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EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017-PRL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2017-PRL 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Companhia de 

Eletricidade do Amapá-CEA, por meio da Comissão de Licitação e Contratos-PRL, 

sediada Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900, bairro santa Rita, CEP 68.900-030, 

Macapá/AP, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo 

MELHOR COMBINAÇÃO TÉCNICA E PREÇO, em sessão pública, nos termos da Lei  nº 

13.303/2016, Seção III, Art. 42, Inciso V e Art. 54 e demais correlatos e nas disposições 

pertinentes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar  n° 123, de 14 

de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto. 7.983, de 08 de abril de 2013, da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, e as exigências 

estabelecidas no PROJETO BÁSICO da Diretoria de Planejamento e Expansão sendo 

estes últimos, partes integrantes deste Edital. 

 
1 DO OBJETO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: 
 
“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE APOIO À 
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS OBRAS DE REDES AÉREAS DE 
DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE 
CONCESSÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ" de acordo com as 
exigências e demais condições e especificações expressas neste Edital e em seus Anexos; 
 
O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Comissão de Licitações e Contratos, no 
endereço Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita, Macapá-AP, de 2ª a 6ª 
feira das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, ou, todos os dias, no site de licitações 
da CEA, no endereço www.cea.ap.gov.br e http://www.compras.ap.gov.br. 

 

2 DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA LICITAÇÃO 

 

 
2.1 No dia 22 de dezembro de 2017, às 10:00 horas na Comissão de Licitações e 
Contratos, no endereço Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita, Macapá-
AP, a empresa interessada fará entrega de seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e de 
sua de  PROPOSTA  FINANCEIRA  e    PROPOSTA    TÉCNICA,    podendo,    ainda,     
encaminhá-los previamente, respeitando-se o horário e a data estabelecidos neste subitem; 

 
3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar dos desta licitação empresas nacionais do ramo, pertinentes ao 
objeto da licitação, individualmente ou consorciadas, que atendam as exigências do Edital e 
seus anexos, e que possuam, até a data de recebimento das propostas, o capital social 
mínimo de: 
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 Empresa: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

 Consórcio: R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais). 
 
3.1.1 O capital social total mínimo para consórcio, exigido no subitem anterior, será 
demonstrado pelo somatório dos valores de cada consorciado na proporção de sua 
respectiva participação. Cada empresa componente do Consórcio multiplicará o percentual 
de sua participação no Consórcio pelo seu efetivo capital social, devendo a soma dos 
valores acima, calculados para todas as empresas do Consórcio ser, no mínimo, o capital 
social exigido (art. 33 – Inciso III da Lei 8.666/93). 

 
3.1.2 É vedada a participação de empresa consorciada através de mais de um consórcio ou 
isoladamente. 

 

3.2 As Microempresas-MEs  e Empresas de Pequeno Porte-EPPs poderão participar desta 
licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, devendo apresentar declaração comprobatória, sob as penas da Lei, 
que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3º, e que está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, 
conforme estabelece a alínea “h” do subitem 4.2.2.1. 

 
3.3 As atividades fins, objeto deste Edital, não poderão ser transformadas ou 
subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados 
complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios laboratoriais, poderão ser 
subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas e legalmente autorizadas, 
sob responsabilidade total da CONTRATADA, perante a CEA, pela qualidade dos serviços, 
quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais. 

 
3.4 As propostas serão aceitas somente para todos os itens do Escopo de Serviços 
constantes da Planilha Orçamentária – Anexo II, parte integrante deste Edital. 

 
3.5 O Edital e seus elementos constitutivos (Termos de Referência, Planilhas 
Orçamentárias, etc) encontram-se disponíveis nos sites http://www.cea.ap.gov.br/licit.php. 
Na impossibilidade de download pelo site aqui indicado, o Edital e seus Anexos, gravados 
em CD-ROM, encontram-se à disposição dos interessados na Av. Padre Júlio Maria 
Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita, Macapá-AP, de 2ª a 6ª feira das 7:30 às 11:30 e das 
13:30 às 17:30 horas, telefones (96) 3212-1301/1302, e poderão ser adquiridos mediante 
apresentação de uma mídia (CD-ROM/DVD/pendrive) para gravação dos arquivos. 
 

3.5.1 A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, 
recomenda-se às licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os 
serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de seu representante legal ou responsável 
técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 
os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e para 
obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

3.5.2 É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação 
dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de 
alteração dos termos contratuais estabelecidos. 

3.5.3 Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por conta exclusiva da licitante. 
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3.5.4 A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com 
antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário 
comercial. 
  
3.6 Não será permitida a participação de empresas: 
 

a) em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, salvo se o plano de 
recuperação tenha sido homologado pelo juiz competente; 

b) inclusas no Cadastro informativo de créditos não quitados do setor público 
federal (Cadin); 

 

c) que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a CEA ou que 
tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou entidade da Administração 
Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

 

d) cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como 
funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CEA; 

 

e) estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País; 
 
3.7 Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido 
de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, 
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da 
entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade. 
 
3.7.1 Por documento hábil, entende-se: 
 

a) habilitação do representante mediante procuração pública/privada para 
participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do 
outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida 
outorga; 

 

b) quando titular da empresa, documento comprobatório de sua capacidade para 
representá-la. 

 
3.7.2 A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas 
impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder por ela. 
 
3.7.3 O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando 
expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação 
automática das respectivas propostas.  

 
 
4 INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 
 
4.1 Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e 
seus anexos, serão dirimidas pela Comissão de Licitações e Contratos, Av. Padre Júlio 
Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita, Macapá-AP, através do e-mail: 
pre@cea.ap.gov.br. 
 
4.2 Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos 
quando solicitados por escrito até 08 (oito) dias anteriores à data estabelecida para a 
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abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas 
intempestivas. 
 
4.3 Analisando as consultas, a CEA deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar 
os elementos constantes do Edital e seus anexos, disponibilizando o conteúdo no site: 
http://www.cea.ap.gov.br/licit.php, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais 
licitantes, passando tais notificações, adequações ou alterações a integrarem o Edital. No 
caso de modificação do edital será prorrogada a data de apresentação das propostas, pelo 
prazo estabelecido em Lei, exceto quando inquestionavelmente não afetar a formulação das 
propostas. 
 
4.4 As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, 
informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo, afetar a 
execução das obras/serviços, seus custos e prazos de execução. 
 
4.5 A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente 
toda a documentação deste Edital e seus anexos e que a considerou correta. Evidenciará, 
também, que a licitante obteve da CEA, satisfatoriamente, todas as informações e 
esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo 
implicando a aceitação plena de suas condições. 

 
 
5 APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
 
5.1 As licitantes deverão fazer entrega, no dia, hora e local mencionados no “preâmbulo” 
deste Edital, de 03 (três) invólucros, fechados e numerados, contendo: 

 Invólucro n.º 01 (um) – “Documentação” 

 Invólucro n.º 02 (dois) – “Proposta Técnica” 

 Invólucro nº 03 (três) - “Proposta Financeira”  

 
5.1.1 As propostas técnica e financeira deverão conter informações e documentos, com 
justificativas sobre a metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e 
quantificados a critério da Licitante, segundo os quais ala se propõe a executar os serviços, 
com base no detalhamento estabelecido neste Edital. 

 
5.1.2 Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas 
pela CEA no endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora estabelecidos 
para recebimento e abertura da documentação e propostas, não se admitindo sua 
apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail), ou ainda sua entrega em outro local. 
 
5.1.3 As propostas entregues após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital serão 
consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega 
tempestiva da documentação e propostas enviadas por via postal. 
 
5.1.4 A proposta, toda a correspondência e os documentos trocados entre a licitante e a 
CEA serão escritos em português, e os preços deverão ser cotados em reais. 
 
5.1.5 Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições 
"Documentação", Proposta Técnica e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo 
da licitante, o número e a indicação do presente Edital. 
 
5.1.6 A “Documentação”, no que couber, a “Proposta Técnica” e a “Proposta Financeira” 
deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da 
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empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com 
clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e 
terão de estar numeradas sequencialmente e rubricadas em todas as suas folhas e 
assinada na última pelo representante legal da empresa. 
 
5.1.6.1 Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da Comissão de Licitações e Contratos, 
ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
5.1.7 A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no 
subitem 5.1.6 deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua 
investidura. 
 
5.1.8 As propostas deverão contemplar todos os serviços que compõem o objeto deste 
Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações 
constantes do Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital.  

 
5.2 DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO N.º 01 (UM) 
 
5.2.1 Em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro nº 01 (um), será 
apresentada a "Documentação", em 02 (duas) vias distintas de igual teor, em volumes 
separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na 
respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA". 
 
5.2.1.1 No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os 
documentos nele contidos. 
 
5.2.1.2 Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada em original 
ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação do volume “2ª VIA”. 
 
5.2.2 A Documentação – Invólucro n.º 01 (um), constitui-se de: 
 
5.2.2.1 Habilitação Jurídica 

 

a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no 
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da 
junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a 
matriz; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da 
Diretoria em exercício e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documento (ATA) de eleição de seus administradores, devendo, no 
caso da licitante ser sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da 
Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a 
matriz, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a 
execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto 
da licitação; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir; 
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e) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendizes, a partir de 14(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1988); 

f) Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea por qualquer 
órgão da Administração, e de que não está impedida de licitar ou contratar 
com a CEA;  

f1) Verificação da existência de registros impeditivos de contratação no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspenas/CGU, disponível 
no Portal da Transparência – www.portaldatransparencia.gov.br; 

f2) Verificação da existência de registros impeditivos de contratação por 
improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Coordenações Civeis 
por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ – www.cnj.jus.br);  

g) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo 
no Anexo V. 

h) Declaração, sob as penas da lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre 
os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, estando apta a usufruir o tratamento diferenciado e 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 
123/2006, com base no que preceitua o art. 13º do Decreto nº 8.538/2015, 
Inciso I, ou ainda a certidão de que trata o art. 8º da IN103, do 
Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC. 

5.2.2.2 Regularidade Fiscal Trabalhista 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda - CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, 
composta de: 

- Certidão de Quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria 
da Receita; 

- Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda; 

- Certidão Negativa expedida pela Secretaria de Fazenda do Estado ou do 
Distrito Federal; 

- Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal relativa à sede ou 
domicílio da empresa; 

d) Prova de inexistência de débito, relativo às Contribuições Sociais, CND – 
Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, com prazo de validade 
em vigor, nos termos da alínea “a”, inciso I, do artigo 147, da Lei nº 8.2121 
c/c artigo 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993; 
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e) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor, 
conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, artigo 29, 
inciso IV; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor, ou se não constar o 
prazo de validade que esta tenha sido emitida com até trinta dias da data 
de abertura dos envelopes. 

f.1) A situação de adimplência perante a Justiça do Trabalho poderá 
ser confirmada no ato da realização do certame licitatório, sendo 
considerada, para efeito de validade, a certidão mais recente. 

5.2.2.3 Qualificação Técnica: 
 

a) Registro ou inscrição da licitante no Conselho Profissional que regula as 
atividades profissionais da empresa (CREA ou Conselho Profissional 
relacionado à área ambiental), demonstrando que os serviços objeto deste 
Edital se enquadram no objetivo social da licitante; 

 

b) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região 
onde os serviços foram executados, acompanhadas das respectivas 
Certidões de Acervo Técnico (CAT) dos profissionais ou documento similar 
emitidos pelos Conselhos Profissionais competentes, comprovando a 
execução de Serviços Técnicos de Engenharia de Apoio à Elaboração e 
Análise de Projetos, Orçamentos, Fiscalização, Acompanhamento e 
Controle das Obras de Redes Aéreas de Distribuição e Subtransmissão de 
Energia Elétrica.  

 
b1) Deverão constar preferencialmente do(s) atestado(s) ou da(s) 

certidão(ões) expedida(s) pelo Conselho de Classe Profissional, em 
destaque os seguintes dados: 

 
1. local e período de execução; 
2. nome da contratante e da pessoa jurídica contratada; 
3. nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) 

profissional(is) e  números de registro(s);  
4. relação dos serviços executados; 

 
b2) Atestados executados em consórcio serão considerados em sua 

totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados 
em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas. 

