pela destruição ou danificação 

dos materiais em trânsito para entrega até sua definitiva aceitação. 

13.7. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do 

cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua 

inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas 

em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais 

inaceitáveis na execução do contrato.  

13.8. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para 

outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, entre outros.  

13.9. Quando houver necessidade de substituir ou modificar algum dos materiais existente no contrato, a fim 

de facilitar a execução do contrato, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO 

autorização para tais modificações.  
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13.10. A Contratada deverá atender aos requisitos das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, do Comando da Marinha e Normas de Segurança do Trabalho (DPC, DHN, 

Capitania dos Portos, NRs) e de Meio Ambiente que lhes sejam aplicáveis; 

13.11.  A empresa CONTRATADA deverá possuir, no seu quadro funcional, instrutores qualificados para 

ministrar os cursos e treinamentos de preparação e resposta a derrames de óleo no mar, seguindo os 

padrões e recomendações definidos pela convenção internacional OPRC 90 e de produtos perigosos 

atendendo o P2R2. A qualificação dos instrutores que ministrarão o treinamento conforme exigência do 

item 6.5 do Termo de Referência será analisado e aprovado pela CONTRATANTE no momento na 

execução dos serviços. 

13.12. A CONTRATADA deve apresentar antes da assinatura do contrato, os currículos de todos os 

profissionais a serem contratados para aprovação prévia da Gerência de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente.  

13.13. Disponibilização em período não superior a 04 (quatro) horas, de efetivo pessoal adicional ao lotado na 

Base de Atendimento de Emergência Ambiental, conforme especificação e solicitação da fiscalização;  

13.14. Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, deverão participar de Campanhas ambientais, palestras e 

cursos.  

 

14. PREÇO 

14.1. O valor global orçado é de R$ 4.154.323,00 (Quatro milhões, cento e cinquenta e quatro mil, 

trezentos e vinte e três reais), o qual refere-se a soma dos valores da prontidão permanente e 

verba de emergência. O valor acima é apenas uma estimativa de gasto, não podendo ser exigido, 

nem considerado, como valor final, o qual foi aferido em pesquisa de preço no mercado local e está 

devidamente arquivada nesta Administração.  

14.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, EPI´s, EPC’s alimentação, 

transporte, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou 

indiretamente à necessária e perfeita execução dos fornecimentos/serviços objeto do presente Termo 

de Referência.  

14.3. O preço proposto para execução dos serviços, objeto desta contratação será fixo, expresso em reais 

(R$) e se referirão à data de apresentação das propostas.  

14.4. Além da apresentação da proposta de preço unitário para com os itens da tabela de recursos para a 

verba de emergência (Anexo I), a licitante deverá apresentar uma proposta de preço unitário 

compreendendo os itens da tabela 1 - Equipamentos da base de emergência a serem fornecidos pela 

CONTRATADA e da tabela 2 -  Planilha de mão de obra mínima a ser disponibilizada pela 

CONTRATADA. Na composição dos preços unitários, só serão aceitos preços em moeda nacional, ou 

seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e, de preferência, também por extenso. A licitante deverá 

utilizar 2 (duas) casas decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTAS DE PREÇOS.  

14.5. Na composição dos preços unitários, só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real 

(R$), em algarismos arábicos e, de preferência, também por extenso. A licitante deverá utilizar 2 (duas) 

casas decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS.  

14.6. O preço indicado ao objeto, nas propostas ofertadas pelas licitantes, deverá ser mantido durante o 

presente exercício, sendo reajustado somente se houver prorrogação do prazo de execução dos 

serviços, onde o índice de reajuste será descriminado no contrato.  

14.7. Caso ocorra prorrogação do prazo contratual, visando a preservação do equilíbrio econômico-

financeiro deste Contrato, os preços constantes da proposta da licitante vencedora poderão 

reajustados pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas – FGV.   

14.8. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total 
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responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais 

ou para menos.  

 

 

 

 

Imbituba, 04 de Janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
Robson Busnardo 
Gerente de SSMA 

SCPar Porto de Imbituba S.A. 
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ANEXO I.A 

TABELA DE QUANTITATIVOS PARA VERBA DE EMERGÊNCIA  

 

1 MÃO DE OBRA  UNIDADE QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR TOTAL  
(R$) 

Capitão / Gerente Operações  Dia 30 2.960,88 88.826,40 

Supervisor  Dia 30 983,79 29.513,70 

Operador  Dia 90 577,22 51.949,80 

Oceanógrafo Dia 10 1.560,00 15.600,00 

Líder Operacional Dia 30 858,00 25.740,00 

Biólogo Dia 10 1.560,00 15.600,00 

EMBARCAÇÕES – VESSELS         
2Embarcação de Apoio Portuário  com potencia 
entre 250 a 225 hp Dia 90 2.600,00 234.000,00 

2Barco Inflável c/ potência entre 120 a  90 hp - Fast 
Boat  Dia 120 1.040,00 124.800,00 

SKIMMERS         
2Skimmer recolhedor de óleo tipo vertedouro série 
400 em fibra com hastes de controle e válvula; 
capacidade de recolhimento de 25 m3/h  

Dia 120 283,14 33.976,80 

2Skimmer recolhedor de óleo tipo vertedouro série 
1800 em fibra com hastes de controle e válvula; 
capacidade de recolhimento de 55 m3/h  

Dia 60 383,32 22.999,20 

2Multiskimmer recolhedor de óleo modelo em 
alumínio com power pack e capacidade de 
recolhimento de 20 m3/h  

Dia 60 858,00 51.480,00 

2Multiskimmer recolhedor de óleo em alumínio com 
power pack e capacidade de recolhimento de 40 
m3/h  

