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EDITAL CARTA CONVITE Nº 050/2017 

 

PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ART. 48º, INCISO I. 

 

A SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 17.315.067/0001-18, com sede na Av. 

Getúlio Vargas, s/n, Centro, Imbituba - SC, leva ao conhecimento dos interessados que realizará 

licitação, na modalidade CARTA CONVITE, tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, para contratação de 

empresa para REFORMA DE SANITÁRIO DO PAVIMENTO TÉRREO E ACESSIBILIDADE AO 

PRÉDIO ADMINISTRATIVO. O presente Edital Carta Convite nº 050/2017 será regido pela Lei Federal 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006, e demais normas legais vigentes. 

 

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo I – Projeto Básico/Executivo; 

 Anexo I.A – Plantas e Desenhos Técnicos; 

Anexo I.B – Planilha Quantitativa de Serviços – Custos Unitários; 

Anexo I.C – Cronograma Físico Financeiro; 

Anexo II - Modelo de Etiqueta de Identificação dos Envelopes; 

Anexo III - Modelo de Proposta de Preço; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação 

Anexo V - Modelo de Declaração de Visita Técnica; 

Anexo VI - Modelo Declaração de Renúncia à Visita Técnica 

Anexo VII - Minuta do Contrato. 

 

1 – DA LICITAÇÃO  

 1.1 – Objeto 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para REFORMA DE SANITÁRIO DO 

PAVIMENTO TÉRREO E ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, nas características 

descritas no Anexo I deste Edital. 

 1.2 – Entrega dos envelopes de Habilitação e de Proposta de Preço 

  1.2.1 - Data/Hora: Dia 28 de setembro de 2017, até às 09 horas. 

  1.2.2 - Local: Protocolo da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., na Av. Presidente Getúlio 

Vargas, s/n - Centro - Imbituba - SC - 88780-000. 

 1.3 – Abertura da Sessão 

  1.3.1 - Data/Hora: Dia 28 de setembro de 2017, até às 09 horas e 15 minutos. 

  1.3.2 - Local: Sala de reuniões da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., na Av. Presidente 

Getúlio Vargas, s/n - Centro - Imbituba - SC - 88780-000. 
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2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) 

2.1 – Poderão participar desta licitação os licitantes formalmente convidados pela SCPar Porto de 

Imbituba S.A., bem como os licitantes com habilitação para prestar o serviço objeto deste Edital de Carta 

Convite, e que manifestem interesse em participar do certame com antecedência de até 24 (vinte e 

quatro) horas da apresentação das propostas, desde que previamente cadastrados junto à Secretaria 

de Estado da Administração/SC ou junto à SCPar Porto de Imbituba. 

2.1.1 - A manifestação de interesse dos cadastrados poderá ser remetida por e-mail 

(licitacoes@portodeimbituba.com.br) ou petição escrita, endereçada à Comissão Permanente de 

Licitações. 

2.1.2 - Para se cadastrar no registro de fornecedores da Secretaria de Estado da 

Administração/SC: www.portaldecompras.sc.gov.br. 

2.2 - A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que 

atendam a todas as exigências contidas neste Edital. 

2.2.1 - As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar, 

obrigatoriamente, no momento do credenciamento, Certidão Simplificada expedida pela Junta 

Comercial do Estado ou declaração de enquadramento validada pela Junta Comercial. 

2.3 – Não será admitida a participação de: 

2.3.1 – empresas em consórcio; 

2.3.2 – sociedades cooperativas; 

2.3.3 – empresas concordatárias ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob 

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

2.3.4 – empresas punidas com suspensão ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar 

ou contratar com a Administração Pública; 

2.3.5 – empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam trabalhadores, 

empregados ou dirigentes da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.; 

2.3.6 – sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 

econômico em comum. 

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

Edital e em seus anexos. 

 

3 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE 

  3.1 – Os documentos de habilitação e a proposta de preço deverão ser apresentados em dois 

envelopes fechados (preferencialmente opacos) e rubricados no fecho, de forma a não permitir a 

violação de seu conteúdo. Devem também ser identificados com etiqueta conforme modelo constante no 

Anexo II. 
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4 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME  

 4.1 – Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do Edital Carta Convite, 

a licitante interessada será́ credenciada, 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 à presente Carta Convite. 

   

  4.1.1 – A documentação OBRIGATÓRIA que deverá ser apresentada para o credenciamento 

(preferencialmente em envelope fechado com a identificação: “documentos de credenciamento”) é a 

seguinte: 

 

a) cópia do documento de identidade de fé́ pública (será́ aceito o RG – Carteira de 

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

   b) se procurador, procuração pública ou particular (acompanhada de cópia 

autenticada do contrato social da empresa), com poderes necessários para formulação de 

propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;  

   c) se dirigente / proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de 

eleição do dirigente da licitante; 

   d) Declaração de ciência, devidamente identificada e assinada, de que o licitante 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo IV (Declaração de 

Cumprimento de Requisitos de Habilitação); 

   e) CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial do Estado ou 

declaração de enquadramento validada pela Junta Comercial; 

e.1) A não apresentação desta declaração gera a desclassificação sumária da 

proponente, uma vez que o certame é de participação exclusiva para micro e/ou pequenas empresas;.  

e.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 até́ 24 meses, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

e.3) A certidão/declaração deverá ter sido emitida nos 60 (sessenta) dias 

imediatamente anteriores à data prevista para a sessão de Entrega dos envelopes de Habilitação e de 

Proposta de Preço, sob pena de não aceitabilidade. 

 4.2 – As licitantes deverão se fazer presentes na sessão pública do certame, no horário fixado no 

preâmbulo deste edital, para o credenciamento.  

 4.3 – Tão somente a pessoa credenciada poderá́ intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, 

para esse feito, um único representante por licitante interessada.  

 4.4 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá́ representar mais de uma 

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

 4.5 – Caso a empresa não envie representante à sessão de abertura das propostas, deverá remeter 

em envelope separado (Envelope 03 – conforme modelo do Anexo II) todas as declarações e 
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documentos listados nas alíneas “d” e “e” do item 4.1.1 do Edital, sob pena de desclassificação sumária 

de sua proposta de preço, sendo que, nesta hipótese, o envelope 01 não será nem mesmo aberto. 

 

5 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

 5.1 – Os Documentos de Habilitação, preferencialmente numerados sequencialmente, devem ser 

rubricados em todas as suas páginas por representante legal da licitante ou preposto, acompanhados do 

rol de documentos que deverão ser apresentados: 

  a) Em original; ou 

  b) Cópia autenticada por cartório; ou 

  c) Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por membros da 

Comissão Permanente de Licitações (os originais poderão estar dentro ou fora do envelope).  

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

ofereçam condições de análise por parte da Comissão Permanente de Licitações. 

5.1.2 – Sob pena de inabilitação, os documentos de habilitação 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 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) 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. 