 

c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na 
data da entrega da proposta, profissional de nível superior, para atuar 
como Coordenador Geral do Contrato (Engenheiro Eletricista), detentor de 
atestados de capacidade técnica expedido por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, acompanhadas das respectivas Certidões de Acervo 
Técnico (CAT) ou documento similar emitidos pelos Conselhos 
Profissionais competentes, comprovando a execução de serviços 
similares, conforme alínea “b” deste subitem; 

c1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro 
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permanente; 

a) O Empregado; 

b) O Sócio; 

c) O detentor de contrato de prestação de serviço. 

c2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou 
livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, 
que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do 
contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou 
do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum, ou declaração de contratação futura do 
profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhado da anuência deste. 

 
c3) quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação 

será através do ato constitutivo; 
 
c4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um 

mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de 
qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

 
c5) O profissional indicado deverá apresentar uma declaração aceitando 

participar dos serviços, obrigatoriamente como coordenador-geral, 
admitindo-se sua substituição por profissional de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela CEA. 

 

d) No caso de comprovação da capacidade técnica da licitante e dos 
profissionais em serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado 
Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no país de 
origem, registrado no Consulado Brasileiro acompanhado por tradução 
juramentada. 

5.2.2.3.1 A apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os 
documentos e exigências contidas na proposta técnica. 

 
5.2.2.4 Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) Registro do capital social mínimo no valor estabelecido no item 3.1 deste 
Edital, até a data de apresentação das propostas; 

 
a1) O capital social total mínimo para consórcio, exigido na alínea acima, será 

demonstrado pelo somatório dos valores de cada consorciado na 
proporção de sua respectiva participação. Cada empresa componente do 
Consórcio multiplicará o percentual de sua participação no Consórcio 
pelo seu efetivo capital social, devendo a soma dos valores acima, 
calculados para todas as empresas do Consórcio ser, no mínimo, o 
capital social exigido (art. 33 – Inciso III da Lei 8.666/93); 

 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução 
patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física, com validade em vigor; 
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c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, 
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE 
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de 
outro indicador que o venha substituir. 

c1) Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

c.1.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

 Publicados em Diário Oficial; ou 

 Publicados em jornal de grande circulação; ou, 

 Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante. 

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

 Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e 
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

 Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante; 

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 - estatuto 
das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”: 

 Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e 
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

 Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante; 

c.1.4) sociedade criada no exercício em curso: 

 Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

c2) A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por 
meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores. Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, 
adotar-se-ão os critérios descritos a seguir: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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SG = Ativo Total___________________________ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
LC = Ativo Circulante__ 
Passivo Circulante 
 
Onde: 
LG - Liquidez Geral 
SG - Solvência Geral 
LC -  Liquidez Corrente 
 

c.2.1) Serão consideradas habilitadas as empresas que apresentarem 
resultado igual ou maior que 1(um) em todos os índices 
referidos na alínea “c2” deste subitem. 

 
5.2.3 Habilitação – Benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

 
5.2.3.1 Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto nº 8.538/2015, 
em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de 
regularidade fiscal de que trata as alíneas “a” a “e” do subitem 5.2.2.2 deste Edital 
obedecerá ao seguinte: 

 
5.2.3.1.1 Será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na 
licitação. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, 
caput da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006). 

 
5.2.3.1.2 Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 
comprovação de que trata o subitem 5.2.3.1 acima, será assegurado o prazo de  5 (cinco) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (art. 4º, § 1º, do Decreto nº 
8.538/2015). 

 
5.2.3.1.3 Para aplicação do disposto no subitem 5.2.3.1.2 acima, o prazo para regularização 
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado final da licitação, mediante 
comprovação da Comissão de Licitação e Contratos da CEA. 

 
5.2.3.1.4 A prorrogação do prazo previsto no subitem 5.2.3.1.2 poderá ser concedida, a 
critério da CEA, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
5.2.4 A não regularização da documentação no prazo previsto, considerada a possível 
prorrogação, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
prevista no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à CEA convocar as licitantes 
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar o certame (art. 4º, §5º, do 
Decreto nº 8.538/2015). 
 
5.2.5 A validade das certidões referidas no subitem 5.2.2.2, alíneas “c”, “d” “e”, e “f” e no 
subitem 5.2.2.4, alínea “b”, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso 
estas não contenham expressamente o prazo de validade, a CEA convenciona o prazo 
como sendo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a 
hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes 
convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente. 
 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/


15 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 Macapá – Amapá - 
CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

                  

 

5.2.6 Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito 
negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados 
documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua 
cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito 
em dinheiro ou através de oferecimento de bens.  

 
5.2.7 A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF estará dispensada da apresentação da documentação exigida pelas alíneas “a” a “d” 
do subitem 5.2.2.1, alíneas “a” a “e” do 5.2.2.2, o contrato social citado na alínea “c3” do 
subitem 5.2.2.3 e alínea “c” do subitem 5.2.2.4, devendo apresentar os demais documentos. 
A confirmação da regularidade da licitante será efetuada mediante consulta “on-line” ao 
sistema SICAF. 
 

5.2.7.1 Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, eles 
deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constarão da documentação 
contida no invólucro n.º 1. 

5.2.7.2 Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será 
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de 
outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Comissão de Licitação e Contratos, ou ainda, 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

5.2.8 As demais licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida no subitem 5.2. 

5.2.9 Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá 
pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os 
documentos, com exceção da CND conjunta junto à SRF e PGFN, bem como da CND junto 
ao INSS e do CRF relativo ao FGTS, sendo que nestes dois últimos casos deverá 
comprovar que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados. 

5.2.9.1 Todos os documentos devem estar em nome da licitante. Se a licitante for matriz, os 
documentos deverão estar com o numero do CNPJ da matriz. Se for filial os documentos 
deverão estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, 
comprovadamente, são emitidos em nome da matriz. 

5.2.10 A aplicação do tratamento diferenciado previsto no subitem 5.2. estará condicionada 
à apresentação da declaração ou certidão comprobatória de que a licitante é Microempresa 
– ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do subitem 5.2.2.1 alínea “h” deste 
Edital. 

5.2.11 As empresas componentes de consórcio deverão: 

 

a) Ser constituídos sob as leis brasileiras; 

b) Preencher individualmente os critérios de qualificação relativos à situação 
jurídica e à regularidade fiscal, e atendimento aos índices econômico-
financeiro previstos na alínea “c2” do subitem 5.2.2.4 deste Edital; 

c) Satisfazer coletivamente os critérios de Qualificação Técnica.  
 

5.2.12 As empresas consorciadas deverão apresentar, ainda, Termo de Compromisso de 
Constituição de Consórcio que deverá constar no mínimo o seguinte: 

 
a) Composição do consórcio e proporção em percentual da participação 

de cada consorciada; 
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b) Designação da empresa líder e do representante legal do consórcio; 
c) Objetivo da consorciação; 
d) Prazo de duração do consórcio que deve, no mínimo, coincidir com a 

data da vigência ou do fornecimento/execução dos serviços, objeto desta 
licitação e endereço; 

e) Compromissos e obrigações de cada uma das consorciadas, indicando o 
percentual de participação de cada uma delas, em relação à execução 
dos serviços objeto da licitação; 

f) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto nas fases de licitação quanto na execução do contrato; 

g) Compromisso de que não será alterada a constituição ou composição do 
consórcio sem prévia anuência da CEA, visando manter válidas as 
premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original, exceto 
quando as empresas consorciadas decidirem fundir-se em uma só que as 
suceda para todos os efeitos legais; 

h) Compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em 
pessoa jurídica diversa de seus integrantes e de que o consórcio não 
adotará denominação própria;  

i) Obrigação do consórcio de apresentar, antes da assinatura do Contrato, 
objeto desta licitação, o Termo de Constituição do Consórcio, 
devidamente formalizado de acordo com o que estabelecem os arts. 278 
e 279 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as Sociedades 
por Ações e art. 33 da Lei 8.666/93, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou Cartório de Registro de Títulos, de acordo com a natureza 
das pessoas consorciadas. 

 
5.3 PROPOSTA TÉCNICA – INVÓLUCRO Nº 02(DOIS) 
 
5.3.1 Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 02" (dois), será 
apresentada a "Proposta Técnica", em 02(duas) vias distintas, de igual teor, em volumes 
separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na 
respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL", "2ª VIA”. 
 
5.3.2 A Proposta Técnica, deverá ser elaborada em conformidade com o estabelecido no 
Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste Edital. 

 
5.3.2.1 A licitante deverá apresentar junto com a proposta um CD-ROM/DVD-ROM, 
contendo a Proposta Técnica completa, objetivando facilitar o julgamento da mesma; 

 
5.3.3 A substituição de qualquer dos profissionais integrantes do corpo técnico somente se 
dará na ocorrência de fatos supervenientes, caso fortuito ou força maior, devendo ser 
substituído por profissional de currículo equivalente ou superior, mediante prévia autorização 
da CEA, consoante o Art. 13 § 3º da Lei 8.666/93. 
 
5.4 PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO N.º 03 (TRÊS) 
 
5.4.1 Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 03" (três), será 
apresentada a "Proposta Financeira", em 02(duas) vias distintas, de igual teor, em 
volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser 
evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA". 

 
5.4.1.1 A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto 
desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste Edital e 
seus Anexos constitutivos, devendo atender o Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
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5.4.1.2 Caso haja divergência entre os valores em algarismo e extenso, será considerado o 
valor por extenso, bem como, no caso de divergência entre os valores unitário e global será 
considerado o valor unitário. 
 
5.4.2 A Proposta Financeira – invólucro n.º 02 (dois) constitui-se ainda dos seguintes 
documentos:  
 

a) O Termo da Proposta - Anexo IV deste Edital - deverá constituir-se no primeiro 
documento da Proposta Financeira, contendo o valor global ofertado pela licitante 
para a execução do objeto desta licitação, devidamente assinado pelo 
representante legal da licitante, e com prazo de validade que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a 
entrega da proposta, sujeita à revalidação por idêntico período. O Termo deverá 
conter ainda os seguintes dados: 

 

 Nome e endereço completo da licitante, e-mail, site, número de telefone, fax, 
endereço, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade 
e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de 
procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora; 

  

b) Junto com a proposta, apresentar os formulários, em meio eletrônico (Microsoft 
Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar 
a conferência da mesma; 

 

c) A licitante deverá apresentar a COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS 
presentes na Planilha Orçamentária – Anexo II, sob pena de desclassificação. A 
descrição e os quantitativos constantes na Planilha Orçamentária não poderão ser 
alterados. 

 
5.4.2.1 Não poderão ser considerados na proposta os tributos: Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme 
recomendação do Tribunal de Contas da União.  
 
5.4.2.2 Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização 
dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, 
máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão 
de algumas despesas, estas serão consideradas inclusas nos preços. 
 
6 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1 O prazo máximo para execução do objeto deste Edital é de 12 (doze) meses, a partir da 
data de emissão da Ordem de Serviço, com eficácia legal a partir da publicação do extrato 
do contrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente na 
CEA, conforme, ainda, especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante 
manifestação expressa das partes. 

 
7 GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

7.1 Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada previamente à assinatura do 
mesmo, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado 
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devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores 
Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA. 

7.2 Quando se tratar de garantia em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 
(redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004). 

7.3 A CONTRATADA deverá manter atualizada a garantia contratual até o fim da vigência 
do contrato objeto desta licitação, com a consequente emissão do Termo de Encerramento 
Físico. 

7.4 A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, 
credenciada pela CEA, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por 
ordem da CEA. 

7.5 A não integralização da garantia no prazo estabelecido inviabilizará a assinatura do 
contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-a ás penalidades previstas nos arts. 81 e 87 da Lei 8.666/93. 

7.6 Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 
contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada 
e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados. 

7.7 Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a 
"Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e 
fornecimentos contratados. 

7.8 Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma 
do disposto na cláusula de rescisão ou, se forem apuradas verbas a qualquer título, devidas 
pela CONTRATADA, decorrentes da contratação e prestação dos serviços, hipótese em que 
a garantia reverterá e será apropriada pela CEA. 

 
8 ABERTURA DOS INVÓLUCROS  
 
8.1 Os invólucros de que trata o subitem 5.1 deste Edital serão recebidos em sessão 
pública, no local, dia e hora indicados no “preâmbulo” deste Edital, observado o disposto nos 
subitens 5.1.1 e 5.1.2 deste Edital. 
 
8.2 Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação", “Proposta 
Técnica” e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, 
serão dirigidos pela titular da Comissão de Licitação e Contratos ou seu substituto eventual, 
juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento. 
 
8.3 A Comissão de Licitação e Contratos, por seu titular ou substituto eventual, juntamente 
com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 01 (um) – 
"Documentação" que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento 
com a proclamação das licitantes habilitadas, e, se houver, as inabilitadas. 
 