Dia 60 2.329,31 139.758,60 

2Multiskimmer recolhedor de óleo em alumínio com 
power pack e capacidade de recolhimento de 60 
m3/h  

Dia 60 2.340,00 140.400,00 

2Multiskimmer recolhedor de óleo em alumínio com 
power pack e capacidade de recolhimento de 90 
m3/h  

Dia 60 5.070,00 304.200,00 

BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA         
2Moto-bomba, diafragma, autoescorvante c/ 30 
metros de mangotes p/ bombeio de óleo/combust.; 
vazão 25m3/h  

Dia 120 361,55 43.386,00 

2Moto-bomba, centrífuga, escorvante c/ 30 metros 
de mangotes p/ bombeio de óleo/combust.; vazão 
50m3/h  

Dia 60 622,50 37.350,00 
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2Moto-bomba, centrífuga, escorvante c/ 30 metros 
de mangotes p/ bombeio de óleo/combust.; vazão 
90m3/h  

Dia 60 675,00 40.500,00 

2Bomba em polipropileno, duplo diafragma, 
pneumática c/ 30 metros de mangotes p/ bombeio 
de produtos químicos; vazão 10m3/h  

Dia 60 467,14 28.028,40 

2Bomba em polipropileno, duplo diafragma, 
pneumática c/ 30 metros de mangotes p/ bombeio 
de produtos químicos; vazão 14m3/h  

Dia 60 647,44 38.846,40 

2Bomba em aço inox, duplo diafragma, pneumática 
c/ 30 metros de mangotes p/ bombeio de produtos 
químicos; vazão 33m3/h  

Dia 60 733,66 44.019,60 

2Bomba em Polipropileno, duplo diafragma, 
pneumática c/ 30 metros de mangotes p/ bombeio 
de produtos químicos; vazão 33m3/h  

Dia 60 780,00 46.800,00 

2Compressor de ar motorizado c/ geração de ar 
comprimido de 40 pés cúbicos / minuto c/ 
mangueiras de ar comprimido instalado em carreta 
automotiva e dotado de extintor para transporte  

Dia 60 325,00 19.500,00 

OUTROS EQUIPAMENTOS         

Barreira Absorvente  Metro 1600 71,19 113.904,00 

Turfa Orgânica  Quilo 750 28,41 21.307,50 

Manta absorvente de produtos químicos cz  Unidade 500 5,45 2.725,00 

Manta absorventes de produtos químicos vd  Unidade 500 3,10 1.550,00 

Manta absorventes de produtos químicos br Unidade 1200 3,82 4.584,00 

Barreiras de Contenção para aplicação em águas 
abrigadas Metro 1600 15,65 25.040,00 

TANQUES DE ARMAZENAMENTO INFLÁVEIS - 
INFLATABLE TANK         

2Tanque emergencial autoportante para uso em 
terra; capacidade: 5m3  Dia 90 115,28 10.375,20 

2Tanque emergencial autoportante para uso em 
terra; capacidade: 10m3  Dia 90 170,72 15.364,80 

2Tanque emergencial autoportante para uso em 
terra; capacidade: 15m3  Dia 90 244,11 21.969,90 

2Tanque emergencial inflável para uso em água; 
capacidade: 5m3  Dia 90 264,06 23.765,40 

2Tanque emergencial inflável para uso em água; 
capacidade: 10m3  Dia 90 348,82 31.393,80 

2Tanque emergencial inflável para uso em água; 
capacidade: 15m3  Dia 90 487,79 43.901,10 

EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL 

        

Macacão Tyvek (branco) – descartável  Unidade 90 60,00 5.400,00 

Máscara Full Face com filtro de VOC´s e ácidos Unidade 15 131,17 1.967,55 

Bota de borracha com biqueira de aço - Boots  Unidade 15 56,00 840,00 

Macacão Nível A  Unidade 2 2.344,87 4.689,74 
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Macacão Nível B  Unidade 5 702,00 3.510,00 

Macacão Nível C  Unidade 5 78,38 391,90 

Máscara semi facial com filtros PFF2 Unidade 90 45,00 4.050,00 

EQUIPAMENTOS DIVERSOS         

Poita de Concreto 15 kg - 15 kg Anchor  Unidade 15 9,56 143,40 

Poita de Concreto 50 kg - 50 kg Anchor  Unidade 15 11,64 174,60 

Poita de Concreto 100 kg - 100 kg Anchor  Unidade 15 19,17 287,55 

Veículo Pequeno Porte  ("Pick-up")  Dia 60 16,20 972,00 

Big Bag  Unidade 100 85,67 8.567,00 
2Gerador Elétrico  Dia 45 319,25 14.366,25 
2Mangote para óleo/combustíveis - até 5 lances de 
15 metros (75 metros)  Dia 45 79,43 3.574,35 

2Mangote para produtos químicos - até 5 lances de 
15 metros (75 metros)  Dia 45 474,50 21.352,50 

Laudo do Gás Free assinado por Engenheiro e com 
ART recolhida  Unidade 7 4.447,62 31.133,34 

Veículo de Comando de Área/Mobilização ("Pick-
up" 4X4)  Dia 30 16,74 502,20 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS         

Destinação final de resíduos Classe I tonelada 100 560,00 56.000,00 

Destinação final de resíduos Classe II tonelada 100 1.300,00 130.000,00 

Classificação/ caracterização de resíduos (NBR 
10.004 e 10.005) Unidade 10 1.309,90 13.099,00 

Destinação final de efluente oleoso m3 100 392,97 39.297,00 

TOTAL R$ 
 

 2.233.473,98  

1 Para o dimensionamento dos recursos financeiros aplicáveis sobre a mão de obra, considerar 1 (um) dia como 8 horas 
trabalhadas, sendo que se houver necessidade de permanência do trabalhador por mais de um dia na área portuária, o 
orçamento deverá compreender a estadia e alimentação do mesmo.  