5.2.1.1 – Para se habilitar na presente Carta Convite, 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 
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substituirá, exclusivamente, a apresentação dos documentos previstos no subitem 5.2.1 – habilitação 

jurídica e o subitem 5.2.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

   

  5.2.2 – Regularidade fiscal e trabalhista: 

   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 para com a Fazenda Nacional e o INSS, a ser realizado 

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

da União expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

   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) comprovante de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

g) comprovante de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme determinado pela Lei 12.440/2011 e 

regulamentado pela Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho; 

 

  5.2.3 – Qualificação Técnica: 

a) registro da empresa no Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em que tiver sua sede e indicação do(s) responsável(is) 

técnico(s) da empresa devidamente válida; 

b) comprovação de aptidão da empresa licitante: a comprovação de aptidão da empresa 

será feita por atestado(s)/certificado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

onde conste que a empresa licitante executou ou esteja executando serviço(s) semelhante(s) ao objeto 

desta contratação com as seguintes características: 

b.1) conter a indicação de execução de: 

- Reforma em edificação predial; 

- Execução de pavimento intertravado; 

b.2) o(s) atestado(s)/certificado(s) deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado 

da concedente, datado e assinado, devendo constar o local onde foi executado o serviço, a data de 

execução, as quantidade executadas e se o mesmo foi executado e concluído dentro do prazo previsto 

em contrato; 
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c) comprovação de capacidade técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir 

em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) ou Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) expedido pelo CREA/CAU, onde 

conste que o profissional executou ou esteja executando serviços semelhantes ao objeto desta 

contratação, com as seguintes características: 

- direção, supervisão, coordenação e/ou execução de reforma de edificação 

predial; 

d) vínculo empregatício: comprovação de vínculo empregatício com o profissional que 

apresentou acervo técnico para atender ao item anterior. A comprovação de vínculo profissional far-se-á 

mediante a apresentação de: 

- carteira de trabalho (CPTS) em que conste o licitante como contratante e o 

profissional como pertencente ao quadro permanente da empresa, contrato social do licitante em que 

conste o profissional como sócio, ata de eleição do diretor (sociedade anônima - caso o profissional 

ocupe tal posição na empresa licitante), contrato de prestação de serviços ou declaração de contratação 

futura do profissional indicado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional, 

vinculada a esta licitação; 

d.1) a contratação do profissional para atender ao item anterior não poderá ser por 

período de experiência ou por prazo explícito em contrato inferior ao cumprimento do prazo previsto para 

a execução dos serviços. Sendo que os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra 

ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela administração. 

e) atestado de visita técnica: atestado de visita técnica do(s) local(is) de prestação 

do(s) serviço(s) (anexo V) assinada por representante da SCPar Porto de Imbituba S.A. ou Declaração 

de Renúncia à Visita Técnica (anexo VI). 

 

  5.2.4 – Qualificação Econômico-financeira: 

            a) 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.  

a.1) Caso o Poder Judiciário da sede da Licitante não forneça o documento com 

informações unificadas da Comarca, deverá apresentar a Certidão negativa de falência ou recuperação 

judicial juntamente com documento emitido pelo órgão judiciário competente, que relacione o(s) 

distribuidor(es) que na Comarca de sua sede tem atribuição para expedir Certidões Negativas de 

Falência ou Recuperação Judicial. 

a.2) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e 

extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação 

pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão 

econômica e financeira para o certame.  
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5.2.5 – Demais documentos de habilitação 

a) Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação, na forma do Anexo IV ao 

Edital. A declaração deve estar assinada por representante legal da empresa, devidamente identificado, 

ou por procurador com poderes para emitir tal declaração. A Declaração de Cumprimento dos Requisitos 

de Habilitação contempla: a) declaração de que cumpre o inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal, b) declaração de atendimento dos requisitos de habilitação; c) declaração de confidencialidade; 

e d) declaração de idoneidade ou suspensão temporária. 

 

        5.2.6 – Disposições Gerais acerca dos documentos de habilitação 

   5.2.6.1 - 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 que a isentam de tal obrigação. 

   5.2.6.2 - Sob pena de inabilitação, os documentos de habilitação deverão conter 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”.  

5.2.6.3 – Eventual ausência de documento de habilitação no envelope nº 01 poderá ser 

suprida, desde que o mesmo tenha sido apresentado na fase de credenciamento, em via original ou por 

cópia devidamente autenticada. 

 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO - (ENVELOPE Nº 02) 

 6.1 – A proposta de preço deverá ser apresentada com base nas especificações do Anexo I (Projeto 

Básico/Executivo) deste Edital, devendo ser datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, 

em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a razão 

social completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou endereço eletrônico, devendo ser datada e 

assinada pelo representante da licitante devidamente identificado. 

  6.1.1 – A proposta apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo III deste Edital 

deverá, obrigatoriamente, conter: 

   a) a identificação do objeto ofertado, observadas as especificações constantes do Anexo I 

do presente edital, e quaisquer outros elementos referentes ao serviço cotado; 

   b) o preço total, expresso em Reais, com no máximo 2 (dois) algarismos decimais; 

   c) fica estabelecido como 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual 

será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes. 

  6.1.2 - O valor máximo aceitável para a execução total do objeto previsto neste Edital é de R$ 

8.266,62 (oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos). 

 6.2 – Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e 

encargos sociais, bem como quaisquer outros pertinentes à prestação do serviço objeto deste Edital, tais 

como taxas, impostos, fretes, e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) mesmo(s). 
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7 – DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 7.1 – Os envelopes serão abertos em sessão pública, na data mencionada neste Edital, pela 

Comissão Permanente de Licitações. 

 7.2 – As decisões da Comissão Permanente de Licitações referentes à presente Carta convite serão 

divulgadas, resumidamente, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. 

 

8 – DO JULGAMENTO 

 8.1 – Abertos os envelopes das licitantes, será examinada a satisfação dos pressupostos fixados 

nesta licitação e na legislação vigente. 

 8.2 – As licitantes cuja documentação não atender às exigências desta Carta convite serão 

desclassificadas. 

 8.3 – Nos termos dos Artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas ou 

empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação 

da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação; 

 8.4 – As microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a certidão referida no 

subitem 4.2.6 deste Edital, poderão sanar eventual restrição quanto à comprovação da Regularidade 

Fiscal após o julgamento das Propostas de Preços, sendo concedido o prazo de até 02 (dois) dias úteis 

a partir da notificação. 

 8.5 – A não regularização da documentação no prazo estabelecido implicará a 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 facultado à Administração convocar os licitantes 

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

 8.6 – Será desclassificada, no todo ou em parte, a proposta que não atender às exigências deste 

Edital de Carta convite, especialmente quando: 

Não atender às condições estabelecidas nesta Carta convite e seus Anexos; 

  a) Fixar condicionantes para a prestação dos serviços; 

  b) For omissa, vaga ou apresentar irregularidades ou defeitos que possam inviabilizar o 

julgamento; 

  c) Apresentar duas ou mais opções de preços; 

  d) Não contiver informações que permitam a identificação do objeto; 

  e) Contiver emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; 

  f) O objeto cotado não atender às especificações da Carta convite; 

  g) Apresentar prazo de execução superior ao estabelecido nesta Carta convite; 

  h) Contrariar critérios de aceitabilidade pré-estabelecidos nesta Carta convite e nos seus 

anexos;  

  i) For constatado que o valor global apresentado é superior ao limite estabelecido ou contiver 

preços manifestamente inexequíveis, ou; 
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 8.7 – Para fins de julgamento das Propostas de Preços, será considerado empate as situações em 

que duas ou mais propostas apresentarem o mesmo valor; 

 8.8 – No caso de empate a classificação será decidida por sorteio, em ato público, para o qual as 

licitantes interessadas serão convocadas, sendo que a forma como será procedido o sorteio será 

definida pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvado o disposto no Art. 3°,§2° da Lei n° 

8.666/1993. 

 8.9 – Será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor preço global. 

 8.10 – Após o julgamento definitivo das propostas de preços e classificação final, a Comissão de 

Licitação encaminhará o processo licitatório para homologação pela autoridade competente. 

 

9 – DA CONTRATAÇÃO 

 9.1 – A celebração dos contratos será formalizada com a SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., 

consoante a minuta que constitui o Anexo VII deste Edital. 

 9.2 – Convocação para assinatura do contrato: 

  9.2.1 – A SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. convocará a licitante vencedora, que terá o 

prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da convocação, para assinar o contrato. 

  9.2.2 – A licitante 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. 

  9.2.3 – Transcorrido o prazo sem que o contrato seja assinado, a SCPAR PORTO DE 

IMBITUBA S.A. poderá, a seu critério, convocar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 

classificação, para assinar contrato em idêntico prazo e nas mesmas condições da proposta da licitante 

vencedora. 