8.3.1 Em havendo renúncia expressa das licitantes presentes à interposição de recurso 
quanto à fase de habilitação a que se refere o subitem 8.3 acima, inclusive com a renúncia 
expressa das licitantes ausentes, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 (dois) – “Proposta 
Técnica” das licitantes habilitadas na mesma sessão, ficando à disposição dos interessados, 
para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura 
das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento para as 
providências subsequentes. 
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8.3.1.1 Os invólucros nº 3 – "Proposta Financeira" - deverão ser rubricados em seus fechos 
pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Comissão de Licitação e 
Contratos, até a data designada para sua abertura. 
 
8.3.1.2 Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas e na 
hipótese de não se aplicar o que estabelece o subitem 8.3.1, os presentes serão convidados 
a rubricar os documentos dos invólucros n.º 02 (dois) – "Proposta Técnica" e os invólucros 
nº 03(três) – “Proposta Financeira”, que permanecerão sob a guarda e responsabilidade da 
Comissão de Licitação e Contratos até a data a ser marcada para sua abertura. 
 
8.3.2 Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) 
denegado(s), a Comissão de Licitação e Contratos providenciará a devolução dos invólucros 
n.º 02  - Proposta Técnica   e 03 – Proposta Financeira -  às respectivas licitantes 
inabilitadas. 
 
8.3.3 No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das 
Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão à disposição 
para retirada, mediante recibo, na Comissão de Licitação e Contratos, durante o período de 
60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CEA fica autorizada a incinerá-los. 
 
8.3.4 Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da 
“Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a abertura dos 
invólucros n.º 02 – Proposta Técnica, não mais poderá haver impugnação da documentação 
julgada. 
 
8.3.4.1 No caso de julgamento das “Propostas Técnicas”, tendo sido proclamadas as 
empresas classificadas, sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a 
abertura dos invólucros nº 03 – Proposta Financeira, não mais poderá haver impugnação da 
documentação julgada. 

 
8.3.5 Da sessão pública a que se refere o subitem 8.1, bem como daquela que for 
eventualmente convocada para abertura das "Propostas Técnicas e Financeiras" das 
licitantes habilitadas e classificadas, respectivamente, serão lavradas atas em que se 
consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas 
serão assinadas pelos que comparecerem às sessões. 
 
8.3.5.1 As Propostas Financeiras serão abertas em sessão pública após divulgação do 
resultado das Propostas Técnicas e decorrido o prazo recursal. 
 
9 EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
 
9.1 A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo 03 (três) membros, 
procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação", “Proposta Técnica” e da 
"Proposta Financeira" e elaborará relatórios de suas conclusões, expondo as razões que as 
determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e os encaminhará ao 
Presidente da CEA.  
 
9.2 Julgamento da “Documentação – Invólucro n.º 01 (um) 
 
9.2.1 O julgamento da “Documentação” será realizado segundo as informações constantes 
do subitem 5.2 deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as exigências estabelecidas 
neste Edital. 
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9.2.2 Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, 
tal como recebidos, os invólucros nº 02 – Proposta Técnica e nº 03 – Propostas Financeiras. 

 
9.2.2.1 No caso do subitem 8.3.1.2 a Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o 
relatório do julgamento da "Documentação" com parecer conclusivo para aprovação pelo 
Presidente da CEA, com a indicação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver. 
 
9.3 Julgamento da Proposta Técnica – Invólucro nº 2 
 
9.3.1 As Propostas Técnicas serão devidamente avaliadas e comparadas entre si, 
atribuindo-se a cada uma delas notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de acordo com os 
critérios estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
9.3.1.1 A pontuação atribuída em cada quesito da Proposta Técnica será devidamente 
justificada pela Comissão, no Relatório de Julgamento. 
 
9.3.1.2 A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o relatório do julgamento da 
"Proposta Técnica" com parecer conclusivo para aprovação pelo Presidente da CEA, com a 
indicação das licitantes classificadas e desclassificadas tecnicamente, se houver. 
 
9.3.1.3 O resultado será comunicado por escrito pela Comissão de Licitação e Contratos 
diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura das “Propostas Financeiras” 
das licitantes habilitadas e classificadas tecnicamente. 
 
9.3.1.3 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pela licitante, salvo 
motivo justo aceito pela Comissão Técnica de Julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 
43, § 6º da Lei nº 8.666/93. 
 
9.4 Julgamento das “Propostas Financeiras – invólucro n.º 03 (três)” 
 
9.4.1 As “Propostas Financeiras” – Invólucro n.º 03 (três) - das licitantes habilitadas serão 
abertas em dia e hora previamente marcados e comunicado às licitantes. 
 
9.4.2 A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas para determinar se as 
mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram 
devidamente assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências dos 
documentos de licitação. 
 
9.4.3 Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço 
fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas: 

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido 
pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário 
prevalecerá, e o preço total será corrigido; 

 

b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por 
extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso; 

 

c) Se houver discrepância entre os valores unitários constantes das Planilhas de 
Composições de Preços Unitários e a Planilha de Preços Unitários, 
prevalecerá o valor das Composições de Preços Unitários. 

 
9.4.4 Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em 
acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados. 
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9.4.4.1 Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 9.4.4 a licitante deverá honrar o preço 
fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação. 
 
9.4.5 A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, 
discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se 
verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a 
classificação das demais licitantes. 
 
9.4.6 Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e 
II da Lei nº 8.666/93, as propostas que: 
 

a) Apresentarem preço unitário e/ou global superiores aos valores máximos 
constantes das Planilhas de Orçamentação, que integram o Edital.  

 

b) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto deste edital;  

 

c) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste 
Edital; 

 

d)  Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 
40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93; 

 
9.4.7 Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisório 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 
9.4.7.1 Na hipótese de ocorrência da exceção prevista no item acima, a licitante deverá 
comprovar na proposta que os materiais e instalações são de propriedade do próprio 
licitante. 
 
9.4.8 Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou à 
CEA quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada 
de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua 
proposta. 
 
9.4.9 Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada tecnicamente, 
obtiver a maior pontuação, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital, que faz parte integrante do mesmo, e que tenha 
respeitado os valores máximos, unitários e global, orçados pela CEA, conforme disposto nos 
subitens 9.4.6 a 9.4.7.1. 
 
9.5 Classificação – Benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:  

 
9.5.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que atendidas as exigências 
prescritas no subitem 5.2.2.1 deste Edital. (Art. 5º do Decreto nº 8.538/2015). 
 
9.5.1.1 O empate será aferido levando em consideração o resultado da ponderação entre a 
pontuação “técnica” e o preço da “proposta financeira” apresentada pelas licitantes, sendo 
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facultada à microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade 
de apresentar proposta financeira inferior. 

 
9.5.1.1.1 Entende-se por empate quando as Notas Finais – NFs obtidas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores a Nota Final – NF da licitante classificada em primeiro lugar na disputa, nos 
termos previsto no Termo de Referência – Anexo I deste edital. 

 
9.5.1.2 Para efeito do disposto no subitem 9.5.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a)  A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da data de 
solicitação da CEA, proposta financeira 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 da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do § 4º, inciso II, do art. 5º do Decreto nº 
8.538/2015 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

 

c)  No caso de equivalência das Notas Finais – NFs alcançadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de 
empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. (§ 4º, inciso III, art. 5º do Decreto nº 
8.538/2015). 

 
9.5.1.3 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.5.1 acima, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
9.5.1.4 A condição prevista no subitem 9.5.1 somente se aplicará quando a maior Nota Final 
– NF não tiver sido alcançada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.5.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no 
parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer 
outro processo. 
 
9.6 A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará à aprovação do Presidente da CEA o 
relatório do julgamento das “Propostas Financeiras”, com classificação destas, em ordem 
crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora. 
 
9.6.1 Após a publicação/divulgação do resultado do julgamento das propostas financeiras e  
transcorrido o prazo recursal, o processo será encaminhado ao Diretor da área responsável 
pelo processo licitatório, que o submeterá à autoridade competente, com vistas à 
homologação final e autorização para contratação das serviços com a licitante vencedora do 
certame. 
 
9.7 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas a 
CEA poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, 
conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93. 
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9.8 A divulgação do resultado final será efetuada mediante afixação no quadro de avisos 
existente na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Bairro Santa Rita CEP 68.900-030- 
Macapá- AP, Sede da CEA, bem como será comunicado diretamente às licitantes através 
de fax e/ou email, e disponibilizado no site http://www.cea.ap.gov.br/licit.php, além de 
publicado no Diário Oficial da União – D.O.U. 
 
9.9 Toda a documentação e proposta das licitantes constituirão peças do processo de que 
trata este Edital. 
 
9.10 É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar 
originariamente da proposta. 

 
10 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 
10.1 Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser 
solicitados, preferencialmente, via e-mail, licitacoes@cea.ap.gov.br ou por correspondência 
dirigida a COMISSÃO, no endereço Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Bairro Santa 
Rita CEP 68.900-030- Macapá- AP - Fone: (96) 3212-1200,no serviço de protocolo, de 
segunda a sexta feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, até 05 
(cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da licitação. Os esclarecimentos 
prestados serão estendidos a todos os adquirentes do Edital e disponibilizados no 
sitehttp://www.cea.ap.gov.br 
 

10.2. A impugnação do Edital e de seus Anexos, deverá ser dirigida à Autoridade que 
assinou o Edital e protocolada no Protocolo da Companhia de Eletricidade do Amapá, 
localizada no endereço indicado no subitem precedente, de 2ª a 6ª feira, 07h30min às 
11h30min e das 13h30min às 17h30min até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada 
para abertura da licitação. 

 
10.2.1 apresentada a impugnação a mesma será respondida à interessada, dando-se 
ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos ENVELOPES contendo as 
PROPOSTAS DEPREÇOS; 

 
10.2.2. a impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por 
conseguinte, entregar sua PROPOSTA FINANCEIRA à COMISSÃO, junto com as outras 
licitantes, na data, hora e local fixados no subitem 10.1 deste Edital. 

 
10.3 Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do 
vencedor), se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor 
recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata; 

 
10.3.1 a licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da 
proposta ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, após o término de cada 
sessão, a sua intenção de recorrer, mediante motivação com registro em ata pela 
COMISSÃO, sob pena de preclusão; 

 
10.3.2 o prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará 
imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o subitem 12.3; 
10.3.3 é assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
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10.4 não se aplicam as disposições nos termos previstos no parágrafo 1º do art. 43 da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 
 
10.5 O recurso deverá ser interposto a COMISSÃO e entregue, mediante protocolo na 
Companhia de Eletricidade do Amapá, no endereço indicado no subitem 12.1 deste Edital; 
 
10.5.1 O recurso poderá ser interposto via e-mail ,licitacoes@cea.ap.gov.br , dentro do 
prazo regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo original, no Protocolo da 
PRL/CEA, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do término do prazo recursal; 
 
10.5.2 as razões do recurso deverão ser dirigidas ao Presidente da COMISSÃO, por 
intermédio da COMISSÃO, que poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso àquela autoridade, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de 
responsabilidade; 
 
10.5.3 os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão 
disponibilizadosnoseguinteendereçoeletrônico:http://www.cea.ap.gov.br 
 
10.6 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
10.7 O recurso terá efeito suspensivo; 
 
10.8 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e 
seus Anexos não serão conhecidos; 
 
10.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
de início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
10.9.1 os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente 
em dia de expediente no âmbito da CEA. 
 
11 DO ENCERRAMENTO 
 

11.1 Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a CEA poderá 
negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado; 
 
11.2 Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 
Autoridade Superior – Diretor Presidente, que poderá: 
 
11.2.1 determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem 
supríveis; 
 
11.2.2 anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 
 
11.2.3 revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 
 
11.2.4 adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao órgão 
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do contrato. 
 
11.3. Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará no site da CEA os atos de adjudicação 
do objeto, de homologação do certame, bem como os valores do orçamento previamente 
estimado para a contratação. 
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12 DO PRAZO CONTRATUAL  

 
12.1 O prazo de vigência do contrato é de 16 (dezesseis) meses consecutivos, contados a 
partir da expedição da Ordem de Serviço  Inicial. 
 
12.1.1 a expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a publicação do 
extrato do Contrato no Diário Oficial da União e a entrega das “Garantias de Cumprimento 
do Contrato e de Riscos de Engenharia”. 
 