2 Para os equipamentos utilizados em um eventual acidente o qual não serão descartados como resíduos, a cotação/ 
orçamento deverá tomar como base o aluguel do mesmo pelo períodoestabelecidona coluna quantidade/ano. 

 

TABELA DE VALORES GLOBAIS 

 

ITEM VALOR MENSAL (R$) VALOR TOTAL (R$) – 36 meses 

VERBA DE PRONTIDÃO PERMANENTE R$ 53.356,91 R$ 1.920.849,02 

VERBA PARA EMERGÊNCIA - R$ 2.233.473,98 

PREÇO GLOBAL R$ 4.154.323,00 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

À SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA BASE 
DE EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO E RESPOSTA DE SITUAÇÕES A PARTIR DE 
DERRAMAMENTOS DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE DERIVADOS DE HIDROCARBONETOS. 

ITEM 
VALOR MENSAL 

(R$) 
VALOR TOTAL 36 meses 

(R$) 

1. VERBA DE PRONTIDÃO PERMANENTE   

2. VERBA DE EMERGÊNCIA  

PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA  

 

1. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DA VERBA DE PRONTIDÃO PERMANENTE 

 

1. Cargo/Salários 

Item Descrição 
Pericul. 

(S/N) 
Nº E 

Sal. Base 

(R$) 
Nº Meses Total (R$) 

1.1 Líder Operacional S 1  36  

1.2 Operador Diurno S 2  36  

1.3 Operador noturno S 2  36  

A. SOMA 5 

  

 

1.4 Periculosidade 

  

 

1.5 Insalubridade 

  

- 

 

 

B. Soma (insalubridade ou periculosidade). Se insalubridade informar o percentual e o salário 
base. 

 

C. Sub-Total (Salário Bruto)  

    
 

  
2. Encargos Legais 

Item Descrição % Previsto % Aplicado 

2.1 FGTS 

  

2.2 INSS 
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2.3 Salário Educação 
  

2.4 SESI 

  

2.5 SENAI 

  

2.6 SEBRAE 

  

2.7 INCRA 

  

2.8 Seguro Acidente de Trabalho 
  

D. Soma Percentual 
   

E. Sub-total (Base de Cálculo) (R$)   

    
 

  
3. Encargos Provisionais 

Item Descrição % Previsto % Aplicado 

3.1 Aviso Prévio 
  

3.2 Lic. altas Leg. (Subst. De Pessoal) 

  

3.3 13º Salário 

  

3.4 
Acidente do Trab. e Atest. Médico 
(Subst.) 

  

3.5 Férias + 1/3 Férias Constitucional 

  

3.6 Faltas Justificadas 

  

3.7 Auxílio enfermidades 

  

F. Soma Percentual 

  

G. Sub total (Base de Cálculo) (R$)   

 

4. Incidências 

Item Descrição Previsto Aplicado 

4.1 Incidência "D" sobre "F" 

  

H. Sub-Total (Base de Cálculo) (R$)   

    
 

  
5. FGTS - (Rescisão contrato de trabalho) 

Item Descrição Previsto Aplicado 

5.1 FGTS 
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I. Sub-Total (Base de Cálculo) (R$)   

   
 

   
6. Alimentação 

Descrição 
Nº 

Empreg. 
R$/ Un Quant dias Meses 

6.1 Alimentação (R$) 5 

   

J. Sub-total (R$) 

 

    
 

  
7. Seguro de Pessoal 

Descrição Nº emp. R$/ Unidade Quant Total 

7.1 Seguro Pessoal (R$) 5 

   

K. Sub-total (R$) 

 

  
 

 
 

  
8. Seguro de responsabilidade civil de Risco Ambiental 

Descrição Total 

8.1 Seguro Responsabilidade Civil contra Terceiros (R$) 
 

L. Sub-total (R$) 

 

   
 

   9. Equipamentos de Segurança 

Item Descrição Unid. 
Valor unitário 

(R$) 
Qtde* Total (R$) 

9.1 Capacete Unid.  15,00  

9.2 Luva nitrílica Unid. Par  60,00  

9.3 Luva pano Unid. Par  15,00  

9.4 luva neoprene Unid. Par  15,00  

9.5 
Calçado Cano Longo Bico 
Composite 

Unid. Par  15,00  

9.6 
Bota de borracha com biqueira de 
aço - boots 

Unid. Par  15,00  

9.7 oculos proteçao Unid.  15,00  

9.8 máscara descartavel PFF2 Unid.  180,00  

9.9 protetor auricular Unid.  15,00  
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9.10 capa chuva Unid.  15,00  

9.11 colete salva-vidas Unid.  15,00  

9.12 máscara semi facial com filtros PFF2 Unid.  15,00  

9.13 
macacão para produtos químicos 
(tipo Tyvek) branco descartável 

Unid.  90,00  

9.14 Bloqueador solar FPS 60 frasco 120mg  90,00  

M. Sub-total (R$) 

 

    
 

  10.  Medicina do Trabalho 

Item Descrição Unid. 
Valor unitário 

(R$) 
Qtde Total (R$) 

10.1 ASO Admissional Unid.  5,00  

10.2 ASO Demissional Unid.  5,00  

10.3 ASO Periódico Unid.  15,00  

10.4 PCMSO / PPRA Unid.  3  

N. Sub-Total (R$)  

    
 

  
11. Vale Alimentação (Ticket Alimentação) 

Item Descrição Nº E 
Valor unitário 

(R$) 
Qtde dias Meses 

11.1 Vale Alimentação 5 

 

22  

O. Sub-total (R$)  

   
 

   12. Vale Transporte 

Descrição Nº E Qtde Meses Valor unitário (R$) 

12.1 Vale - Transporte 5 30 36  

P. Sub-Total (R$)  

    
 