 9.3 – Havendo recusa injustificada por parte da licitante vencedora, de assinatura do contrato, a 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. cominará multa à licitante no valor equivalente a 20% (vinte por 

cento) calculado sobre o valor estimado da contratação, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 

nº 8.666/1993 e neste Edital. 

 9.4 – O contrato firmado poderá ser rescindido pela contratante, a qualquer tempo, nas hipóteses 

previstas na Lei nº 8.666/1993. 

 9.5 – 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. 

 9.6 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à contratante são as previstas na Lei nº 

8.666/1993, e no contrato. 

 9.7 – Da execução do contrato: 

  9.7.1 – São partes integrantes do contrato, como se transcritos estivessem, os termos do 

presente Edital, seus anexos e quaisquer complementos, documentos, propostas e informações 

apresentados pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação. 
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  9.7.2 – Quaisquer atos ou ações praticadas por empregados, prepostos ou contratados da 

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

para terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 

  9.7.3 – A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à 

contratante qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado. 

 9.8 – Da alteração do contrato: 

  9.8.1 – O contrato poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei 

nº 8.666/1993. 

 9.9 – Dos serviços contratados e executados: 

  9.9.1 – A licitante vencedora compromete-se a realizar o serviço objeto da presente licitação 

nos termos das especificações do Anexo I deste Edital; 

  9.9.2 – A fiscalização, aceitação e rejeição, pela SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., do 

serviço fornecido pela contratada atenderão ao que se encontra definido no Contrato. 

 9.10 – Do Reajuste do contrato: 

  9.10.1 – Os preços dos serviços contratados não serão reajustados. 

 9.11 – Dos direitos da Contratante: 

  9.11.1 - Ficam resguardados os direitos da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., em caso de 

rescisão administrativa, na forma estabelecida no artigo 77 da Lei nº 8.666/1993. 

 9.12 – Serão de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais, de qualquer 

natureza, contra ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à execução do Contrato. 

 

10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

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

prazo máximo de dois dias úteis (art. 109, §6º, Lei 8.666/1993) após ciência do resultado do julgamento, 

por intermédio de petição escrita dirigida à Presidência da respectiva Comissão de Licitações, entregue 

no endereço expresso no preâmbulo deste Edital. 

 10.2 – Será assegurado aos interessados, desde o início dos prazos definidos para interposição de 

recurso e respectivas impugnações, até seu término, vistas aos autos do processo licitatório, no horário e 

local designados pela respectiva Comissão de Licitações. 

 10.3 – Será admitido o encaminhamento de impugnação ou recurso administrativo somente por 

petição escrita, dirigida à Comissão Permanente de Licitações, devidamente protocolada na sede da 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., observando-se para tanto o prazo legal. 

 

11 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 11.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos próprios da 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. 
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12 – DO PAGAMENTO DAS DESPESAS 

12.1 – O pagamento será realizado pela perfeita execução dos serviços, mediante conclusão do 

objeto licitado ou de acordo com as etapas previstas no cronograma de execução conforme boletim de 

medição realizado, e atestado sua entrega pelo fiscal designado pela SCPar Porto de Imbituba S.A. 

Após o aceite do fiscal, a contratada deverá apresentar Nota Fiscal com especificações do contrato 

administrativo e do processo correspondente, acompanhado de boleto bancário. 

12.1.1 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA das 

responsabilidades contratuais e nem implicará na aceitação provisória ou definitiva dos serviços.  

12.1.2 - A não aceitação dos serviços pela fiscalização implicará na suspensão imediata do 

pagamento.  

12.1.3 - Somente serão pagos os serviços executados, concluídos e aceitos pela fiscalização.  

12.2 – O pagamento será: 

12.2.1 – efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao serviço 

efetivamente realizado, verificado e aceito pela SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. A nota fiscal 

somente poderá ser emitida após autorização prévia e expressa da SCPar Porto de Imbituba S.A.; 

12.2.2 – O pagamento será efetuado mediante comprovação de que a contratada encontra- se, 

na data do pagamento, nas mesmas condições de habilitação apresentadas no certame. Em caso de 

fato impeditivo provocado pela empresa contratada, o pagamento ficará suspenso até a devida 

regularização. 

12.2.3 – nenhum pagamento será feito à contratada se pendente de pagamento/cumprimento 

qualquer sanção/multa que lhe tenha sido imposta; 

12.2.4 – vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, desde que não haja culpa 

da Contratada, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para atualização 

das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 

40, inciso XIV, alínea “c” da Lei nº 8.666/1993. 

12.2.5 – Caso no dia do pagamento não haja expediente na SCPar Porto de Imbituba S.A, 

aquele será efetuado no primeiro dia útil subsequente; 

12.2.6 – Caso o serviço prestado seja recusado ou a correspondente Nota Fiscal apresente 

incorreção, o prazo do pagamento será contado a partir da data de regularização da entrega ou do 

documento fiscal, a depender do evento; 

12.2.7 – O pagamento será efetuado preferencialmente através de boleto bancário ou por meio 

de depósito em sua conta bancária a ser especificada por esta quando do envio das informações 

solicitadas pela SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. para a confecção do Contrato, devendo também 

constar na Nota Fiscal apresentada. 

12.2.8 – No pagamento fica autorizada a retenção de ISS e demais tributos devidos na forma 

da legislação. 
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13 – DAS SANÇÕES  

13.1 - A SCPar Porto de Imbituba S.A. poderá aplicar Multa à CONTRATADA em caso de atraso 

injustificado à execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei no 8.666/93, 

conforme a seguinte gradação:  

I – Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 

independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 

II – Em caso de inexecução parcial do serviço: 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do 

Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil. 

III – Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da etapa ou 

fase em atraso. 

IV – Demais sanções administrativas, estabelecidas nos art. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93. 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 14.1 – É facultado à Comissão Permanente de Licitações 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 documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta. 

 14.2 – A não impugnação deste Edital e seus anexos, na forma do art. 41, da Lei nº 8.666/1993, 

implica em aceitação de todos os seus termos. 

 14.3 – Na apreciação dos documentos e no julgamento das propostas, a Comissão Permanente de 

Licitações poderá relevar omissões nitidamente formais, sanáveis em prazo determinado pela Comissão, 

desde que restarem intocados a lisura e o caráter competitivo do procedimento licitatório. 

 14.4 – Havendo necessidade, a subcontratação poderá ocorrer somente para os serviços 

acessórios, após autorização expressa da SCPar Porto de Imbituba S.A., mediante solicitação prévia e 

justificada da CONTRATADA. Sendo autorizada a subcontratação, a CONTRATADA continua 

integralmente responsável pela parcela de serviço subcontratado. 

 14.5 – O presente Edital e seus anexos poderão ser alterados pela SCPAR PORTO DE IMBITUBA 

S.A. 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 nº 8.666/1993, 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 licitação 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 e esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas pela Comissão 

Permanente de Licitações da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., Av. Presidente Getúlio Vargas, 100 - 

Centro - Imbituba - SC - 88780-000, de segunda à sexta-feira, durante o horário de expediente – das 8h 

às 12h e 13:30h às 17:30h, e-mail licitacoes@portodeimbituba.com.br. 

mailto:licitacoes@portodeimbituba.com.br
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 14.8 – Cópia deste Edital e seus anexos poderá ser obtida pelos interessados no endereço 

eletrônico www.portodeimbituba.com.br (publicações oficiais) ou ainda na sede da SCPAR PORTO DE 

IMBITUBA S.A., no endereço e horários acima mencionados. 

 14.9 – A SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade 

de cópias deste Edital, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua 

cópia fiel. 

 14.10 – Fica eleito o foro da Comarca de Imbituba, para apreciação judicial de quaisquer questões 

resultantes deste procedimento licitatório. 

 

 

 

Imbituba, 18 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luis Rogério Pupo Gonçalves 
Diretor Presidente  

SCPar Porto de Imbituba S.A. 
 