12.2 A eventual prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida 
nas condições estabelecidas no parágrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da Lei 8.666/93; 
 
13 DOS PAGAMENTOS 

 
13.1 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação à CEA dos documentos 
hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na minuta do Contrato que 
representa o Anexo IX - Minuta Contrato deste Edital. 
 
14 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
14.1 O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada 
manifestação da parte interessada nos termos e condições estabelecidos na minuta do 
Contrato que representa o Anexo IX - Minuta Contrato deste Edital. 

 
15 DA FONTE DE RECURSOS 
 
15.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta 
de recurso orçamentário proveniente _________________________________________. 
 
16 DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

 
16.1 Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste 
Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a: 

 
16.1.1 providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação do objeto deste 
certame, e entregar na CEA antes da assinatura do  Contrato, Garantia de Cumprimento do 
Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento), do seu valor global (importância 
segurada), com   prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, numa das 
seguintes modalidades: 

 
16.1.1.1 caução  em dinheiro: 
 
16.1.1.1.1 a Caução em dinheiro deverá ser efetuada em conta de caução, obrigatoriamente 
da Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº 1.737/79, art. 1º, inciso IV), vinculada à CEA. 
 
16.1.1.2 títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados 
na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização do 
Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do SELIC - 
Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, ser 
revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e,  ainda, 
sua titularidade estar gravada em nome da empresa CONTRATADA; 

 
16.1.1.3 fiança bancária conforme Anexo VIII – Carta de Fiança Bancária - Garantia de 
Cumprimento do Contrato (MODELO): carta de fiança fornecida por estabelecimento 
bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme 
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determinado pela Lei 6.015/73, art. 129.  
 
16.1.1.4 seguro-garantia – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em 
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a CEA o único beneficiário do 
seguro: 
 
16.1.1.4.1 via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do 
Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso 
ou anexas. Alternativamente, poderá se remitida apólice com certificação digital; 

16.1.1.4.2 o seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos 
Anexos I e II da CIRCULAR SUSEP Nº 232, de 3 de junho de2003; 

16.1.1.4.3 o seguro-garantia deverá ser livre de franquia. 

 
16.1.1.5 na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 
 
16.1.1.5.1 número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do 
Contrato; 
 
16.1.1.5.2 objeto a ser contratado, especificado neste Edital; 
 
16.1.1.5.3 nome e número do CNPJ do SEGURADO (CEA); 
 
16.1.1.5.4 nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora); 
 
16.1.1.5.5. nome e número do  CNPJ  da  CONTRATADA  (TOMADORA  da apólice) 

 
16.1.1.6 as apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e 
seus endossos e aditamentos, devem expressar a CEA como SEGURADA e especificar 
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo 
Aditivo a que se vincula; 
 
16.1.1.7 sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore pela fórmula estabelecida na minuta do 
Contrato que representa conforme Anexo IX - Minuta Contrato deste Edital, atualizada a 
partir da data de recolhimento à CEA; 
 
16.1.1.8 respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia 
será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a licitante CONTRATADA 
tenha cumprido todas as obrigações contratuais. 
 
16.1.1.9 a garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do 
Contrato, que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra 
utilizada; 

 
16.1.1.9.1 A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, mais 90 
(noventa) dias após o termino da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 
prorrogação, repactuação ou alteração efetiva no Contrato; 

 
16.1.1.9.2 caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdências decorrentes 
da contratação não seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da 
vigência do contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente 
pela CEA; 

 
16.1.1.9.3 a perda da garantia em favor da CEA, em decorrência de rescisão unilateral do 
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Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e 
sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato; 

 
16.1.1.10 Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo 
fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro. 

 
16.1.1.11 A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada 
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 18.1.1, devidamente atualizada; 

 
16.1.1.11.1 É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia 
das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança 
bancária ou seguro-garantia; 

 
16.1.1.11. a garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre 
que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de 
objeto; 
 

16.1.2 Apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária conforme 
Anexo XII - Termo de Compromisso da Caução (MODELO).    
 
16.2 A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após formalmente 
convidada, para assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo Anexo IX - Minuta Contrato 
deste Edital; 

 
16.2.1 o prazo de que trata o subitem 18.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que  a 
justificativa seja aceita pela CEA 

 
16.3 Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no 
subitem precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital; 
 
16.4 Manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público 
Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; 
 
16.5 Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 
obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer 
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas 
como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido; 
 
16.6 É facultado à CEA, quando a licitante adjudicatária não cumprir as condições deste 
Edital e seus Anexos, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar o 
Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidas: 
 

16.6.1 revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 
47 da Lei 12.462/2011 e neste edital; 

 
16.6.2 convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
celebração do Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo licitante vencedor. 

 
16.6.2.1 na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos 
do subitem 16.6.2, a CEA poderá convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertada 
por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento 
estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos 
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termos deste Edital. 

 
17 REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

 
Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos Índices utilizados pela 
Fórmula Paramétrica para serviços de RDA, exceto para o Projeto Executivo que será 
calculado pela Tabela de Consultoria  da CEA 

 
Caso decorra período superior a um ano contado a partir da mês base da proposta, o 
reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices 
do 1º mês de cada período subsequente de 12 meses. 
 
Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 
 
Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser 
atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, 
conforme o disposto no Art. 1º F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo 
Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009 após decorridos 30 dias contados a partir da data do 
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal. 
17.1- O valor unitário dos serviços, poderá ser reajustado, anualmente, para mais ou para 

menos, com base nos valores obtidos por meio do emprego da fórmula paramétrica abaixo, 

desde que formalmente solicitado pela CONTRATADA, por meio de correspondência, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início de sua vigência. Para o primeiro reajuste o 

prazo de 12 (doze) meses será o período entre a data de apresentação da proposta e a do 

aniversário da proposta. Para os demais reajustes o prazo de 12 (doze) meses será contado 

da data de vigência do último reajuste. 

 
a) FÓRMULA PARAMÉTRICA DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 

 

LEGENDA 

I Índice de Reajuste 

M 
Índice de mão-de-obra do segundo mês anterior ao de aniversário da Proposta 
Comercial ou da última repactuação, tendo como base o último reajuste. 

M 
0 

Índice de mão-de-obra do segundo mês anterior ao de apresentação da 
proposta comercial ou da última repactuação, tendo como base o último 
reajuste. 

C Índice de combustíveis/lubrificantes do segundo mês anterior ao de 
aniversário da Proposta Comercial ou da última repactuação, tendo como 
base o último reajuste. 

C0 Índice de combustíveis/lubrificantes do segundo mês
 anterior ao de apresentação  da  proposta  comercial  ou  da  
última  repactuação,  tendo como  base o último reajuste. 

E Índice de máquinas, veículos e equipamentos do segundo mês anterior ao de 

 aniversário da Proposta Comercial ou da última repactuação, tendo como   
base  o último reajuste. 

E0 Índice de máquinas, veículos e equipamentos do segundo mês anterior ao de 
apresentação da proposta comercial ou da última repactuação, tendo como 
base o último reajuste. 

I  1 

 0,49 

M  M 0   0,15 
C  C0   0,45 

E  E0
 

 
 M  C  E 

0  
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OBSERVAÇÕES: 

a) Os valores de M e  M 0 são obtidos na Revista Conjuntura  Econômica, 

coluna 1 do Índice Nacional da Construção Civil, publicada pela Fundação Getúlio Vargas. 

b) Os  valores  C  e  C0 são  obtidos  na  Revista  Conjuntura Econômica, coluna 3 do 

Índice de Preço ao Atacado – Oferta Global, publicada pela Fundação Getúlio Vargas. 
 

c) Os  valores  E  e E0 são  obtidos  na  Revista  Conjuntura  Econômica, coluna 4 do 

Índice de Preço ao Atacado – Disponibilidade Interna, publicada pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

d) Os valores 0,49, 0,15 e 0,45 correspondem à influência percentual de cada insumo na 

composição final dos custos. 

 

 

17.2- No caso de alterações nos índices da Fundação Getúlio Vargas – FGV (colunas, 

nome do índice, etc), deverão ser considerados os índices substitutos por ela criados. 

17.3- A correspondência citada no Item 17.1 acima deverá ser enviada para o endereço 

da CEA onde se situa a Gestão do Contrato. 

18 CRONOGRAMAS 

 
18.1 CRONOGRAMA  DE DESEMBOLSO 

 
A CEA observará para que o cronograma máximo por período esteja em conformidade com 
a disponibilidade de recursos financeiros disponíveis na Unidade Orçamentária específica. 

 
18.2 CRONOGRAMA FÍSICO 

 
O cronograma físico a ser proposto pela licitante, deverá apresentar as quantidades de 
serviços a serem executadas pelo contratado e é o elemento básico de controle da 
obra, como também elemento de referência para medição e pagamento. 
 

18.3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
A CONTRATADA deve desenvolver planilha, utilizada para planejamento de atividades e 
desembolsos proporcionais em dinheiro, onde na vertical são relacionados os Grupos de 
Serviços anteriormente definidos, que irão ocorrer em um determinado período e  na 
horizontal os meses em que eles deverão ocorrer. 

 
A programação deverá ser entregue à Administração em até 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do Contrato, em formato compatível com a ferramenta MS Project ®. 

 
19 SANÇÕES 

 
19.1 Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem 
como por execução de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento 
licitatório, a CEA poderá, garantido o  contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes 
sanções: 
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19.1.1 ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou 
CONTRATADA descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 

 
19.1.1.1 Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da 
obrigação correr no âmbito do procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial 
da CEA e registrada no SICAF, nos seguintes casos: 
 
19.1.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no Edital, dos 
documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou 
cópia autenticada, de forma definitiva; 
 
19.1.1.1.2 quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da 
proposta inicial ou na fase de lances; 

 
19.1.1.1.3 quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e 
solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas; 

 
19.1.1.1.4 quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo; 
 
19.1.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase 
da licitação. 
 
19.1.1.1.6 Todas as hipóteses tratadas no subitem 16 serão válidas quando a empresa 
descumprir as exigências Editalícias pela primeira vez com a Administração, não havendo 
ocorrência anterior   da   mesma   natureza   registrada   em   sistema    ou documento 
oficial; 

 
19.1.1.2 Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, orientado pelo Fiscal  do contrato ou 
servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da 
obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a 
nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos: 
 
19.1.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por 
um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura; 
 
19.1.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
atrasar ou ensejar o retardamento no início da execução do seu objeto, por um período de 5 
(cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto; 

 
19.1.1.2.3 quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 
15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não  
justificado pela empresa CONTRATADA. 
 
19.1.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da 
licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico. 
 
19.1.2 MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à CONTRATADA, pelo Ordenador 
de Despesas do Órgão, por atraso injustificado na execução  do objeto da licitação ou 
inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes 
percentuais: 
 
19.1.2.1 Nos casos de atrasos 
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19.1.2.1.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do 
objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite 
de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 
 
19.1.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do 
objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente 
à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CEA, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta)dias; 

 
19.1.2.1.3 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo 
de execução do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 
19.1.2.1.1 e 19.1.2.1.2; 
 
19.1.2.2 Nos casos de recusa ou inexecução: 
 
19.1.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
CEA ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação 
ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo  de entrega. 
 
19.1.3 A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 
8º, da Lei nº. 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 
CONTRATADA a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da  
Lei nº. 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
 
19.1.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 
19.1.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas à CONTRATADA;  e 
19.1.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
19.1.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à CONTRATADA pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral 
de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CEA ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo 
de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo 
de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil 
seguinte. 
 
19.1.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
 
19.1.5.1 O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e 
 
19.1.5.2 A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 
 
19.1.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, devendo ser observados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade. 
 
19.1.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo 
pelo Fiscal do Contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão 
unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse da CEA em admitir atraso 
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superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 19.1.1.2.3 
e 19.1.2.1. 
 
19.1.8 SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar 
de licitações e de contratar com a Administração, e  suspende o registro cadastral da 
licitante e/ou CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 
 
19.1.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 
estabelecido no Edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma 
provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem 
justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação. 
 
19.1.8.1.1 A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, 
qualquer fase da licitação, será válida quando  a  empresa  for  reincidente,  já  havendo      
ocorrência anterior da   mesma natureza registrada em sistema ou 
documento oficial 
 
19.1.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na 
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato. 
 
19.1.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a CONTRATADA: 
 
19.1.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação; 
 
19.1.8.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
 
19.1.8.3.3 Receber   qualquer   das   multas   previstas   no subitem 
 
19.1.9 e não efetuar o pagamento. 19.1.8.3.4. Comportar-se de modo inidôneo 
 
19.1.10 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
 
19.1.10.1 O Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
 
19.1.10.2 O Ordenador de Despesas do Órgão, se o descumprimento da obrigação ocorrer 
na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho  ou assinar  o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo. 
 