  13. Uniforme 

Item Descrição unid. Valor unitário (R$) Qtde Total (R$) 

13.1 
Calça e Camisa mangas compridas 
(Anti-chama) 

unid.  30,00  

13.2 Camiseta unid.  30,00  
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Q. Sub-total (R$)  

    
 

  
14. Equipamentos Não Consumíveis 

item Descrição Unid. Valor unitário (R$) Qtde Total (R$) 

14.1 Barreira de Contenc ̧a ̃o 14"x16"x15m M  1.596  

14.2 Conjunto Recolhedor 25 m3/h Unid.  1  

14.3 
Tanque emergencial inflável para 
uso em água; capacidade: 10 m3 

Unid.  3  

14.4 
Tanque emergencial autoportante 
para uso em terra; capacidade: 
10m3 

Unid.  5  

14.5 Boias de arinque Unid.  6  

14.6 
Máscara Full Face com filtro de 
VOC´s e ácidos 

Unid.  4  

14.7 Equipamento de Proteção Autônoma Unid.  2  

14.8 Trava queda e cinto de segurança Unid.  2  

14.9 

Conjunto completo em meta aramida 
para combate a incêndio (calça, 
casaco, capuz, luva, bota e 
capacete) 

Unid.  2  

14.10 Kit de Ferramentas Unid.  2  

14.11 
Barco de Apoio Motorizado (mi ́nimo 
25 hp) 

Unid.  1  

14.12 Carreta Rodovia ́ria Para Barco Unid.  1  

14.13 Carro Leve Tipo Pick Up Unid.  1  

14.14 Radio VHF Unid.  2  

14.15 GPS portátil Unid.  1  

14.16 Telefone DDD Local/móvel Unid.  2  

14.17 
Monitor portátil multigás (O2, 
inflamabilidade e gases tóxicos) 

Unid.  1  

14.18 Termômetro a laser Unid.  1  



 

 
   

Visto Comissão de Licitação  Visto Jurídico 
Página 40 de 56 

 

14.19 Indicador de pH digital Unid.  1  

14.20 Ancinho Unid.  2  

14.21 Enxada Unid.  2  

14.22 Facão Unid.  2  

14.23 Foice Unid.  2  

14.24 Picareta Unid.  2  

14.25 Carrinho de mão Unid.  2  

14.26 Pá Unid.  2  

14.27 Rodo (rastelo de madeira) Unid.  2  

14.28 Baldes Unid.  2  

14.29 Puçá Unid.  2  

14.30 
Ancoras Tipo Danforth Mi ́nimo 45 
KG 

Unid.  6  

14.31 Binóculos Unid.  1  

R. Sub-total (R$)  

    
 

  
15. Equipamentos Consumíveis 

Item Descrição Unid. Valor unitário (R$) Qtde Total (R$) 

15.1 Barreira Absorvente M  1.596  

15.2 Absorvente Orga ̂nico kg  150  

15.3 Manta Absorvente Unid.  1.596  

15.4 Cabo de Ancoragem 22mm M  1.200  

15.5 Big Bag Unid.  20  

15.6 Saco plástico (100 litros) Unid.  120  

S. Sub-total (R$)  

    
 

  
16. Materiais 

Item Descrição Unid. Valor unitário (R$) Qtde Total (R$) 
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16.1 Internet 

 

 36  

16.2 Computador 

 

 36  

16.3 Combustível 

 

 36  

16.4 Impressora 

 

 36  

16.5 Energia elétrica 

 

 36  

16.6 TV 

 

 36  

16.7 
Conteiner para guarda de 
equipamentos e escritório 

 

 36  

16.8 Manutenção mensal 

 

 36  

T. Sub-total  

    
 

  
17. Treinamentos e Simulados 

Item Descrição Unid. Valor unitário (R$) Qtde Total (R$) 

17.1 Treinamento Pratico Unid.  3,00  

17.2 Treinamento teórico Unid.  3,00  

17.3 Simulados Unid.  6,00  

U. Sub-total ) R$)  

    

 

 

  

18. BDI 

Item Descrição B. de Cálc. Incidente 
% (*)  

Aplicado 
Custo (R$) 

V. 18.1 BDI  

  

    
 

  
19. Impostos 

Item Descrição % Prev. B. de Cálc. Incidente %   Aplicado Custo (R$) 

19.1 ISSQN 

 

5,00%  

 

 

19.2 ADICIONAL IRPJ 

 

3,00%  

 

 

19.3 PIS 

 

0,65%  

 

 

19.4 COFINS 

 

3,00%  

 

 

19.5 CSLL 

 

2,88%  
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19.6 IRPJ 
 

4,80%  
 

 

X. Sub-Total (R$)  

    
 

  
Resumo da Proposta 

Nº Sub-Totais Valor (R$) 

1 C Salários  

2 E Encargos legais  

3 G Encargos provisionais  

4 H Incidências  

5 I FGTS  

6 J Alimentação (Almoço)  

7 K Seguro pessoal  

8 L Seguro de responsabilidade civil contra Terceiros  

9 M Equipamentos de segurança  

10 N Medicina do trabalho  

11 O Vale Alimentação (Ticket Alimentação)  

12 P Vale transporte  

13 R Uniforme  

14 S Equipamentos não consumíeis  

15 T Equipamentos consumíveis  

16 U Materiais  

17 V Treinamentos e simulados  

 
SUB-TOTAL 1  

18 W BDI  

19 X Impostos  

 
SUB-TOTAL 2  

TOTAL DA PROPOSTA DE PRONTIDÃO PERMANENTE  
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2. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DA VERBA DE EMERGÊNCIA 

 

ITEM UNIDADE QTDE 

VALOR 
UNITA ́RIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  

(R$) 