 

  

http://www.portodeimbituba.com.br/


 

 

   
Visto Comissão de Licitações  Visto Jurídico 

Página 14 de 44 
 

ANEXO I 
PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO 

 

REFORMA DE SANITÁRIO DO PAVIMENTO TÉRREO E ACESSIBILIDADE AO 

PRÉDIO ADMINISTRATIVO 

1 OBJETO 

O presente Projeto Básico se destina a definir os critérios para a adequação do sanitário térreo do 

prédio da administração, adequando-o para uso por pessoas com dificuldade de locomoção e também 

adequação do pavimento de acesso à edificação. O edifício está localizado no Porto de Imbituba, na Av. 

Presidente Getúlio Vargas, nº 100. A obra deverá ser executada conforme as especificações e condições 

presentes neste Projeto Básico de Engenharia. 

2 JUSTIFICATIVA 

O Porto de Imbituba, em função da contratação de pessoal que possui dificuldades motoras 

verificou que as suas edificações que são em sua grande maioria antigas, não estavam adequadas para 

o acesso e utilização de Pessoas com Deficiência. Assim faz-se necessária a reforma do sanitário 

existente, adequando-o. Foi feito um levantamento acerca das portas, corredores e utensílios, 

identificando os pontos que necessitariam de adequação. 

3 ESCOPO DOS SERVIÇOS E DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

O escopo deste Projeto Básico prevê alinhar os padrões de serviços a serem apresentados na 

proposta de execução dos serviços solicitados, visando à adequação da edificação atual para os moldes 

necessários para a reforma do sanitário do pavimento térreo e acessibilidade ao prédio administrativo 

com os padrões de qualidade estabelecidos neste Projeto Básico. 

3.1 DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem feitos deverão ter como referência os projetos elaborados com suas 

respectivas especificações e considerações contidas nesse documento técnico. Qualquer dúvida na 

interpretação de desenhos, detalhes ou itens descritos deverá ser imediatamente esclarecida com a 

Comissão Fiscalizadora da obra. O escopo básico dos serviços a serem prestados é apresentado na 

sequência, tendo como referência os projetos elaborados em anexo. 

3.1.1 DEMOLIÇÃO 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO: conforme 

demarcado na Planta Baixa, é necessária a demolição de 0,79 m³ de alvenaria, englobando a demolição 

das paredes indicadas. 
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CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3: Transferência do entulho 

gerado pela demolição de 1,58 m³ de alvenaria para caçamba basculante, destinando posteriormente a 

local adequado. 

3.1.2 REMOÇÃO 

REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA: Remoção manual do 

revestimento em piso cerâmico da área a ser adaptada do banheiro. Sem reaproveitamento, devendo ser 

destinado como entulho pela empresa contratada. Não deverá ser interposto nenhum tipo de desnível, 

devendo ser removido o suficiente para que o novo piso a ser aplicado a posteriori não apresente 

nenhum obstáculo à livre circulação. 

RETIRADA DE PORTAS E ESQUADRIAS: Remoção das 2 unidades de portas existentes, para futura 

substituição, sem danificar a alvenaria existente. Sem reaproveitamento, devendo ser destinado como 

entulho pela empresa contratada. 

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3: Transferência do entulho 

gerado pela demolição de 2,94 m³ de revestimento cerâmico e das portas para caçamba basculante, 

destinando posteriormente a local adequado. 

3.1.3 PAREDES (Esp. Final: 15cm) 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 

X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014: Edificação conforme o 

projeto de 5,13 m² alvenaria de blocos cerâmicos de vedação assentados sobre argamassa com perfeito 

prumo e esquadrejamento. Na alvenaria é previsto o vão para a porta. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014: Chapisco em ambos os lados para as paredes indicadas no projeto, 

segundo planta baixa totalizando 10,25 m². 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014: Emboço em ambos os lados para as paredes indicadas no projeto, segundo planta baixa, 

totalizando 10,25 m². 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014: Aplicação 

de selador acrílico, sobre parede com auxílio de rolo de lã. Foram computadas duas vezes a área de 

parede, perfazendo duas demãos, numa área total de 20,50 m². 
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APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014: Aplicação de tinta acrílica sobre parede, na cor branca em 2 demãos com auxílio de rolo de 

lã. 

3.1.4 PISOS, REVESTIMENTOS E ACESSÓRIOS 

PISO CERÂMICO EXTRA ANTIDERRAPANTE PEI-5 COM ARGAMASSA COLANTE: Fornecimento e 

assentamento piso cerâmico antiderrapante PEI-5 com argamassa colante ACII e posterior rejuntamento 

com rejunte flexível anti-mofo conforme projeto. 

ACABAMENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA COMPATÍVEL COM DOCOL PARA PORTADORES 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS "PCD": Substituição do acabamento cromado da válvula hidra 

existente da marca Docol, por um acabamento que permita acessibilidade, facilitando o acionamento por 

portadores de deficiência, modelo Benefit ou similar. 

ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITÁRIO DESTINADO A PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS: Fornecimento e colocação de um assento estofado para portadores de necessidades 

especiais "PCD" para elevação do nível do assento ficando no mesmo nível do assento da cadeira de 

rodas (46 cm). 

CONJUNTO DE 02 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS PARA BANHEIRO DE 

DEFICIENTES: Colocação de duas barras de apoio para deficiente, sendo uma lateral e outra na parede 

de fundos, conforme especificado no projeto arquitetônico. 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICA SOBRE MADEIRA-2D + FUNDO: Pintura em esmalte sintético sobre 

madeira, considerando a preparação da superfície com fundo para madeira, lixamento e pintura em duas 

demãos de esmalte sintético. 

 
FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITÁRIO: Conjunto completo de ferragens para a 

montagem da porta, considerando a sua instalação. 

FOLHA DE PORTA CHAPEADA DE MADEIRA ANGELIM COM FERRAGENS: Colocação de uma 

porta no sanitário acessível e a inversão da porta existente de forma a permitir acessibilidade, 

considerando a instalação da barra intermediária e emborrachado conforme a NBR 9050. 
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QUADRO DE ESQUADRIAS 

Tipo Descrição Dimensões (m) Local 

P1 Porta interna de madeira - 1 folha 0,80 x 2,10 Banheiro 

P2 Porta interna de madeira - 1 folha 1,00 x 2,10 Banheiro 
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3.1.5 ALTERAÇÃO DO PISO DE ACESSO AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO: 

Trata-se da alteração do pavimento em blocos sextavados, fazendo uma rampa contínua de acesso 

ao pavimento térreo do prédio da Administração Central.  

REMOÇÃO DE BLOKET COM EMPILHAMENTO: Remoção do pavimento de bloco Inter travado 
sextavado com empilhamento para o reaproveitamento posterior quando forem reassentados. 

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO: Retirada de meio fios com 

empilhamento para o reaproveitamento 
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ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO: Aterro do subleito para o nivelamento 

conforme projeto, garantindo uma declividade constante de 8,33% com areia e adensamento com 

compactador hidráulico.  

 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015: Colocação do pavimento intertravado sextavado sobre o 

nivelamento realizado, considerando rejuntamento com areião. 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE C OM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015: Nivelamento da tampa das caixas 

de passagem, garantindo perfeito alinhamento com o pavimento intertravado, sendo que não podem ficar 

degraus que se interponham a circulação de pedestres. 

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE 

LARGURA: Pintura de solo com tinta acrílica de solo, conforme apresentado no projeto, da designação 

da vaga reservada ao deficiente e também da área reservada a transferência do cadeirante. 
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3.1.9 LIMPEZA GERAL 

LIMPEZA FINAL DA OBRA: ao assinar o termo de entrega da reforma, a edificação deverá ser 

limpa, devem ser removidos os excedentes da construção civil e deve ser feita a retirada dos entulhos, 

considerando uma área total de intervenção, sanitário e do pavimento de acesso. 

4 PRAZO E EXECUÇÃO 

O prazo máximo para a realização dos serviços é de 45 dias (incluindo os sábados), contados a 

partir da primeira “Ordem de serviço” emitida após a assinatura do contrato. 