19.1.11 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada 
no SICAF. 
 
19.1.12 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada 
somente pelo Presidente da CEA, à vista dos motivos informados na instrução processual. 
 
19.1.12.1 Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº.8.666/93. 
 
19.2 Disposições gerais 
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19.2.1 As sanções previstas nos incisos 19.1.8 e 19.1.11 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato 
 
19.2.1.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar 
os objetivos da licitação; 
19.2.1.2 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados 
 
19.3 Do direito de defesa 
 
19.3.1 É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de 
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da ciência da respectiva notificação. 
 
19.3.2 O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que 
aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
19.3.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início  e   
incluir-se-á   o   do   vencimento,   e   considerar-se-ão   os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário; 
 
19.3.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase 
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato 
deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar: 
 
19.3.4.1 A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. 
 
19.3.4.2 O prazo do impedimento para licitar e contratar; 
19.3.4.3 O fundamento legal da sanção aplicada; e 
 
19.3.4.4 O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro 
da Receita Federal. 
 
19.3.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 
autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão 
competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF, 
inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar. 
 
19.4 Do assentamento em registros 
 
19.4.1 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as sanções 
aplicadas com fundamento nos itens 19.1.1 e 19.1.2, as quais se formalizam por meio de 
simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei 
nº.8.666/93. 
 
19.4.2 Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente 
no órgão ou na entidade. 
 
19.5 Da sujeição a perdas e danos 
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19.5.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no Edital, a 
CONTRATADA ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à CEA 
pelo descumprimento das obrigações licitatórias. 
 
 
20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1 Lavrar-se-ão atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serão 
assinadas pela COMISSÃO e pelos representantes das licitantes presentes; 
 
20.1.1 nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, 
das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, da(s) 
vencedora(s) e da manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for o caso; 
 
20.1.2 os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

 
20.2 A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA FINANCEIRA submete a licitante à 
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa 
o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 
qualquer pormenor; 
 
20.2.1 no caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus Anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 
 

20.3 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a 
rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis; 
 
20.4 A CEA reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 
público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” 
ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTADE PREÇOS ou da 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar 
qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, 
técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento 
de qualquer natureza; 
 
20.5 É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada 
a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer 
informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a 
instrução do processo; 

 
20.6 Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas 
no site da CEA: http://www.cea.ap.gov.br; 

 

20.7 Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão 
disponibilizadas no site da CEA: http://www.cea.ap.gov.br; 
 

20.8 Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 
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proposta, deverá a licitante, independente de comunicação formal da CEA, revalidar, por 
igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório; 
 
20.9 O CONTRATADO deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão 
ou entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo; 
 
20.10 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o 
Contrato vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da 
Justiça Estadual da Comarca de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro. 
 

Macapá-AP,   ___ de _____ de 2017. 
 

_____________________________ 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
_____________________________ 
Membro da Comissão De licitação
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA APOIO À ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS EXECUTIVOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REDES AÉREAS DE 
DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE 
CONCESSÃO DA  COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 
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1. OBJETO 

 
O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação da prestação de 
serviços contínuos de pessoa jurídica para executar os serviços técnicos de 
apoio à elaboração e análise de projetos, orçamentos, fiscalização, 
acompanhamento e controle das obras de redes aéreas de distribuição e 
subtransmissão de energia elétrica, na área de concessão da Companhia de 
Eletricidade do Amapá – CEA, no estado do Amapá. 

 
2. REGIME DE EXECUÇÃO 

 
2.1 Modalidade: Técnica e Preço 

2.2 Regime de Execução: 

2.2.1 O tipo da licitação deverá ser Técnica e Preço (Art. 45 Lei nº. 8.666/93), 
será vencedor o licitante que apresentar a maior nota entre a PROPOSTA 
TÉCNICA e PROPOSTA FINANCEIRA. 

2.2.2 Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser executados na 
forma de execução por preço unitário (Art. 10 Lei nº. 8.666/93), conforme 
Planilha de Quantitativos constante no Anexo II – Planilha Orçamentária. 

 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1 Os serviços a contratar serão de apoio à elaboração e análise de projetos, 

orçamentos, fiscalização, acompanhamento e controle de obras de redes 
aéreas de distribuição de energia elétrica em Média Tensão (MT) do tipo 
compacto e convencional, Baixa Tensão (BT) do tipo multiplexada e 
convencional e Alta Tensão (AT) do tipo subestações e linhas de 
distribuição, em todo o Estado do Amapá. Fazem parte do escopo do serviço 
as atividades descritas abaixo: 

 
3.1.1 Apoiar a fiscalização das obras de redes aéreas de distribuição de 

energia elétrica em Média Tensão (MT) do tipo compacto e 
convencional, Baixa Tensão (BT) do tipo multiplexado e convencional e 
Alta Tensão (AT) do tipo subestações e linhas de distribuição; 

 
3.1.2 Acompanhar os Boletins Diários de Obras; 

 
3.1.3 Emitir relatórios de evolução físico-financeira e acompanhamento das 

obras; 

 
3.1.4 Acompanhamento Financeiro, Contábil e na Unitização das obras; 

 
3.1.5 Providenciar o comissionamento e cadastrar as obras nos sistemas de 

acompanhamento da CONTRATANTE, e de acordo com MCPSE DA 
ANEEL; 

 
3.1.6 Apoiar no controle de entrega dos projetos “liberados para a 

construção” às empreiteiras e fornecedores; 
 

3.1.7 Subsidiar à Contratante na verificação e aprovação dos desenhos 
“como construídos” elaborados pela Empreiteira, registrando todas as 
modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar 
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fielmente os serviços e obras efetivamente executados; 

 
3.1.8 Encaminhar documentação técnica, já na fase de “As Built”, para 

conhecimento do Departamento de Manutenção de AT, do 
Departamento de Operação, e à Gerência de Planejamento, Projeto, 
Controle e Cadastro da Manutenção e de Obras de MT/BT/AT para 
efetuar o cadastramento das obras de redes de distribuição de 
MT/BT/AT; 

3.1.9 Realizar os serviços de levantamento de campo e elaboração de 
projetos executivos de Obras de Ampliação, Reforço e 
Reforma/Melhoria de Redes Aéreas de Distribuição de Energia Elétrica 
nas tensões de 34.500 /13.800 volts (MT) e 380/220 volts (BT) 
conforme critérios, normas e padrões disponibilizados pela 
CONTRATANTE, com as coordenadas geográficas pós-processada 
dos postes implantados; 

 
3.1.10 Verificar, analisar e conferir a compatibilidade dos projetos executivos 

de particulares e os contratados a terceiros de Obras de Ampliação, 
Reforço e Reforma/Melhoria de Redes Aéreas de Distribuição de 
Energia Elétrica nas tensões de 34.500 /13.800 volts (MT) e 380/220 
volts (BT) conforme critérios, normas e padrões disponibilizados pela 
CONTRATANTE; 

 
3.1.11 Apoiar na elaboração e atualização de normas técnicas, 

especificações do sistema de MT/BT e de Alta Tensão e padrões de 
apresentação de documentos técnicos e desenhos; 

 
3.1.12 Apoiar na especificação de materiais e equipamentos a serem 

utilizados nos projetos de MT/BT e de Alta Tensão; 

 
3.1.13 Apoiar na elaboração de documentos necessários aos processos 

licitatórios para a aquisição de materiais e equipamentos, contratação 
de serviços de engenharia, projetos e execução de obras de MT/BT e 
de Alta Tensão; 

 
3.1.14 Apoiar na elaboração, análise e atualização de orçamentos 

referenciais para a aquisição de materiais e equipamentos, 
contratação de serviços de engenharia, projetos e execução de obras 
de MT/BT e de Alta Tensão; 

 
3.1.15 Apoiar na fiscalização dos contratos de aquisição de materiais e 

equipamentos, contratação de serviços de engenharia, projetos e 
execução de obras de MT/BT e de Alta Tensão; 

 
3.1.16 Apoiar na elaboração de estudos e na emissão de pareceres quanto 

ao reajustamento de preços e de eventuais Termos Aditivos aos 
Contratos; 

 
3.1.17 Apoiar na elaboração de Boletins de Medição dos fornecimentos de 

materiais e equipamentos, serviços de engenharia, projetos e na 
execução das medições dos serviços de construção e montagem; 

 
3.1.18 Apoiar nos serviços de campo para liberação fundiária dos terrenos e 

faixas de servidão necessárias; 
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3.1.19 Apoiar nas providências de obtenção das Licenças Ambientais e de 

Construção; 

 
3.1.20 Apoiar nas atividades necessárias ao atendimento das exigências do 

IPHAN; 
 

3.1.21 Apoiar na conferência de partes, etapas ou da totalidade dos serviços 
executados e na documentação exigida na apresentação das faturas, 
subsidiando a Contratante na aprovação das medições de serviços e 
obras e nas providências para habilitação das faturas emitidas pela 
Empreiteira; 

 
3.1.22 Operar sistemas informatizados e manusear Banco de Dados da 

CONTRATANTE; 

 
3.1.23 Elaborar, atualizar e fornecer à CONTRATANTE uma planilha 

eletrônica de medição e orçamentação para projetos, execução de 
obras e serviços de engenharia (CODUC); 

 
3.1.24 Os Técnicos em eletricidade devem estar habilitados para dirigirem os 

veículos de fiscalização; 
 

3.1.25 Manter arquivo técnico e administrativo de documentos, devidamente 
organizado e atualizado. 

3.2 A CONTRATANTE poderá a qualquer momento, introduzir modificações ou 
correções dos documentos, ou  nas especificações técnicas discriminadas neste 
instrumento, sempre que houver necessidade de aprimoramento decorrente de 
inovações tecnológicas ou ajustes de procedimentos e com isto criar ou alterar 
atividades e respectivo ajuste de preço, o que será notificado por escrito à 
CONTRATADA. 

 
4. PREÇO DOS SERVIÇOS 

 
4.1 Os preços fixados neste Termo de Referência representam a contraprestação 

dos serviços contratados e incluem todo tipo de gastos, encargos e tributos que 
direta ou indiretamente sejam necessários para a realização pela 
CONTRATADA dos serviços encomendados e ao cumprimento das obrigações 
que assume com motivo da adjudicação. 

 
4.2 O valor estimado da contratação corresponde aos custos com mão-de-obra 

(inclusive obrigações sociais, viagens e diárias), veículos, materiais, 
equipamentos e ferramentas, impostos e taxas vigentes na legislação brasileira, 
bem como outros insumos e custos agregados e necessários a execução dos 
serviços, objeto deste Termo de Referência. Estes custos foram apropriados 
conforme procedimentos gerais, técnicos e estimativa de cálculos contidos no 
Anexo II - Planilha Orçamentária, e estão de acordo com os preços praticados 
no mercado. 

 
4.3 A CONTRATANTE não impôs valor de salários aos licitantes, apenas 

estabelece norteador como forma de isonomia entre os interessados que 
participam do certame, ou seja, a igualdade a todos, além disso, as 
remunerações estão em conformidade com o mercado sem ferir os pisos 
salariais dos Sindicatos. Esta condição tem o condão de garantir a qualidade da 
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prestação dos serviços a serem executados pelos profissionais disponibilizados 
para CONTRATANTE. 

 
4.4 Remunerações estão descritas no Anexo II - Planilha Orçamentária. 

 
4.5 Composição das equipes - Eletrotécnicos: 

02 (dois) Eletrotécnicos registrados no CREA. 
 

4.6 Composição das equipes – Técnicos em Edificações: 
02 (dois) Técnicos em Edificações registrados no CREA. 

 
4.7 Supervisão: 

1 (hum) Engenheiro Eletricista; 
2 (dois) Assistentes Administrativos. 

 
4.8 Administração: 

01 (hum) Auxiliar de Limpeza. 

 
5. RECURSOS FINANCEIROS 

 
As despesas decorrentes da execução deste Termo de Referência correrão por 
conta dos Recursos Próprios da CONTRATANTE, __________ previstos no 
Orçamento da CEA, com base em transferências do Governo do Estado do Amapá 
para implantação das contrapartidas do Programa Luz Para Todos, do Governo 
Federal. 

 
6. NORMAS A SEREM  UTILIZADAS 

 
Os serviços serão executados de acordo com as normas e especificações técnicas 
da CONTRATANTE que serão citadas no Edital e disponibilizadas aos proponentes 
no ato da assinatura do contrato. 