1. MÃO DE OBRA 

1.1.    Capita ̃o / Gerente Operac ̧o ̃es  Dia 30 

  

1.2.    Supervisor  Dia 30 

  

1.3.    Operador  Dia 90 

  

1.4.    Oceanógrafo Dia 10 
  

1.5.    Líder Operacional Dia 30 

  

1.6.    Biólogo Dia 10 

  

2. EMBARCAC ̧O ̃ES – VESSELS 

2.1.    2Embarcac ̧a ̃o de Apoio Portua ́rio  com potencia entre 250 a 225 hp Dia 90 

  

2.2.    2Barco Infla ́vel c/ potência entre 120 a  90 hp - Fast Boat  Dia 120 

  

3. SKIMMERS 

3.1.    2Skimmer recolhedor de óleo tipo vertedouro série 400 em fibra com 
hastes de controle e válvula; capacidade de recolhimento de 25 m3/h  Dia 120 

  

3.2.    2Skimmer recolhedor de óleo tipo vertedouro série 1800 em fibra com 
hastes de controle e válvula; capacidade de recolhimento de 55 m3/h  Dia 60 

  

3.3.    2Multiskimmer recolhedor de óleo modelo em alumínio com power pack e 
capacidade de recolhimento de 20 m3/h  Dia 60 

  

3.4.    2Multiskimmer recolhedor de óleo em alumínio com power pack e 
capacidade de recolhimento de 40 m3/h  Dia 60 

  

3.5.    2Multiskimmer recolhedor de óleo em alumínio com power pack e 
capacidade de recolhimento de 60 m3/h  Dia 60 

  

3.6.    2Multiskimmer recolhedor de óleo em alumínio com power pack e 
capacidade de recolhimento de 90 m3/h  Dia 60 

  

4. BOMBAS DE TRANSFERE ̂NCIA         
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4.1.    2Moto-bomba, diafragma, autoescorvante c/ 30 metros de mangotes p/ 
bombeio de óleo/combust.; vazão 25m3/h  Dia 120 

  

4.2.    2Moto-bomba, centrífuga, escorvante c/ 30 metros de mangotes p/ 
bombeio de óleo/combust.; vazão 50m3/h  Dia 60 

  

4.3.    2Moto-bomba, centrífuga, escorvante c/ 30 metros de mangotes p/ 
bombeio de óleo/combust.; vazão 90m3/h  Dia 60 

  

4.4.    2Bomba em polipropileno, duplo diafragma, pneumática c/ 30 metros de 
mangotes p/ bombeio de produtos químicos; vazão 10m3/h  Dia 60 

  

4.5.    2Bomba em polipropileno, duplo diafragma, pneumática c/ 30 metros de 
mangotes p/ bombeio de produtos químicos; vazão 14m3/h  Dia 60 

  

4.6.    2Bomba em aço inox, duplo diafragma, pneumática c/ 30 metros de 
mangotes p/ bombeio de produtos químicos; vazão 33m3/h  Dia 60 

  

4.7.    2Bomba em Polipropileno, duplo diafragma, pneumática c/ 30 metros de 
mangotes p/ bombeio de produtos químicos; vazão 33m3/h  Dia 60 

  

4.8.    2Compressor de ar motorizado c/ geração de ar comprimido de 40 pés 
cúbicos / minuto c/ mangueiras de ar comprimido instalado em carreta 
automotiva e dotado de extintor para transporte  

Dia 60 

  

5. OUTROS EQUIPAMENTOS         

5.1.    Barreira Absorvente  Metro 1600 

  

5.2.    Turfa Orga ̂nica  Quilo 750 
  

5.3.    Manta absorvente de produtos químicos cz  Unidade 500 
  

5.4.    Manta absorventes de produtos químicos vd  Unidade 500 

  

5.5.    Manta absorventes de produtos químicos br Unidade 1200 

  

5.6.    Barreiras de Contenc ̧a ̃o para aplicação em águas abrigadas Metro 1600 

  

6. TANQUES DE ARMAZENAMENTO INFLA ́VEIS - INFLATABLE TANK         

6.1.    2Tanque emergencial autoportante para uso em terra; capacidade: 5m3  Dia 90 

  

6.2.    2Tanque emergencial autoportante para uso em terra; capacidade: 10m3  Dia 90 

  

6.3.    2Tanque emergencial autoportante para uso em terra; capacidade: 15m3  Dia 90 

  

6.4.    2Tanque emergencial inflável para uso em água; capacidade: 5m3  Dia 90 
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6.5.    2Tanque emergencial inflável para uso em água; capacidade: 10m3  Dia 90 

  

6.6.    2Tanque emergencial inflável para uso em água; capacidade: 15m3  Dia 90 

  

7. EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEC ̧ÃO INDIVIDUAL         

7.1.    Macacão Tyvek (branco) – descartável  Unidade 90 

  

7.2.    Máscara Full Face com filtro de VOC´s e ácidos Unidade 15 

  

7.3.    Bota de borracha com biqueira de ac ̧o - Boots  Unidade 15 
  

7.4.    Macacão Nível A  Unidade 2 
  

7.5.    Macacão Nível B  Unidade 5 

  

7.6.    Macacão Nível C  Unidade 5 

  

7.7.    Máscara semi facial com filtros PFF2 Unidade 90 

  

8. EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

8.1.    Poita de Concreto 15 kg - 15 kg Anchor  Unidade 15 
  

8.2.    Poita de Concreto 50 kg - 50 kg Anchor  Unidade 15 

  

8.3.    Poita de Concreto 100 kg - 100 kg Anchor  Unidade 15 

  

8.4.    Vei ́culo Pequeno Porte  ("Pick-up")  Dia 60 

  

8.5.    Big Bag  Unidade 100 

  