Ressalta-se que o prazo deverá ser atendido sem atrasos, sujeito a multa contratual, e os serviços 

devem ser realizados conforme o Cronograma físico-financeiro em anexo. 
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5 ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS  

O valor orçado para a execução total dos serviços (material, equipamentos e mão de obra) previstos 

neste Projeto Básico é de R$ 8.266,62 (Oito mil, duzentos e sessenta e seis reais com sessenta e dois 

centavos). Para obter informações, especificações e quantitativos, é possível consultar a Planilha 

Quantitativa de Serviços que segue em anexo. Essa planilha foi elaborada com base com base na tabela 

do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, incluso Taxa 

de BDI de 27%. 

6 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA  

A empreiteira deverá apresentar um plano de gerenciamento de resíduos, compreendendo coleta, 

armazenamento temporário, transporte e destinação final em atendimento aos requisitos legais impostos 

à área portuária, quais sejam: todas as resoluções CONAMA, em especial a CONAMA 307/2002 e 

448/2012, que tratam sobre gestão de resíduos da Construção Civil, resoluções CONSEMA e resolução 

RDC 56/2008. Os entulhos gerados deverão ser transportados para usina de resíduos devidamente 

licenciada. Os locais de trabalho devem ser mantidos limpos e organizados, e os entulhos e outros 

produzidos durante a execução dos serviços devem ser adequadamente coletados na medida em que 

forem sendo gerados. Os resíduos gerados devem sem descartados em recipientes devidamente 

identificados para a finalidade a que se destinam.  

7 OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

7.1 Cabe à Contratante: 

a) Permitir acesso a todas as dependências da Contratante necessárias à prestação do 
serviço; 

b) Cumprir todas as normas e condições do presente edital; 

c) Fornecer todas as informações ou esclarecimentos e condições necessárias à plena 
execução do contrato a ser celebrado; 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual; 

e) Designar o Gestor do Contrato, que será o responsável para o acompanhamento e 
fiscalização da execução do objeto contratual; 

f) Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução de 
serviços; 

g) Informar à Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos serviços 
prestados; 

h) Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução dos serviços pela 
Contratada; 

i) Avaliar todos os serviços prestados pela Contratada; 

j) Responsabilizar-se pelos pagamentos dos serviços prestados pela Contratada, mediante 
a apresentação de Nota Fiscal; 
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7.2 Cabe à Contratada:  

a) Apresentar, como condição para o início dos trabalhos, um Gestor ou Preposto para a 
execução dos serviços objetos do contrato, indicando a Fiscalização os nomes e 
registros profissionais de toda a equipe técnica, à qual compete:  

     I – Coordenar as relações entre a empresa e o gestor do contrato; 

     II – Gerenciar os serviços e as obras (necessariamente um Engenheiro Responsável); 

     III – Receber as notificações do gestor do contrato ou dos órgãos diretivos da 
contratante.  

b) 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.  

c) Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, 
previdenciários, fiscais e/ou comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo 
de Referência.  

d) A Contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de 
execução dos serviços objeto deste Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da 
assinatura do Contrato.  

e) A Contratada deverá executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as 
condições estabelecidas neste Termo de Referência, com a observância dos prazos 
determinados pela SCPAR Porto de Imbituba.  

f) Manter os profissionais que executarão os serviços devidamente uniformizados e 
identificados mediante a utilização de crachás, garantindo a eles o fornecimento dos 
Equipamentos de Segurança Individuais (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva 
(EPCs) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco. 

g) As licenças para execução dos serviços, dependentes de quaisquer autoridades federais, 
estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco da Contratada. 

h) A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões do valor inicial a que 
se refere o objeto do contrato, nos termos previstos pela Lei Nº 8.666/1993, caso seja 
necessária a aplicação dessa condição.  

i) Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada deverá expor a metodologia proposta, de modo 
a esclarecer os dirigentes e corpo técnico da SCPar Porto de Imbituba S.A. acerca do 
que se pretende fazer e os meios que serão utilizados, além de coletar as sugestões e 
orientações da equipe de acompanhamento constituída.  

j) Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços, tais como salário, seguro de acidentes, taxas, impostos, 
contribuições, indenizações, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas 
pelo governo ou vantagens decorrentes de convenção coletiva.  

k) 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.  

l) Responder pelos danos causados diretamente ao Porto Organizado de Imbituba ou a 
terceiros, decorrente de culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, 
não excluindo e/ou reduzindo essa responsabilidade a prática da Fiscalização e/ou o 
acompanhamento pela SCPar Porto de Imbituba S.A.. 

m) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade 
do Porto Organizado de Imbituba, quando esses tenham sido ocasionados por seus 
técnicos, durante a prestação dos serviços ora contratados.  

n) Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais do Porto Organizado de 
Imbituba, inclusive no que diz respeito às Normas e Procedimentos de Controle de 
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Acesso às Dependências do Porto Organizado de Imbituba. Tal sujeição às normas não 
caracteriza, de forma alguma, vínculo da equipe com a Contratante.  

o) Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste Termo de 
Referência, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas 
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e International 
Organization for Standardization (ISO).  

p) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela 
Fiscalização, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição.  

q) Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços 
contratados, inclusive os maus executados, quando requerido pela Fiscalização ou 
previsto no instrumento contratual.  

r) Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo 
planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas 
pela Fiscalização do Porto Organizado de Imbituba. Deverão ser cumpridas todas as 
normas regulamentadoras sobre saúde, medicina e segurança no trabalho 

s) Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessária para 
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.  

t) Comunicar à Fiscalização do Porto Organizado de Imbituba qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.  

u) 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.  

v) 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 S.A., assim como os resultados dos serviços.  

w) Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e acordadas.  

x) Manter o sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos integrantes dos serviços 
a serem prestados.  

y) Atender às solicitações de serviços de acordo com as especificações técnicas.  

z) Manter informado o técnico responsável da Fiscalização, encarregado de acompanhar os 
trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.  

aa) As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo 
máximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela 
Contratada, para serem formalmente esclarecidas.  

bb) O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações e a manutenção da 
Contratada em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades nele previstas e demais cominações legais.  

cc) A Contratada deverá solicitar à Contratante a devida autorização de acesso de seus 
colaboradores ao Recinto Portuário, VEDADO o uso da referida autorização para 
finalidade diversa da prevista neste Contrato. 

8 FORMA DE PAGAMENTO 

Pela perfeita execução do objeto licitado, a CONTRATANTE efetuará o pagamento do preço 

proposto pela licitante vencedora, atestados os serviços pela contratante, desde que haja fato impeditivo 
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provocado pela CONTRATADA. O pagamento será efetuado em parcela única mediante aceite pelo 

Fiscal do Contrato. 

O pagamento será referentes à efetiva execução total dos serviços ou da etapas prevista, desde 

que concluída, e deve ser processado com base no Cronograma físico-financeiro em anexo e no 

boletim de medição realizado pela comissão fiscalizadora do Porto de Imbituba S.A. 

 

Departamento de Engenharia e Arquitetura 

Imbituba, SC, julho de 2017. 
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ANEXO I.A 
 
PLANTAS E DESENHOS TÉCNICOS 
 
 
Disponível no site www.portodeimbituba.com.br, no link licitações. 
  

www.portodeimbituba.com.br
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ANEXO I.B 
 
PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS – CUSTOS UNITÁRIOS 
 

 

 

PORTO DE IMBITUBA S.A. 

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS 

SERVIÇO: Reforma e Adequação - Sanitária Térrea e acessibilidade ao Prédio da Administração 

Encargos Sociais Sobre Preços da Mão-de-obra: 129,34%  BDI (Incluso no Preço Final): 27%  

Fonte: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Preços, SICRO E DINFRA Data de Referência Técnica: Maio de 2017 

ITEM 
CÓDIGO 
SINAPI 

DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

1 DEMOLIÇÃO 

1.1 73899/002 
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 
FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO 

0,79 m³ 89,03 70,33 
Demolição das paredes indicadas no projeto, 
segundo planta baixa. 