 
Nos casos de omissões ou dúvidas deverão ser seguidas as Normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em suas últimas revisões. 

 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PESSOAL 

 
7.1 A CONTRATADA deverá manter um engenheiro eletricista devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de acervo técnico emitido pelo 
CREA, demonstrando experiência em fiscalização e/ou construção de obras de 
redes aéreas de distribuição de energia elétrica em Média Tensão (MT), Baixa  
Tensão (BT) e Alta Tensão (AT), além das atividades descritas no escopo do 
serviço como coordenador das equipes de fiscalização para todos os serviços 
que sejam referentes ao objeto deste Termo de Referência. 

 
7.2 A CONTRATADA deverá manter um engenheiro civil devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor de acervo técnico emitido pelo CREA, 
demonstrando experiência em fiscalização de obras de infraestrutura em 
empreendimentos lineares, além das atividades descritas no escopo do serviço 
como supervisor das equipes de fiscalização para todos os serviços que sejam 
referentes ao objeto deste Termo de Referência. 

 
7.3 Os empregados da contratada deverão ter comprovada experiência anterior em 

serviços semelhantes, possuir cursos de NR-10 e estarem aptos e habilitados 
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para execução dos serviços requeridos, tendo amplo conhecimento prático nos 
serviços objeto deste Termo de Referência e, ainda, que integre o quadro da 
CONTRATADA. 

 
7.4 Os Técnicos em Eletricidade e/ou Edificações devem possuir comprovação da 

respectiva habilitação profissional fornecida pelo CREA. 
 

7.5 É de competência da CONTRATADA cumprir rigorosamente as Normas 
Regulamentadoras NR-06 e NR-10 e demais Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, no que couber, assim como as 
Normas Técnicas da CONTRATANTE. 

 
7.6 A CONTRATADA deverá realizar anualmente reciclagem de conhecimentos de 

seus empregados, com especial atenção aos temas relacionados à segurança 
individual e coletiva. 

7.7 A CONTRATADA deverá realizar anualmente reciclagem, SEM NENHUM ÔNUS 
PARA CONTRATANTE, de conhecimentos de seus prepostos, com especial 
atenção aos temas relacionados à segurança individual e coletiva no trabalho e 
de primeiros socorros. 

 
7.8 A mão-de-obra fornecida pela CONTRATADA para a prestação de serviços à 

CONTRATANTE não gerará com esta qualquer vínculo de emprego, não se 
estendendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidária, em razão 
de não cumprimento, pela CONTRATADA, da obrigação de pagamento de 
remuneração ou verba rescisória do pessoal que contratar ou de recolhimento 
de obrigações sociais. 

 

 
8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 

 
8.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar veículos e os meios de transporte 

necessários à execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, que 
estão relacionados no Anexo II - Planilha Orçamentária, portanto, a 
CONTRATADA terá que montar suas equipes levando em consideração a 
descrição dos veículos abaixo. 

 
8.1.1 Veículo tipo camioneta pick-up, caçamba em aço, acabamento 

comum, combustível diesel, tipo 4 cilindros, cilindrada mínima de 2.500 
cm³, potência mínima de 90 CV, arrefecimento a água, direção 
hidráulica, ar condicionado, transmissão manual com 5 velocidades à 
frente e 1 à ré, tração 4 X 4, capacidade de carga mínima de 1.000 Kg, 
cabine dupla, preferencialmente na cor branca, novo ou com no 
máximo 02 (dois) ano de uso. 

 
8.1.2 Veículo tipo leve, novo ou com no máximo 02 (dois) ano de uso, quatro 

portas, acabamento comum, combustível álcool e/ou gasolina, tipo 4 
cilindros, ar condicionado, direção hidráulica, transmissão manual com 
5 velocidades à frente e 1 à ré, capacidade de transporte para 04 
(quatro) passageiros e preferencialmente na cor branca. 

 
8.2 Em caso de necessidade de se efetuar manutenções nos veículos ou nos 

equipamentos, e para que não haja interrupção na programação dos serviços, 
a CONTRATADA deverá efetuar substituição por outro veículo com as 
mesmas características técnicas, que deverá ser aprovado pela fiscalização 
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da CONTRATANTE. 
 

8.3 Todos os veículos a serviço da CONTRATADA deverão ter em suas laterais, 
sua logomarca ou identidade visual, conforme modelo e tamanho a ser 
fornecido pela CONTRATANTE. 

 
8.4 Os veículos serão vistoriados no setor competente da CONTRANTANTE. A 

vistoria da regularidade dos veículos constará de verificação da 
documentação e das condições operacionais. 

 
8.5 Os veículos deverão estar em ótimo estado de conservação, e assim deverão 

ser mantidos pela CONTRATADA durante toda a vigência do Contrato. 

 
8.6 Os veículos deverão estar disponíveis em tempo integral, e poderão ser 

conduzidos por empregados próprios da CONTRATADA ou da 
CONTRANTANTE, devidamente habilitados. 

 
8.7 Ocorrendo acidente com veículo da CONTRATADA conduzido por empregado 

da CONTRANTANTE, caberá a esta última ressarcir o valor correspondente à 
franquia contratada com a seguradora, caso o valor total do reparo seja a ela 
superior. 

 
8.8 Caberá à CONTRATADA contratar seguro dos veículos com cobertura contra 

roubo e acidentes com prejuízos próprios e a terceiros e assumir seus 
próprios prejuízos decorrentes de acidentes, roubo ou furto de veículo ou de 
seus acessórios, cabendo-lhe, ainda, diligenciar as providências pertinentes. 

8.9 O GPS utilizado para os levantamentos e elaboração dos projetos deverá ter 
uma precisão de no mínimo 5 metros (com pós-processamento) após 
correção diferencial, entregando no formato digital (CD) os arquivos originais 
levantados em campo, gerados pelo GPS. 

 
8.10 A CONTRATADA deverá também dispor dos seguintes equipamentos novos: 

 

 8 (oito) câmeras fotográficas digitais, comunicação USB 2.0, memória 
interna de 12 MB, cartão de memória de 4GB, resolução mínima de 
12MP, flash embutido, zoom óptico 30x e digital 10x, monitor LCD 2.4” / 
112.320 dots, alimentação com pilhas AA alcalinas ou recarregáveis, 
acompanhadas de capa, cabo USB, cordão de mão (ou com 
especificação superior). 

 

 7 (sete) PDA/GPS com as seguintes especificações mínimas: Sistema: 
coletor de dados com receptor GPS interno e antena em uma única peça, 
Windows Mobile 6 ou superior em português (brasileiro), processador de 
400 MHz ou superior, tecnologia sem fio Bluetooth; câmera digital 
integrada (colorida, resolução de 2 megapixels ou superior); Mínimo de 64 
MB RAM; armazenamento de dados Flash não volátil de no mínimo 128 
MB; slot de cartão de memória microSD (compatível com microSDHC); 
display colorido QVGA, tamanho mínimo 2.5 polegadas, resolução 
mínima de 240 x 320 pixels, função toque na tela (touch screen), legível 
sob a luz do sol; bateria interna recarregável e removível, com autonomia 
mínima de 8 horas contínuas utilizando GPS; GPS: receptor e antena de 
alta sensibilidade GPS/SBAS1 integrados; precisão horizontal de 1 a 5 
metros após pós-processamento; Suporte de protocolo NMEA e SiRF; 
Software: devem ser acompanhados de software de coleta de dados e de 
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pós-processamento, devidamente licenciados; Acessórios: manual do 
usuário (em português), carregador para a bateria interna (100-240VAC), 
cabo para conexão com o PC (USB), caneta para  uso no display touch 
screen (ou com especificação superior). 

 
8.11 A CONTRATADA deverá dispor de equipamentos de informática novos, nos 

quantitativos e características a seguir indicados: 

 
ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS 
QUAN

TT. Computador Desktop, processador core i7 com 3.4 GHz mínimo, disco rígido de 500 GB, 
Placa de Vídeo de até 224 MB, Memória RAM 4 GB, Gravador de DVD, Placa de Rede 
10/100 Mbp, Monitor LCD de 20 polegadas, Teclado OS/2 padrão ABNT2, Mouse Óptico 2 
botões ambidestro com resolução mínima de 800 dpi acompanhado de mouse pad, com 
conjunto de softwares com instalação de suas versões mais atualizadas e com 100% de 
compatibilidade entre si, compreendendo: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007 
(Word, Excel, PowerPoint e Access) e antivírus. 

 
 

2 

Plotter, a jato de tinta colorida, impressão via rolo ou avulsa, largura de impressão até A0, 
com suporte para rolo, resolução de até 1200 x 600 dpi, conectividade USB + PARALELA + 
1 EIO, memória mínima de 16 MB, velocidade até 3,3 m2/hora ou superior, compatível com 
Microsoft Windows. 

 
1 

Notebook, processador core i5 com 2,66 GHz mínimo, disco rígido 500GB, gravador de 
DVD, memória RAM 4GB, Wi-fi 802.11 b/g, placa de rede integrada 10/100 Mbps, webcam 
integrada de 1.3 Mpixels, teclado ABNT-2, Bateria Lítio-Íon de 6 células 4.8 Ah, com 
manual, cabos, CD´s e carregador, com conjunto de softwares com instalação de suas 
versões mais atualizadas e com 100% de compatibilidade entre si, compreendendo: 
Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint e Access), programa 
compactador de arquivos e antivírus (ou especificação superior), acompanhado de mochila 
para acomodação e transporte. 

 
 

 
17 

Impressora a laser, monocromática, multifuncional (impressão, reprodução e digitalização), 
comunicação USB, memória integrada mínima de 8 MB, ciclo mensal de até 10.000 
páginas, conectividade padrão USB, compatível com Windows, velocidade mínima de 19 
PPM 

 
1 

Licença de uso de software de computação gráfica tipo CAD 2011 ou superior 17 

 
8.12 As despesas de manutenção e operação dos equipamentos de informática 

serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

8.13 O escritório, veículos, equipamentos, ferramentas e materiais 
disponibilizados deverão estar disponíveis em tempo integral, em ótimo 
estado de conservação, e assim deverão ser mantidos pela CONTRATADA 
durante toda a vigência do Contrato. 

 
8.14 A CONTRATADA deverá dispor de escritório no município de Macapá, 

dedicado exclusivamente aos serviços objeto deste Termo de Referência, 
localizado preferencialmente próximo à sede da CEA, destinada 
especificamente às atividades do presente Termo de Referência. 

 
8.15 Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção predial e das 

instalações, o fornecimento de materiais e serviços de limpeza e higiene e os 
serviços de vigilância (eletrônica ou física). 

 
9. FARDAMENTO, FERRAMENTAS E MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI / EPC) 

 
A CONTRATADA deverá providenciar para que seus funcionários trabalhem 
convenientemente trajados, com crachá de identificação, utilizando todos os 
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equipamentos de segurança pessoal e coletiva (EPI e  EPC)  e materiais de 
sinalização adequados atendendo as Normas Regulamentadoras NR-06 e NR-10 e 
demais Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego – MET. 

 
10. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
10.1 Os serviços referidos no objeto deste Termo de Referência serão executados 

segundo as programações elaboradas pela CONTRATANTE, que viabilizará 
em prazo adequado as informações indispensáveis à deflagração imediata 
das ações de execução pela CONTRATADA. 

 
10.2 Qualquer alteração a ser introduzida na programação e/ou nos padrões de 

execução dos serviços, quando proposta pela CONTRATADA, deverá ser feita 
por escrito e só será executada se for previamente  analisada e aprovada, 
também por escrito, pela coordenação da CONTRATANTE. 

 
10.3 A disponibilização dos Técnicos em Eletricidade e/ou Edificações para os 

serviços referidos no objeto deste Termo de Referência será de acordo com a 
emissão das respectivas Ordens de Serviço (OS), onde se faturará pela 
disponibilidade durante cada mês e pela franquia estipulada para estes 
serviços, sendo estes valores fixos. Os valores para a disponibilização destes 
Técnicos em Eletricidade e/ou Edificações, bem como para toda a estrutura 
utilizada na realização de suas atividades deverão ser compostos conforme 
modelo mostrado no Anexo II - Planilha Orçamentária. 

 
10.4 A CONTRATADA se obriga a apresentar os Técnicos em Eletricidade e/ou 

Edificações para serviços referidos no objeto deste Termo de Referência, para 
cada Ordem de Serviço (OS), em até 30 (trinta) dias contados a partir da 
emissão da respectiva Ordem de Serviço (OS). 