8.6.    2Gerador Elétrico  Dia 45 
  

8.7.    2Mangote para óleo/combustíveis - até 5 lances de 15 metros (75 metros)  Dia 45 
  

8.8.    2Mangote para produtos químicos - até 5 lances de 15 metros (75 metros)  Dia 45 

  

8.9.    Laudo do Gás Free assinado por Engenheiro e com ART recolhida  Unidade 7 
  

8.10.    Veículo de Comando de Área/Mobilização ("Pick-up" 4X4)  Dia 30 

  

9. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS     

  

9.1.    Destinação final de resíduos Classe I tonelada 100 
  

9.2.    Destinação final de resíduos Classe II tonelada 100 

  

9.3.    Classificação/ caracterização de resíduos (NBR 10.004 e 10.005) Unidade 10 

  

9.4.    Destinação final de efluente oleoso m3 100 
  

TOTAL R$ 
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VALOR PROPOSTO PARA VERBA DE PRONTIDÃO PERMANENTE: 

 

VALOR PROPOSTO PARA VERBA DE EMERGÊNCIA 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 
  

 

 

1 Para o dimensionamento dos recursos financeiros aplicáveis sobre a mão de obra, considerar 1 (um) dia como 8 horas 
trabalhadas, sendo que se houver necessidade de permanência do trabalhador por mais de um dia na área portuária, o 
orçamento deverá compreender a estadia e alimentação do mesmo.  

2 Para os equipamentos utilizados em um eventual acidente o qual não serão descartados como resíduos, a cotação/ 
orçamento deverá tomar como base o aluguel do mesmo pelo período estabelecido na coluna quantidade/ano. 

 

O Valor Global da proposta é igual: _____________________ (Valor por extenso), sendo 
_____________________ (Valor por extenso) para a verba de prontidão permanente e 
_____________________ (Valor por extenso) para verba de Emergência. 

 

Prazo de validade da proposta: ______ dias, contados da data de sua apresentação. 

 

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, 

embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital de CONCORRÊNCIA No 

001/2017 e seus Anexos. 

Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa e assinada 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) ou procurado devidamente habilitado. 

RAZÃO SOCIAL  

 

CNPJ NO ENDEREÇO 

  

COMPLEMENTO CEP MUNICÍPIO UF 

    

TELEFONE E-MAIL BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE 

     

REPRESENTANTE LEGAL CPF TELEFONE E-MAIL 

    

 

 

Local e data:                                                                   Assinatura 
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ANEXO III 

MODELO DE ETIQUETA DE ENVELOPES 

 

ENVELOPE nº 01 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.  

CONCORRÊNCIA nº 001/2017 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CNPJ: 

FONE: 

FAC-SIMILE:  

E-MAIL:  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

ENVELOPE nº 02 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.  

CONCORRÊNCIA nº 001/2017 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CNPJ: 

FONE: 

FAC-SIMILE:  

E-MAIL:  

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ENVELOPE nº 03 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.  

CONCORRÊNCIA nº 001/2017 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CNPJ: 

FONE: 

FAC-SIMILE:  

E-MAIL:  

DECLARAÇÕES 

CREDENCIAMENTO 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA E CONCORDÂNCIA 
 

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório do EDITAL DE CONCORRÊNCIA NO 

001/2017 da SCPar Porto de Imbituba S/A, que a licitante_________________________________, 

representada legalmente pelo Sr(a).________________________________________________ ,inscrita no 

CNPJ sob o nº_________________________, instalada a 

_________________________________________, na cidade de______________ - ___, compareceu nesta 

data à Av. Presidente Getúlio Vargas, 100 – Área Portuária – Porto Organizado de Imbituba, Centro – 

Imbituba, SC, tomou conhecimento, em visita técnica, das condições ambientais e técnicas que condicionam 

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA BASE 

DE EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO E RESPOSTA DE SITUAÇÕES  A PARTIR DE 

DERRAMAMENTOS DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE DERIVADOS DE HIDROCARBONETOS. 

Durante a vistoria supracitada, a empresa inspecionou os locais a serem avaliados para a execução dos 

serviços, esclarecendo todas as demais dúvidas pertinentes ao objeto desta licitação. 

Imbituba, ___ de ________________ de ______. 

 

 

__________________________________________________ 

Representante da SCPar Porto de Imbituba S.A. 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com as informações obtidas e 

plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para a licitação. 

Imbituba, ___ de _____________ de ______. 

 

__________________________________________________ 

(carimbo e assinatura do representante legal da declarante) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA  

 

 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 
 
 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 

 

 

(Nome)..............................................................., responsável legal da empresa ................................................., 

CNPJ nº ................................................................................................................................................................. 

Endereço: .............................................................................................................................................................. 

Fone:........................................................... E-mail: 

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

 

 

Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes 

do objeto do Edital nº 001/2017, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de 

execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à 

perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem 

nossa proposta ao presente procedimento licitatório, em nome da empresa que represento.  

 

 
 
 
Imbituba, ...... de .................. de 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pela empresa 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. 