1.2 72897 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 

1,58 m³ 22,19 35,06 

Carga mecanizada de todo o entulho resultante 
da demolição dos itens acima, com devida 
destinação dos resíduos da construção civil, para 
local licenciado. 

Soma ITEM 1 105,39   

2 REMOÇÃO 

2.1 85406 
REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE 
ADERENCIA EM ARGAMASSA 

2,10 m² 8,54 17,93 

Remoção manual do revestimento em piso 
cerâmico da área a ser adaptada do banheiro. 
(Sem reaproveitamento, devendo ser destinado 
como entulho pela empresa contratada). 

2.2 42562 RETIRADA DE PORTAS E ESQUADRIAS:  4,00 m² 8,68 34,72 

Remoção das 2 unidades de portas existentes, 
para futura substituição, sem danificar a alvenaria 
existente. (Sem reaproveitamento, devendo ser 
destinado como entulho pela empresa 
contratada). 

2.3 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 1,00 UN 18,22 18,22 
Retirada de aparelho sanitário sem a sua quebra, 
visando a remoção do piso e posterior 
recolocação no local de origem 
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2.4 72897 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 

2,94 m³ 22,19 65,24 

Carga mecanizada de todo o entulho resultante 
da demolição dos itens acima, com devida 
destinação dos resíduos da construção civil, para 
local licenciado. 

Soma ITEM 2 136,11   

3 PAREDES (Esp. Final: 15cm) 

3.1 87516 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ 
OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

5,13 m² 105,66 541,51 

Edificação conforme o projeto de alvenaria de 
blocos cerâmicos de vedação assentados sobre 
argamassa com perfeito prumo e 
esquadrejamento. Na alvenaria é previsto o vão 
para a porta. 

3.2 87893 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

10,25 m² 5,47 56,07 
Chapisco em ambos os lados para as paredes 
indicadas no projeto, segundo planta baixa. 

3.3 87777 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

10,25 m² 43,19 442,70 
Emboço em ambos os lados para as paredes 
indicadas no projeto, segundo planta baixa. 

3.4 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

20,50 m² 1,87 38,34 

Aplicação de selador acrílico, sobre parede com 
auxílio de rolo de lã. Foram computadas duas 
vezes a área de parede, perfazendo duas 
demãos, numa área total de 20,50 m². 

3.5 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

10,25 m² 10,43 106,91 
Aplicação de tinta acrílica sobre parede, na cor 
branca em 2 demãos com auxílio de rolo de lã 

Soma ITEM 3 1.185,52   

4 PISOS, REVESTIMENTOS E ACESSÓRIOS 

4.1 42813 
PISO CERAMICO EXTRA ANTIDERRAPANTE PEI-
5 C/ARGAMASSA COLANTE 

2,05 m² 61,73 126,55 
Fornecimento e assentamento piso cerâmico 
antiderrapante PEI-5 com argamassa colante 
ACII e posterior rejuntamento com rejunte flexível 
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anti-mofo conforme projeto. 

4.2 
Preço de 
mercado 

ACABAMENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA 
COMPATÍVEL COM DOCOL PARA PORTADORES 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS "PCD" 

1,00 unid. 475,27 475,27 

Substituição do acabamento cromado da válvula 
hidra existente da marca Docol, por um 
acabamento que permita acessibilidade, 
facilitando o acionamento por portadores de 
deficiência, modelo Benefit ou similar. 

4.3 
Preço de 
mercado 

ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITÁRIO 
DESTINADO A PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

1,00 unid. 393,88 393,88 

Fornecimento e colocação de um assento 
estofado para portadores de necessidades 
especiais "PCD" para elevação do nível do 
assento ficando no mesmo nível do assento da 
cadeira de rodas (46 cm). 

4.4 COMP-001 RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO 1,00 unid. 49,82 49,82 

Recolocação do vaso sanitário que foi retirado 
com o fornecimento dos elementos de montages: 
parafusos, anel de vedação e bolsa de ligação, 
além do rejuntamento da vedação da base do 
aparelho sanitário. 

4.5 47980 
CONJUNTO DE 02 BARRAS DE APOIO 
METÁLICAS CROMADAS P/ BWC DE 
DEFICIENTES 

2,00 unid. 367,77 735,54 

Colocação de duas barras de apoio para 
deficiente, sendo uma lateral e outra na parede 
de fundos, conforme especificado no projeto 
arquitetônico. 

4.6 42784 
PINTURA ESMALTE SINTETICA SOBRE 
MADEIRA-2D + FUNDO 

4,00 m² 46,16 184,64 

Pintura em esmalte sintético sobre madeira, 
considerando a preparação da superfície com 
fundo para madeira, lixamento e pintura em duas 
demãos de esmalte sintético. 

4.7 42677 
FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE 
SANITÁRIO 

2,00 unid. 189,8 379,60 
Conjunto completo de ferragens para a 
montagem da porta, considerando a sua 
instalação. 

4.8 40093 
FOLHA DE PORTA CHAPEADA DE MADEIRA 
ANGELIM C/ FERRAGENS 

4,00 m² 221,17 884,68 

Colocação de uma porta no sanitário acessível e 
a inversão da porta existente de forma a permitir 
acessibilidade, considerando a instalação da 
barra intermediária e emborrachado conforme a 
NBR 9050. 

Soma ITEM 4 3.229,98 
  

5 ALTERAÇÃO DO PISO DE ACESSO AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 

5.1 85375 REMOCAO DE BLOKET COM EMPILHAMENTO 23,00 m² 12,46 286,58 

Remoção do pavimento de bloco Inter travado 
sextavado com empilhamento para o 
reaproveitamento posterior quando forem 
reassentados. 

5.2 85335 
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ 
REMOCAO 

5,04 m² 7,66 38,61 
Retirada de meio fios com empilhamento para o 
reaproveitamento 
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5.3 79482 
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 
HIDRAULICO 

2,76 m² 78,86 217,65 

Aterro do subleito para o nivelamento conforme 
projeto, garantindo uma declividade constante de 
8,33% com areia e adensamento com 
compactador hidráulico. 

5.4 92393 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

23,00 m² 46,80 1.076,40 
Colocação do pavimento intertravado sextavado 
sobre o nivelamento realizado, considerando 
rejuntamento com areião. 

5.5 92741 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE C OM 
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

0,19 m³ 494,10 94,87 

Nivelamento da tampa das caixas de passagem, 
garantindo perfeito alinhamento com o pavimento 
intertravado, sendo que não podem ficar degraus 
que se interponham a circulação de pedestres. 

5.6 41595 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE 
DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 
CM DE LARGURA 

7,00 m² 10,36 72,52 

Pintura de solo com tinta acrílica de solo, 
conforme apresentado no projeto, da designação 
da vaga reservada ao deficiente e também da 
área reservada a transferência do cadeirante. 

Soma ITEM 5 1.786,63 
  

6 LIMPEZA GERAL 

6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 28,00 m² 2,34 65,52 

Ao assinar o termo de entrega da reforma, a 
edificação deverá ser limpa, devem ser 
removidos os excedentes da construção civil e 
deve ser feita a retirada dos entulhos, 
considerando uma área total de intervenção, 
sanitário e do pavimento de acesso. 

Soma ITEM 6 65,52 
  

       
 TOTAL DA OBRA 6.509,15 

  

 TOTAL GERAL (OBRA + BDI 27%) 8.266,62 
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ANEXO I.C 
 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 
 
Disponível no site www.portodeimbituba.com.br, no link licitações. 
 

 

 

www.portodeimbituba.com.br
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ANEXO II  

MODELO DE ETIQUETAS DOS ENVELOPES 

 

 

 

ENVELOPE nº 01 

 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.  