 
10.5 Os serviços pertinentes a cada uma das Ordens de Serviços (OS) somente 

poderão ser iniciados após a sua emissão, devidamente aprovada, pela 
CONTRATANTE. 

 
10.6 As Ordens de Serviço (OS) serão numeradas sequencialmente e serão 

compostas de um ou mais produtos e/ou serviços a serem executados a partir 
da solicitação de disponibilidade dos Técnicos em Eletricidade e/ou 
Edificações. 

 
10.7 As Ordens de Serviço (OS) serão encerradas, formalmente por comunicação 

da CONTRATANTE, após suas execuções. 

 
10.8 As Ordens de Serviço (OS) poderão ter seus prazos reduzidos ou acrescidos 

mediante comunicação previa de 30 dias da CONTRATANTE. 

 
10.9 Na hipótese de acréscimo ou redução de serviços e nos casos de paralisação 

decorrentes de culpa da CONTRATANTE, ou de força maior, o cronograma 
de execução de serviços, será revisto e o prazo de conclusão dos trabalhos 
ajustados às novas quantidades e situações, mediante a assinatura do 
correspondente Termo de Aditamento, desde que a CONTRATADA apresente 
justificativa, por escrito, e aceita pela fiscalização da CONTRATANTE. 

10.10 Ocorrências e inconformidades deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, relatando os problemas e as 
providências tomadas para correção. 
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10.11 Quando da disponibilização das equipes da CONTRATADA, estas passarão 
por inspeção  técnica  da equipe de segurança do trabalho da 
CONTRATANTE, onde deverá apresentar todos os materiais, equipamentos e 
veículos que serão aplicados nos serviços. 

 
10.12 Os materiais fornecidos pela CONTRATANTE, à CONTRATADA, deverão ser 

conferidos, transportados, armazenados e distribuídos pelos locais de 
trabalho, comprometendo-se também a manuseá-los com o necessário zelo 
antes e durante a sua utilização, responsabilizando-se por quaisquer danos 
e/ou extravios que venham correr. 

 
10.13 Todos os materiais e/ou equipamentos que forem retirados do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica, por empregados da CONTRATADA na 
execução dos serviços são de propriedade da CONTRATANTE, e a ela 
deverão ser devolvidos. 

 
11. MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 
11.1 Em função de suas especificidades, os serviços serão medidos e 

quantificados por HH (HOMEM x HORA), com as seguintes previsões 
mensais conforme mostrado no Anexo II - Planilha Orçamentária. 

 
QUANT. PROFISSIONAL HOMEM x HORA 

1 Consultor Especial 220 

1 Engenheiro Eletricista Fiscal/Coordenador 220 

1 Engenheiro Civil Supervisor 220 

1 Técnico em Edificações 220 

2 Supervisor / Técnico de Nível Médio 440 

16 Eletrotécnico Fiscal 3520 

4 Eletrotécnico Fiscal/ADM 880 

1 Advogado 220 

1 Assistente Social 220 

5 Auxiliar Administrativo 1100 

5 Assistente Administrativo 1100 

1 Analista de Sistema 220 

1 Auxiliar de Serviços Gerais 220 

1 Técnico em Segurança do Trabalho 220 

41 Total 9.020 

 
11.2 O faturamento dos serviços será efetuado mensalmente, sendo que o primeiro 

faturamento deverá ser realizado considerando-se a fração de dias compreendida 
entre a data efetiva do serviço solicitado através de Ordem de Serviço (OS) e o 
último dia do mês correspondente, e a partir dos segundo faturamento, será 
considerado o mês completo; 

 
11.3 A CONTRATADA deverá apresentar Notas Fiscais, acompanhada do Boletim 

de Medição, emitidas em 2 (duas) vias, contendo a descrição do objeto, 
período de faturamento, número do Contrato e o número da Conta Bancária 
da CONTRATADA; 

 
11.4 O valor a ser considerado para pagamento será o valor mensal contratado 

deduzido das glosas aplicadas, conforme registro no Relatório Mensal de 
Irregularidades emitido pelo Gestor do Contrato, até o 5º (quinto) dia útil do 
mês subsequente; 
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11.5 No decurso do período de vigência do contrato, os pagamentos dos serviços 

executados pela CONTRATADA, serão efetuados 30 dias após o recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura dos serviços. 

 

12. FISCALIZAÇÃO 

 
12.1 A fiscalização da execução dos serviços objeto do presente Termo de 

Referência será exercido por um empregado indicado pelo Gerente de 
Departamento da CONTRATANTE, nos termos do Art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

12.2 A fiscalização de que trata o item anterior, não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios 
ou emprego de material/equipamento inadequado ou de qualidade inferior, 
inexistindo, em qualquer circunstância, co-responsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70, 
da Lei nº. 8.666/93. 

 
12.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 

serviços prestados se em desacordo com os termos do contrato. 
 

12.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do presente Termo 
de Referência deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 
qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 
13. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
13.1 A CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecido neste Termo de 

Referência objetivando o cumprimento de todos os tópicos relacionados e 
descritos no mesmo, fornecendo todo pessoal e todos os equipamentos e 
materiais necessários à execução dos serviços. 

 
13.2 A CONTRATADA manterá, funcionário credenciado a representá-la junto a 

CONTRATANTE, em tudo ao que se refira à execução dos serviços. 
 

13.3 Apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento do 
Contrato: 

 
13.3.1 A ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, respectiva, na forma 

que determina a Lei n.º 6.496/77. 
 

13.3.2 A indicação do responsável técnico pela execução dos serviços, com 
comprovação da respectiva habilitação profissional fornecida pelo 
CREA; comprovação de experiência anterior em obras semelhantes e, 
ainda, comprovação de que integra o quadro da CONTRATADA. 

 
13.3.3 Cronograma Financeiro. 

 

 
13.3.4 O Certificado de Matrícula e Alteração - CMA da inscrição dos serviços 

objeto deste Termo de Referência no INSS. 

 
13.3.5 Apresentar a CONTRATANTE, antes do início de suas atividades, 

relação do pessoal que irá prestar os serviços objeto da presente 
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contratação, contendo comprovantes de qualificação e habilitação, 
dados pessoais, endereços residenciais, telefones e outros dados de 
identificação, bem como a CTPS dos mesmos, com respectivos 
registros de admissão. 

 
13.4 Manter todos os profissionais que atuarem nos serviços devidamente 

uniformizados, com identificação individual (através de Crachás com foto 3 X 
4, visível, atualizada, contendo: nome, tipo sangüíneo, N.º da RG, numero do 
contrato e nome da CONTRATADA), providos de equipamentos de proteção 
Individual (EPI) e Coletiva (EPC), (quando for o caso), e treinados para o 
desempenho satisfatório de suas atividades. 

 
13.5 Apresentar mensalmente, com a fatura, os seguintes documentos 

devidamente quitados, sob pena de suspensão, pela CONTRATANTE, do 
respectivo pagamento: 

 
13.5.1 Cópia autenticada dos comprovantes referentes aos recolhimentos das 

contribuições devidas ao INSS*, FGTS e ISS, relativas aos serviços 
executados; 

13.5.2 Comprovante de pagamento dos salários dos empregados alocados 
na prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

 
Nota: Caso os comprovantes sejam entregues após o quinto dia útil do 
mês subsequente, a contagem dos dias para determinação do 
vencimento das faturas será iniciada a partir da data de entrega dos 
referidos documentos. 

 
13.6 Prestar seus serviços somente com pessoal habilitado, competente e 

qualificado, que tenha conhecimentos técnicos e práticos comprovados, nas 
atividades previstas no Contrato. 

 
13.7 Responsabilizar-se por todos os atos praticados por empregados próprios ou 

terceirizados, ficando obrigada ao ressarcimento de quaisquer danos ou 
prejuízos que venham a causar à CONTRATANTE e/ou a terceiros. A 
CONTRATANTE descontará de quaisquer créditos da CONTRATADA, a 
importância necessária à cobertura de tais danos ou prejuízos que venham a 
ocorrer. 

 
13.8 Como única responsável, segurar contra Riscos de Acidentes do Trabalho 

todo o pessoal necessário à prestação dos serviços pertinentes ao Contrato, 
assim como, observar rigorosamente todas as prescrições trabalhistas (em 
especial as relativas à Medicina e Segurança do Trabalho) e da Previdência 
Social, inclusive as ditadas pelas condições excepcionais de trabalho semanal 
remunerado. 

 
13.9 Serão de responsabilidade da CONTRATADA, a seleção, treinamento, 

fiscalização e acompanhamento dos resultados das equipes. 

 
13.10 Todos os trabalhos de responsabilidade da CONTRATADA poderão ser 

acompanhados total ou parcialmente pela CONTRATANTE, quando for de seu 
interesse. 

13.11 A CONTRATADA se obriga o total sigilo sobre os dados da CONTRATANTE, 
não podendo divulgá-los em qualquer tempo para qualquer finalidade, 
devendo devolver todos os arquivos, relatórios e documentos no 
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encerramento do contrato. 
 
 

13.12 A CONTRATADA deverá fornecer, quando solicitado, à área gestora, a 
relação de todo pessoal lotado nas equipes que prestam serviço a 
CONTRATANTE. 

 
13.13 Após desligamento ou transferência de qualquer profissional que esteja 

prestando serviço para a CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá informar 
por escrito o nome do novo profissional e encaminhar  a área gestora para 
aprovação. 

 
13.14 A CONTRATADA deverá dispor de espaço físico adequado e necessário ao 

melhor desempenho de suas atividades contratuais, dos serviços de apoio e 
de escritório, guarda e conservação de materiais e estacionamento para suas 
viaturas. 

 
13.15 Responsabilizar-se pelo ressarcimento dos custos realizados pela 

CONTRATANTE, quando necessária a sua participação em audiências 
relativas às Reclamações Trabalhistas intentadas pelos seus empregados. 

 
13.16 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT e  da Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE e das NR-1/NR-10, relativos à Segurança e 
Medicina do Trabalho, bem como toda legislação correlata em vigor ou que 
vier a ser exigida, inclusive as medidas e normas emanadas pela 
CONTRATANTE, nesse mesmo sentido. 

 
13.17 Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os 

impostos, taxas e/ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal, 
Estadual e Municipal, bem como todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários e comerciais, vigentes durante a execução dos serviços e, 
ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam 
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração 
deste Termo de Referência e da execução dos serviços previstos. 

 
13.18 A inadimplência da CONTRATADA quanto aos impostos, taxas, encargos ou 

quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, 
não transferem à CONTRATANTE a   responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do presente Termo de Referência ou restringir a 
regularização dos serviços. 

 
13.19 Comparecer às reuniões convocadas pela CONTRATANTE. 

 
13.20 A CONTRATADA deverá manter um preposto na cidade da sede da 

CONTRATANTE capacitado a resolver pendências de ordem administrativa e 
fiscal relativas à obra objeto deste Termo de Referência. 

 
13.21 A CONTRATADA deverá dar assistência e cooperação necessária durante o 

comissionamento e os testes finais dos serviços, para correção dos defeitos 
porventura constatados, de maneira que os mesmos sejam entregues em 
perfeito estado de funcionamento. 
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14. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

14.1 Prestar, em tempo hábil, os esclarecimentos e a entrega dos documentos 
necessários para permitir à CONTRATADA a execução dos serviços, objeto 
deste Termo de Referência. 

 
14.2 Conferir os documentos de cobrança da CONTRATADA, confirmando a 

execução dos serviços. 
 

14.3 A CONTRATANTE poderá a qualquer momento e, quando assim julgar 
necessário, verificar se a execução dos serviços está de acordo com as 
disposições contratuais e as especificações e normas técnicas fornecidas e 
recomendadas. 

 
14.4 Efetuar à CONTRATADA os pagamentos conforme as condições 

estabelecidas neste Termo de  Referência. 

 
14.5 Notificar à CONTRATADA, por escrito, de todas as penalidades, multas, 

suspensão de serviços ou sustação de pagamentos, todas as vezes que 
forem comprovadas pelo fiscal do contrato, quaisquer inobservâncias das 
exigências desta contratação. 

 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1 A mão-de-obra alocada pela CONTRATADA deverá estar em regime de 

dedicação exclusiva à CONTRATANTE, não sendo permitida a sua utilização 
para qualquer outro serviço. 

 
15.2 As proponentes deverão cumprir fielmente as prescrições deste Termo de 

Referência, cuja inobservância constitui motivo de invalidação irreversível das 
respectivas propostas. 