 

Prezados Senhores, 

 

..................... (Razão Social, endereço e CNPJ do LICITANTE), DECLARA, sob as penas da lei, possuir 

condições e capacidade para mobilizar, em até 12 horas, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos e 

mão de obra necessários para a execução das atividades de combate a emergências ambientais objeto de 

acordo com o Termo de Referência. Abaixo segue especificação técnica e um quantitativo dos equipamentos 

que podem ser disponibilizados: 

 

DISCRIMINAÇÃO:            QUANTIDADE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Local, data] 

[nome e assinatura do representante legal, preferencialmente reconhecida em cartório] 

[razão social/denominação] 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE O INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE CONFIDENCIALIDADE E DE 

IDONEIDADE OU SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

 

............................................................................................................................, inscrito no CNPJ 

n°....................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)................................................................................................................................................, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA: 

 

a) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei Federal 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 (artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal). Ressalva: emprega menor de idade, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. (  )SIM     (  )NÃO 

b) Para efeitos do atendimento às normas legais e editalícias, que atende plenamente as condições de 

habilitação estabelecidas neste edital.  

c) Comprometer-se a não divulgar ou transferir a terceiros, sob qualquer pretexto, bem como manter em 

absoluta confidencialidade, as informações e outros dados técnicos confidenciais, que a SCPAR PORTO DE 

IMBITUBA S/A transmitir a nossa equipe técnica, prepostos ou empregados, desde que necessárias para 

execução dos trabalhos objeto deste edital, tomando para isso as providências cabíveis para a proteção das 

informações e dados técnicos confidenciais recebidos. 

d) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público, e que não sofreu aplicação da penalidade 

prevista no inciso III do artigo 87 da Lei No 8.666/93, não estando suspensa de participar de licitações e 

declarando-se, não havendo nada, nenhum fato superveniente que a impeça de contratar com a 

Administração Pública. 

 

  

 

________________________, ______de____________________ de 2016. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pela empresa 
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ANEXO VIII 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N.º XXX/2017, PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA BASE DE 
EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO E 
RESPOSTA DE SITUAÇÕES A PARTIR DE 
DERRAMAMENTOS DE PRODUTOS QUÍMICOS E 
DE DERIVADOS DE HIDROCARBONETOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A SCPAR PORTO DE 
IMBITUBA S.A. E A EMPRESA _____________, NA 
FORMA ABAIXO. 

CONTRATANTE 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A 

CNPJ NO ENDEREÇO 

17.315.067/0001-18 AV. GETÚLIO VARGAS, 100  

COMPLEMENTO CEP MUNICÍPIO 

ÁREA PORTUÁRIA - CENTRO 88.780-000 IMBITUBA/SC 

 

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 

NOME CPF/MF CARGO 

   

NOME CPF/MF CARGO 

   

 

CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL DA OPERADORA 

 

CNPJ NO ENDEREÇO 

  

COMPLEMENTO CEP MUNICÍPIO:  

   

 

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 

NOME 

 

CPF/MF CARGO 

  

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato, decorrente do Edital de Concorrência nº 

001/2017 nos termos e condições a seguir expostos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA BASE DE 

EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO E RESPOSTA DE SITUAÇÕES A PARTIR DE DERRAMAMENTOS 

DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE DERIVADOS DE HIDROCARBONETOS, conforme especificações 

técnicas e condições do Edital de Concorrência nº 001/2017 e os documentos apresentados, os quais fazem 

parte integrante e inseparável do presente CONTRATO, como se aqui integral e expressamente estivessem 

reproduzidos. Outrossim, em tudo que não seja disciplinado, modificado e revogado pelas disposições do 
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Edital de Concorrência no 001/2017 e deste CONTRATO, prevalecerá o disposto na legislação pertinente e 

nas normas adotadas pela CONTRATANTE. 

§1º - Fazem parte do presente contrato, vinculando e obrigando as partes, o Termo de Referência e demais 

obrigações constantes do Edital de Concorrência nº 001/2017. 

§2º - O presente contrato será executado pelo regime de empreitada por preço global. 

§3º - Este contrato será regido pela Lei no 8.666/1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, 

supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA e EXECUÇÃO  

O prazo de vigência será́ de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado a critério da CONTRATANTE nos termos do art. 57 da Lei no 8.666/1993 e alterações posteriores.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O Valor Global Total deste Contrato é de R$................................ (............), a serem pagos em parcelas 

mensais para os serviços de implantação e operação da base de emergência ambiental, e, de acordo com a 

utilização, para os casos referentes à verba de emergência para custear despesas no caso de acidente com 

impacto ao meio ambiente. Para efeitos de pagamento, será considerado entregue o produto/serviço 

completamente instalado ou realizado. 

§ 1º - Os pagamentos somente serão efetuados mediante contra apresentação de faturas, em até 30 (trinta) 

dias da data de recebimento da Nota Fiscal, por meio de boleto bancário. 

§ 2º – A liberação do pagamento ficará condicionada a manutenção de todas as condições de habilitação 

apresentadas da fase licitatória. 

§ 3º – A não apresentação dos documentos enunciados neste artigo implica na suspensão do pagamento da 

fatura até a apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização financeira dos valores por 

inadimplemento. 

§ 4º – O pagamento da fatura será sustado se verificada execução defeituosa do Contrato, ou enquanto 

persistirem restrições quanto aos serviços prestados no período a que a mesma se refere. Também será 

sustado o pagamento se existente débito pendente de satisfação para com a CONTRATANTE ou com 

terceiros, relacionados com o Contrato. 

§ 5º - Não será admitida a emissão de faturas com vencimentos diversos correspondentes a um mesmo mês. 

A CONTRATADA somente emitirá o documento fiscal após prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

§ 6º - As faturas deverão discriminar as alíquotas dos impostos e contribuições inclusos nos preços; 

§ 7º - O número do CNPJ, constante da fatura, deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação da licitação 

que comportará este instrumento; 

§ 8º - Ocorrendo erros na fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação das despesas, a licitante 

vencedora será oficialmente comunicada pela CONTRATANTE, e a partir daquela data o pagamento ficará 

suspenso até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação e reapresentação da fatura; 

§ 9º - Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o pagamento da fatura, o fato será informado à 

CONTRATADA para que seja efetuada a devolução do valor correspondente no próximo documento de 

cobrança; 

§ 10º - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere 

direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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§ 11 - Para fazer face às despesas decorrente da execução do presente contrato, serão utilizados recursos 

próprios da CONTRATANTE. 