CARTA CONVITE nº 050/2017 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CNPJ: 

FONE / E-MAIL –  

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

ENVELOPE nº 02 

 
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.  

CARTA CONVITE nº 050/2017 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CNPJ: 

FONE / E-MAIL –  

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

ENVELOPE nº 03 

 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.  

CARTA CONVITE nº 050/2017 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

CNPJ: 

FONE / E-MAIL –  

 

DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS 

(quando a empresa não enviar representante à sessão) 
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ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

À SC PAR PORTO DE IMBITUBA SA. 

 

1 - De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório em epígrafe, informamos nossa proposta: 

 

PORTO DE IMBITUBA S.A. 

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS 

SERVIÇO: Reforma e Adequação - Sanitária Térrea e acessibilidade ao Prédio da Administração 

Encargos Sociais Sobre Preços da Mão-de-obra: BDI (Incluso no Preço Final): 

Fonte:  Data de Referência Técnica: 

ITEM 
CÓDIGO 
SINAPI 

DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

1 DEMOLIÇÃO 

1.1 73899/002 
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 
FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO 

0,79 m³ 
  

Demolição das paredes indicadas no projeto, 
segundo planta baixa. 

1.2 72897 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 

1,58 m³ 
  

Carga mecanizada de todo o entulho resultante 
da demolição dos itens acima, com devida 
destinação dos resíduos da construção civil, para 
local licenciado. 

Soma ITEM 1 
   

2 REMOÇÃO 

2.1 85406 
REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE 
ADERENCIA EM ARGAMASSA 

2,10 m² 
  

Remoção manual do revestimento em piso 
cerâmico da área a ser adaptada do banheiro. 
(Sem reaproveitamento, devendo ser destinado 
como entulho pela empresa contratada). 

2.2 42562 RETIRADA DE PORTAS E ESQUADRIAS:  4,00 m² 
  

Remoção das 2 unidades de portas existentes, 
para futura substituição, sem danificar a alvenaria 
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existente. (Sem reaproveitamento, devendo ser 
destinado como entulho pela empresa 
contratada). 

2.3 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 1,00 UN 
  

Retirada de aparelho sanitário sem a sua quebra, 
visando a remoção do piso e posterior 
recolocação no local de origem 

2.4 72897 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 

2,94 m³ 
  

Carga mecanizada de todo o entulho resultante 
da demolição dos itens acima, com devida 
destinação dos resíduos da construção civil, para 
local licenciado. 

Soma ITEM 2 
   

3 PAREDES (Esp. Final: 15cm) 

3.1 87516 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ 
OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

5,13 m² 
  

Edificação conforme o projeto de alvenaria de 
blocos cerâmicos de vedação assentados sobre 
argamassa com perfeito prumo e 
esquadrejamento. Na alvenaria é previsto o vão 
para a porta. 

3.2 87893 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

10,25 m² 
  

Chapisco em ambos os lados para as paredes 
indicadas no projeto, segundo planta baixa. 

3.3 87777 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

10,25 m² 
  

Emboço em ambos os lados para as paredes 
indicadas no projeto, segundo planta baixa. 

3.4 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

20,50 m² 
  

Aplicação de selador acrílico, sobre parede com 
auxílio de rolo de lã. Foram computadas duas 
vezes a área de parede, perfazendo duas 
demãos, numa área total de 20,50 m². 

3.5 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

10,25 m² 
  

Aplicação de tinta acrílica sobre parede, na cor 
branca em 2 demãos com auxílio de rolo de lã 
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Soma ITEM 3 
   

4 PISOS, REVESTIMENTOS E ACESSÓRIOS 

4.1 42813 
PISO CERAMICO EXTRA ANTIDERRAPANTE PEI-
5 C/ARGAMASSA COLANTE 

2,05 m² 
  

Fornecimento e assentamento piso cerâmico 
antiderrapante PEI-5 com argamassa colante 
ACII e posterior rejuntamento com rejunte flexível 
anti-mofo conforme projeto. 

4.2 
Preço de 
mercado 

ACABAMENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA 
COMPATÍVEL COM DOCOL PARA PORTADORES 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS "PCD" 

1,00 unid. 
  

Substituição do acabamento cromado da válvula 
hidra existente da marca Docol, por um 
acabamento que permita acessibilidade, 
facilitando o acionamento por portadores de 
deficiência, modelo Benefit ou similar. 

4.3 
Preço de 
mercado 

ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITÁRIO 
DESTINADO A PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

1,00 unid. 
  

Fornecimento e colocação de um assento 
estofado para portadores de necessidades 
especiais "PCD" para elevação do nível do 
assento ficando no mesmo nível do assento da 
cadeira de rodas (46 cm). 

4.4 COMP-001 RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO 1,00 unid. 
  

Recolocação do vaso sanitário que foi retirado 
com o fornecimento dos elementos de montages: 
parafusos, anel de vedação e bolsa de ligação, 
além do rejuntamento da vedação da base do 
aparelho sanitário. 

4.5 47980 
CONJUNTO DE 02 BARRAS DE APOIO 
METÁLICAS CROMADAS P/ BWC DE 
DEFICIENTES 

2,00 unid. 
  

Colocação de duas barras de apoio para 
deficiente, sendo uma lateral e outra na parede 
de fundos, conforme especificado no projeto 
arquitetônico. 

4.6 42784 
PINTURA ESMALTE SINTETICA SOBRE 
MADEIRA-2D + FUNDO 

4,00 m² 
  

Pintura em esmalte sintético sobre madeira, 
considerando a preparação da superfície com 
fundo para madeira, lixamento e pintura em duas 
demãos de esmalte sintético. 

4.7 42677 
FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE 
SANITÁRIO 

2,00 unid. 
  

Conjunto completo de ferragens para a 
montagem da porta, considerando a sua 
instalação. 

4.8 40093 
FOLHA DE PORTA CHAPEADA DE MADEIRA 
ANGELIM C/ FERRAGENS 

4,00 m² 
  

Colocação de uma porta no sanitário acessível e 
a inversão da porta existente de forma a permitir 
acessibilidade, considerando a instalação da 
barra intermediária e emborrachado conforme a 
NBR 9050. 

Soma ITEM 4 
   

5 ALTERAÇÃO DO PISO DE ACESSO AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 
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5.1 85375 REMOCAO DE BLOKET COM EMPILHAMENTO 23,00 m² 
  

Remoção do pavimento de bloco Inter travado 
sextavado com empilhamento para o 
reaproveitamento posterior quando forem 
reassentados. 

5.2 85335 
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ 
REMOCAO 

5,04 m² 
  

Retirada de meio fios com empilhamento para o 
reaproveitamento 

5.3 79482 
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 
HIDRAULICO 

2,76 m² 
  

Aterro do subleito para o nivelamento conforme 
projeto, garantindo uma declividade constante de 
8,33% com areia e adensamento com 
compactador hidráulico. 

5.4 92393 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

23,00 m² 
  

Colocação do pavimento intertravado sextavado 
sobre o nivelamento realizado, considerando 
rejuntamento com areião. 

5.5 92741 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE C OM 
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

0,19 m³ 
  

Nivelamento da tampa das caixas de passagem, 
garantindo perfeito alinhamento com o pavimento 
intertravado, sendo que não podem ficar degraus 
que se interponham a circulação de pedestres. 

5.6 41595 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE 
DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 
CM DE LARGURA 

7,00 m² 
  

Pintura de solo com tinta acrílica de solo, 
conforme apresentado no projeto, da designação 
da vaga reservada ao deficiente e também da 
área reservada a transferência do cadeirante. 

Soma ITEM 5 
   

6 LIMPEZA GERAL 

6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 28,00 m² 
  

Ao assinar o termo de entrega da reforma, a 
edificação deverá ser limpa, devem ser 
removidos os excedentes da construção civil e 
deve ser feita a retirada dos entulhos, 
considerando uma área total de intervenção, 
sanitário e do pavimento de acesso. 

Soma ITEM 6 
   

       
 TOTAL DA OBRA (R$) 

 

  

 TOTAL GERAL (OBRA + BDI) (R$) 
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2 - No caso de adjudicação do contrato, o representante da nossa empresa que assinará o contrato será o Sr.(a.) ____________________________________, 

qualificação _________________________ (Gerente/Sócio/Proprietário).  

3 - Prazo de Validade da Proposta: ___________ dias. (prazo por extenso). 

4 - 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 Carta 

Convite nº 050/2017 e seus Anexos. 

Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) ou procurador devidamente 
habilitado. 

RAZÃO SOCIAL  

 

CNPJ NO ENDEREÇO 

  

COMPLEMENTO CEP MUNICÍPIO UF 

    

TELEFONE E-MAIL BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE 

     

REPRESENTANTE LEGAL CPF 
TELEFO
NE 

E-MAIL 

    

 
 
Local e data:  
 
         

 
_____________________________________________ 
Nome do responsável legal pela empresa 
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ANEXO IV 

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: 

 

1) 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 

2) Para efeitos do atendimento às normas legais e editalícias, que atende plenamente as condições de 

habilitação estabelecidas neste edital.  

3) 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. 

4) 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 V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório EDITAL DE CARTA CONVITE NO 

050/2017 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 ao imóvel sito à Av. Presidente Getúlio 

Vargas, 100 – Área Portuária – Porto Organizado de Imbituba, Centro – Imbituba, SC, tomou 

conhecimento, em visita técnica, das condições que condicionam a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA REFORMA DE SANITÁRIO DO PAVIMENTO TÉRREO E ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO 

ADMINISTRATIVO. 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 

pesquisa de mercado. 

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 ______. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da declarante. 
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ANEXO VI 
 

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 050/2017, 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 VII 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO Nº XXX/XXXX, firmado entre a 
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. e a 
empresa ________, para REFORMA DE 
SANITÁRIO DO PAVIMENTO TÉRREO E 
ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO. 

 
 
 

CONTRATANTE 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. 

CNPJ: 17.315.067/0001-18  

ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, S/N 

CEP: 88.780-000 MUNICÍPIO: IMBITUBA/SC 

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 

NOME:  

CPF/MF CARGO: DIRETOR PRESIDENTE 

NOME:  

CPF/MF:  CARGO: DIRETOR 

CONTRATADA 

 

CNPJ:   

ENDEREÇO:  

CEP:  MUNICÍPIO:  

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):  

NOME:  

CPF/MF:  CARGO:  

 

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento instalação, decorrente 

da Carta Convite nº 050/2017, nos termos e condições a seguir expostos: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e da execução 

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REFORMA DE SANITÁRIO DO PAVIMENTO TÉRREO E ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO, decorrente do Edital de Carta Convite nº 050/2017, nos termos e condições a 
seguir expostos: 

§1º O objeto deste contrato consiste na contratação de empresa para reforma de sanitário do pavimento 
térreo e acessibilidade ao prédio administrativo, conforme Anexo I – Projeto Básico/Executivo do 
Edital Carta Convite nº 050/2017. 

§2o - Fazem parte do presente contrato, vinculando e obrigando as partes, o Projeto Básico/Executivo e 
demais obrigações constantes do Edital de Carta Convite nº 050/2017 e a proposta de preço da 
contratada.  
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§3o - O presente contrato será́ executado pelo regime de empreitada por preço global. 

§4o - Este contrato será regido pela Lei no 8.666/1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhe, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.  

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço e das Condições de Pagamento. 

I – Do Preço 

O preço total para do objeto deste Contrato é de R$ ............. (.......) 

II- Das Condições de Pagamento 

§1º – O pagamento será efetuado na forma prevista no Anexo I ao Edital. 

§2º – 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.  

§3º - A nota fiscal somente será emitida após autorização prévia e expressa da CONTRATANTE. 

§4º - A empresa deverá fornecer, preferencialmente, boleto bancário para o pagamento, com prazo de 

10 (dez) dias. 

III- Do reajuste dos preços 

Os preços fixados neste Contrato não poderão sofrer reajuste.  

Parágrafo único. O preço ajustado inclui todas as despesas e custos administrativos, tributários e de 

qualquer outra natureza, necessários para a execução do serviço contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do prazo de execução e de vigência 

O prazo máximo para execução dos serviços objeto do projeto básico/executivo é de 45 (quarenta e 
cinco) dias contados a partir da emissão da ordem de serviço. O prazo de vigência do presente contrato 
será de 90 (noventa) dias. 

CLÁUSULA QUARTA – Da Dotação Orçamentária 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão à conta de recursos 
próprios da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) atender a todas as solicitações efetuadas durante a vigência do Contrato, cumprindo fielmente todas 
as condições, termos e demais obrigações descritas no Anexo I do Edital de Carta Convite nº 050/2017; 

b) manter todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Carta Convite nº 
050/2017; 

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); 

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; 
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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) cumprir com exatidão todos os termos e condições fixados pelo Projeto Básico/Executivo – Anexo I ao 
Edital de Carta Convite nº 050/2017. 

i) não subcontratar, ceder ou transferir, totalmente, o objeto deste Edital. Só poderá ser feita 
subcontratação na forma da Lei, e desde que autorizado pela Contratante, sendo mantida a inteira e 
direta responsabilidade da empresa vencedora do certame perante a SCPar Porto de Imbituba, 
independente da opção pela subcontratação. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 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 no edital de 
Carta Convite nº 050/2017; 

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. 

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Fiscalização 

A CONTRATANTE exercerá, através de trabalhador indicado pela diretoria da SCPAR Porto de Imbituba 

S.A., a fiscalização dos serviços, observando o fiel cumprimento do disposto neste Contrato.  

§1º – A fiscalização de que trata esta Cláusula, não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não 

implica corresponsabilidade da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA – 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.  

§ 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 10 (dez) 

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 n. 8.666, 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 NONA - Das Sanções Administrativas  

À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei nº 8.666 de 

21.06.93. 
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Parágrafo único – A SCPar Porto de Imbituba S.A. poderá aplicar Multa à CONTRATADA em caso de 

atraso injustificado à execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei no 

8.666/93, conforme a seguinte gradação:  

I – Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 

independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei. 

II – Em caso de inexecução parcial do serviço: 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do 

Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil. 

III – Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da etapa ou 

fase em atraso. 

IV – Demais sanções administrativas, estabelecidas nos art. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93. 

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 ou outros dados pertinentes, 

serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela CONTRATADA na sede 

da CONTRATANTE, devidamente protocolizadas.  

III- Só será permitida a permanência do empregado designado pela CONTRATADA nas dependências 

da CONTRATANTE, durante o período em que estiver prestando os serviços.  

IV- 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.  

V- A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 

CONTRATANTE e os empregados indicados pela CONTRATADA para execução dos serviços. Caso a 

CONTRATANTE, a qualquer tempo, venha a ser notificada ou citada, administrativa ou judicialmente em 

relação a processos envolvendo obrigações trabalhistas ou previdenciárias pertinentes às relações de 

emprego, a CONTRATADA obriga-se a responder pronta e exclusivamente perante tais reivindicações.  

VI- 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.  

VII – Havendo necessidade de subcontratação de parcela não essencial do serviço, a contratada deverá 

requerer autorização prévia da Contratante. Caberá à contratante autorizar o pedido de subcontratação, 

desde que o mesmo esteja devidamente justificado até o montante máximo de 25% (Vinte e cinco por 

cento). 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Foro  

Fica eleito o foro da Comarca de Imbituba - SC para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

Contrato. 
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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 xxxxxxxx de xxxx 

 

 

 

Pela SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. 

 

 

 

 

Diretor Presidente 

 

 

 

 

Diretor 

 

 

 

 

Pela CONTRATADA 

 

 

Nome do representante legal 

Cargo 

 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: CPF: 

NOME: 

 

CPF: 

 