§ 12  -  O valor do contrato é fixo e irreajustável no decorrer de sua vigência. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser prestados em estrita conformidade com o ANEXO I (Termo de Referência) do Edital 

001/2017 e pelo presente contrato, respeitando os níveis de serviços ali descritos, bem como os prazos 

mínimos de garantia pelo serviço e pelos materiais empregados, na forma da legislação ordinária que rege a 

matéria. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 I - atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, cumprindo 

fielmente todas as condições, termos e demais obrigações descritas no Anexo I deste Edital; 

 II - manter todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação da Concorrência nº 

001/2017; 

  III - assumir a responsabilidade pelos encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do(s) 

produto(s), bem como taxas, impostos, fretes e demais despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o(s) 

mesmo(s); 

  IV - responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive despesa de natureza previdenciária, 

fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, 

pertinentes à execução do objeto do Contrato; 

  V - responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, físicos ou materiais, causados à Contratante ou 

a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas 

de segurança, quando da execução do fornecimento; 

 VI - submeter-se à fiscalização por parte do Contratante; 

 VII - a Contratada é responsável por obter e manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, todas 

as autorizações, alváras e licenças, seja de que natureza forem, porventura exigidas para a o cumprimento 

do objeto licitado. 

 VII -  a Contratada poderá fazer subcontratação somente mediante autorização prévia e formal por escrito 

do fiscal da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 A CONTRATANTE obrigar-se-á a: 

 I - emitir Contrato do(s) objeto(s) licitado(s); 

 II - comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição do(s) produto(s) e 

prestação do(s) serviço(s); 

 III - pagar à Contratada o preço ajustado, de acordo com a forma de pagamento estipulada no Edital de 

Concorrência 001/2017; 

 IV - rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produto(s) ou serviço(os) entregue(s) pela Contratada fora das 

especificações do edital; 

 V - fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, segundo seu interesse, sob os aspectos qualitativos 

e quantitativos, relatando irregularidades, quando for o caso; 

 VI - aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

 VII - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES   

A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato ou deixar de 

cumprir as obrigações assumidas, garantido sempre o prévio direito à defesa, ficará sujeita às penalidades 

previstas nos dos arts. 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, quais sejam: 

I – Advertência. 

II – Multa: 

 a) 0,33% por dia de atraso, na execução do serviço, calculado sobre o valor correspondente a parte 

inadimplente, até o limite de 9,9%; 

 b) 10% em caso da não conclusão dos serviços ou rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA, 

calculado sobre a parte inadimplente; 

 c) até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, 

exceto prazo de entrega. 

 d) 20% calculado sobre o valor estimado da contratação, pela recusa injustificada por parte da licitante 

vencedora, de assinatura do contrato. 

III – Suspensão: 

 a) por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de recurso contra a pena de advertência emitida pela 

Administração e a CONTRATADA permanecer inadimplente; 

 b) por até 90 (noventa) dias, quando a licitante interessada solicitar cancelamento da proposta após a 

abertura e antes do resultado do julgamento; 

 c) por até 12 (doze) meses, quando a licitante adjudicada se recusar a assinar o contrato; 

 d) por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA motivar a rescisão total ou parcial do contrato; 

 e) por até 12 (doze) meses, quando a licitante praticar atos que claramente visem a frustração dos 

objetivos da licitação; 

 f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante apresentar documentos fraudulentos nas 

licitações; 

 g) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o 

pagamento. 

§ 1o - Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a SCPar Porto de Imbituba S/A considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou CONTRATADA, 

graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas às justificativas da licitante ou CONTRATADA, 

nos termos do que dispõe o artigo 87, caput, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

§ 2o - As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/CONTRATADA. 

§ 3o - Nenhum pagamento será realizado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

As alterações necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste contrato, serão efetivadas na forma e 

condições do art. 65 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, formalizadas previamente por Termo Aditivo. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

O Contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de suas cláusulas ou quando verificados os fatos 

previstos no art. 78 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as disposições contidas nos arts. 79 

e 80 da referida Lei, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.  
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§ 1o - Ocorrendo a rescisão, por culpa exclusiva da CONTRATADA, além das penalidades administrativas 

cabíveis, esta responderá por perdas e danos e demais cominações legais.  

§ 2o - O Contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, por motivo de 

conveniência da Administração, notificando-se à CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

e, ainda, por acordo entre as partes.  

§ 3o - Em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 da 

Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Pública.  

§ 4o - Em caso de rescisão contratual, o documento expedido para comunicação substituirá o Termo 

Rescisório, ficando as partes contratantes desobrigadas dos compromissos assumidos.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

I -  A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da CONTRATADA, para 

comprovação de regularidade de situação cadastral ou da contratação dos empregados envolvidos na 

prestação do serviço e demais documentos considerados pertinentes pela CONTRATANTE.  

II -  Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados, inclusive qualquer alteração 

do estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes, 

serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela CONTRATADA através de 

protocolo, carta registrada ou telegrama.  

III - A CONTRATADA deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessários, na forma 

dos §§ 1o e 2o, do art. 65, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.  

IV - A CONTRATADA deverá ser registrada na junta comercial do objeto relativo ao presente Contrato.  

V - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 

obrigações assumidas, bem como com as condições de qualificação e habilitação exigidas pela legislação em 

vigor.  

poderá ser feita subcontratação  

VI - Será admitida a subcontratação somente mediante autorização prévia e formal por escrito do fiscal da 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO  

Fica eleito o foro da Comarca de Imbituba - SC para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

Contrato. 

E por estarem justas e CONTRATADAS, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 2 (duas) 

vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

Imbituba, XX de XXXXXXX de 2016. 

Pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. 

 

Diretor Presidente 

 

 

Diretor 

Pela CONTRATADA 

Testemunhas 

NOME: 

CPF: 

NOME: 

CPF: 

 