 
15.3 A CONTRATADA será responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados, em qualquer época. 

15.4 Não poderão participar da licitação, para contratar o objeto do presente Termo 
de Referência, empresas que tenham sido adjudicatária dos processos de 
execução das obras que serão o objeto de fiscalização. 

 
16. CARGA HORÁRIA 

 
16.1 A jornada de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

 
16.2 De acordo com as necessidades da CONTRATANTE, ela poderá programar 

trabalhos a serem realizados fora da jornada de trabalho. Poderá a jornada 
diária de trabalho dos empregados ser acrescida de horas suplementares, em 
número não excedente a duas, no máximo, para efeito de serviço 
extraordinário, mediante acordo individual, acordo coletivo, convenção coletiva 
ou sentença normativa. 

 
16.3 De acordo com o inciso XVI, Art. 7° da Constituição Federal de 1988 a 

remuneração do serviço extraordinário será no mínimo em 50% (cinquenta por 
cento) à do normal. 
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17. DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

 
Os prazos de execução dos serviços a serem contratados estão vinculados 
diretamente aos prazos de execução das obras objeto da fiscalização. 

 
Mobilização: 01 mês contado a partir da data de publicação do Extrato do Contrato. 

 
Execução: 12 meses contados a partir da data de publicação do Extrato do 

Contrato, incluso prazo de Mobilização. 

 
Vigência: 16 meses contados a partir da data de publicação do Extrato do Contrato, 
incluso prazo de Execução. 

18. QUESTÕES SUSTENTÁVEIS 
 

18.1 A corrupção em qualquer forma é repudiada e combatida em todas as 

atividades e operações da CONTRATANTE, através de práticas rigorosas, 

assegurando-se um canal confidencial para o  recebimento de denúncias e 

mantendo-se procedimentos formais de controle, apuração e 

responsabilidades sobre eventuais transgressões. 

18.2 É reconhecido e assegurado o direito à livre associação e sindicalização dos 

empregados, respeitando e valorizando sua participação nesses grupos, 

sendo vedada qualquer prática de discriminação com relação a empregados 

associados e sindicalizados. 

18.3 As relações da CONTRATANTE são referenciadas pela honestidade, 

integridade, justiça, equidade, verdade, coerência entre o discurso e a prática 

e manifestam-se no respeito às diferenças e diversidades de condições 

étnicas, religiosas, sociais, cultural, linguística, política, estética, etária, física, 

mental e psíquica, de gênero, de orientação sexual e outras, não se admitindo 

e sendo combatidas quaisquer formas de discriminação. 

18.4 Não são toleradas quaisquer situações de assédio sexual e moral ou 

situações que configurem pressões, intimidações e ameaças. 

18.5 Diante do compromisso com princípios e direitos fundamentais nas relações 

de trabalho, a  CONTRATANTE exige um perfil ético da CONTRATADA nas 

práticas de gestão e de responsabilidade socioambiental, repudiando e 

combatendo a exploração sexual de crianças e adolescentes, práticas de 

trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório, inclusive na cadeia 

produtiva de seus colaboradores. 

18.6 O uso racional das fontes renováveis e eficiência energética e hídrica na 

relação contratual deverão ser fielmente observados. 

 

19 ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
ADOTADO  

As propostas deverão conter informações e documentos, com 
justificativas sobre a metodologia, bem como os recursos humanos e 
materiais, definidos e quantificados a critério da Licitante, segundo os 
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quais a mesma se propõe a executar os serviços, com base no 
detalhamento estabelecido neste TR. 

O detalhamento da Proposta Técnica não deverá ultrapassar 200 páginas 
de texto, no formato A4 da ABNT, letra Arial n.º 12, espaçamento simples 
entre parágrafos, com margens de 3 cm a esquerda, 2 cm a direita, 3 cm 
superior e 2 cm inferior. Os títulos deverão ser escritos com letra Arial 14 
(em negrito) e os subtítulos com letra Arial 12 (em negrito). 

 

As folhas de currículos e certidões não serão computadas na contagem 
do número máximo aqui estabelecido. Cada currículo deverá limitar-se a 
três páginas. 

Para cronogramas, gráficos, desenhos, tabelas e figuras serão permitidos 
o uso do formato A3 e outro tipo de letra e estarão incluídas nessas 200 
páginas. 

As propostas Técnicas e Financeiras deverão ser apresentadas conforme 
estabelecido em Edital. 

 
19.1 Proposta Técnica 
 
A Proposta Técnica é o documento onde a Licitante consubstancia e justifica a metodologia, 
os recursos humanos e materiais a serem utilizados para a execução dos serviços. 
 
A Proposta Técnica será elaborada atendendo as seguintes considerações básicas: 
 

 A experiência da Licitante em serviços similares; 

 Os diferentes tipos de trabalhos incluídos no Escopo dos Serviços; 

 A compatibilização da equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o 
Programa de Trabalho. 

 

A proposta será elaborada conforme o sumário a seguir: 

Sumário 
 

 Apresentação da Proposta Técnica 

 Experiência da Licitante 

 Conhecimento dos Problemas 

 Plano Geral de Trabalho 

 Equipe Técnica 
 

A proposta conterá, nos itens pertinentes ao sumário precedente, 
informações detalhadas nos aspectos indicados a seguir: 

 

a) Experiência da Licitante - será(ão) comprovada(s) através do atendimento das 
seguintes exigências: 
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 Relação dos contratos de serviços similares, relativos a atividades pertinentes e 
compatíveis com o objeto desta licitação; 
Deverão ser apresentados atestados, emitidos em nome da Licitante, 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
acompanhados da respectiva certidão do CREA ou conselho 
profissional equivalente. Atestados executados em consórcio serão 
considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto 
naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas 
responsabilidades específicas. 

 

 Somente serão considerados os atestados de serviços totalmente concluídos;  
 

 A Licitante deverá destacar no atestado apresentado, através de grifos, os serviços, 
valores e datas que atendem as exigências do presente edital. 

 
b) Conhecimento do Problema - objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno 

conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva 
referente: 

 

 Conhecimento Geral dos Serviços 
Apreciação sobre informações gerais de real interesse na execução 
dos trabalhos, identificando os serviços e seus componentes e outros 
aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na condução 
dos serviços técnicos de engenharia de apoio à elaboração e análise 
de projetos, orçamentos, fiscalização, acompanhamento e controle 
das obras de redes aéreas de distribuição e subtransmissão de 
energia elétrica. 

 
c) Plano Geral de Trabalho - inclui as informações, justificativas e detalhamento relativos 

ao mesmo, devendo ser apresentado: 

 Plano de Trabalho; 
 

Apresentação da descrição detalhada do Plano de 
Trabalho contendo a sistemática prevista para a execução das 
atividades, conforme Escopo dos Serviços apresentados neste TR. 

 

 Metodologia para Planejamento e Controle; 
 

Apresentação de Metodologia a ser utilizada nas atividades de 
Planejamento e Controle Físico-Financeiro do escopo objeto do TR.  

 

 Estrutura Organizacional; 
 

Apresentação da estrutura organizacional para a execução dos 
serviços, compreendendo: 

 

 Organograma da equipe alocada (Coordenador Geral, Supervisor, 
Profissional Junior e Apoio administrativo); 

 Atribuições e Responsabilidades; 

 Descrição das atribuições e responsabilidades correspondentes às áreas 
indicadas no organograma; 

 Apresentação do cronograma de permanência de pessoal, contendo 
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todas as categorias profissionais que serão alocadas na execução dos 
serviços.  

d) Equipe Técnica - apresentar ficha curricular do Coordenador Geral do Contrato 
(Engenheiro Eletricista) e do Supervisor dos serviços (Engenheiro Civil), conforme 
Modelos apresentados no Anexo XIV - Quadros.  
 
- O Coordenador Geral e o Supervisor dos serviços, obrigatoriamente devem 

pertencer ao quadro permanente da proponente na data da publicação do 
presente edital, devendo ser comprovado o vínculo por meio da apresentação de 
documento, conforme o caso: 

 Empregado: carteira de trabalho com ficha de registro no Ministério do 
Trabalho, comprovando o vínculo pelo menos desde a data da publicação 
do presente edital; 

 

 Sócio: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão 
competente, comprovando que participa da sociedade pelo menos desde 
a data da publicação do presente edital; 

 Diretor: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão 
competente ou ata da última assembléia de sua investidura no cargo, pelo 
menos desde a data da publicação do presente edital, devidamente 
publicada na imprensa oficial, no caso de sociedades anônimas; 

 Contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação 
civil comum, ou declaração de contratação futura do profissional detentor 
do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuência deste. 

- Os currículos dos profissionais acima citados deverão estar apresentados 
conforme Modelos apresentados no Anexo XIV - Quadros, acompanhados de 
declaração, autorizando sua inclusão na equipe técnica. 

 
- Nos currículos devem estar expostos o período de trabalho e sua respectiva 

duração nas atividades desenvolvidas para cada profissional destacado, de 
forma a otimizar a avaliação pela Comissão; 

 Para comprovação das atividades declaradas nos currículos, deverão ser 
apresentados os atestados de capacitação técnica emitidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registradas no CREA 
ou conselho profissional equivalente, acompanhadas da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou documento similar; 

 
19.2 Proposta Financeira. 
 

A Proposta Financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na 
Proposta Técnica conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustada nos aspectos que a 
Licitante julgar adequados: 
 

Sumário 
 

 Apresentação da Proposta Financeira 

 Resumo da Proposta Financeira 

 Declaração de Validade da Proposta 

 Detalhamento da Proposta 
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A Proposta Financeira, nos itens pertinentes ao sumário aludido acima, conterá as 

seguintes informações: 
 

a) Resumo da Proposta Financeira - inclui o resumo dos principais itens integrantes 
da proposta, seu valor total correspondente à soma dos serviços a ser 
evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, 
entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às 
condições específicas da proposta, variantes consideradas. 

 
b) Declaração de Validade da Proposta - a Licitante deverá apresentar declaração 

expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a 
revalidação por idêntico período. 

 
c) Detalhamento da Proposta - a Licitante deverá discriminar a composição dos 

preços unitários que compõe a Planilha Orçamentária do Anexo II, devendo: 
 

 Detalhar os salários e honorários praticados pela Licitante os percentuais 
acrescidos aos salários para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, 
despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos 
a impostos e remuneração da empresa, incidente sobre o valor total 
orçado; 

 Demonstrar os percentuais dos Encargos Sociais Básicos previstos em 
Lei. Os Grupos de Encargos que recebem incidência e reincidência dos 
Encargos Básicos devem ser corretamente definidos. 
 

d) Os preços propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias para 
execução dos serviços, assim como quaisquer encargos ou taxas que incidam ou 
venham a incidir, direta ou indiretamente. Em caso de omissão serão 
considerados inclusos nos preços. 

19.3 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
As Propostas Técnicas serão avaliadas por meio de pontuação - no intervalo de 0 (zero) a 
100 (cem), considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir. 
Para avaliação da Proposta Técnica serão considerados os critérios de pontuação abaixo: 
 
A demonstração da Experiência da Empresa Licitante, conforme estabelece o subitem 19.1, 
letra “a”, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir: 
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19.3.1 EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

 

ITENS A SEREM AVALIADOS 
PONTOS POR 

ATESTADO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Serviços de Elaboração de Projeto, Fiscalização, 
Acompanhamento e Controle de Obras de 
Redes Aéreas de Distribuição de Energia 
Elétrica. 

5 pontos 10 pontos 

Serviços de Supervisão em Obras de 
Infraestruturas de Empreendimento Lineares. 

5 pontos 10 pontos 

Sub Total de Pontos – 1  20 pontos 

 
Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma 
das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas 
responsabilidades específicas. 
 
A demonstração de Conhecimento, apresentada conforme estabelece o subitem 19.1, letra 
“b”, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir: 
 

19.3.2 CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS 

 

ITENS A SEREM AVALIADOS PONTUAÇÃO 

Conhecimento da região 10 Pontos 

Conhecimento geral do empreendimento 10 Pontos 

Procedimentos técnicos e organizacionais 5 Pontos 

Sub Total de Pontos – 2 25 Pontos 

 
O Plano Geral de Trabalho apresentado conforme estabelecem o subitem 19.1, letra “c”, 
receberá pontuação máxima conforme quadro abaixo: 
 

19.3.3 PLANO GERAL DE TRABALHO 

ITEM A SEREM AVALIADOS PONTUAÇÃO 

Plano de Trabalho 10 Pontos 

Sistema de Informações Gerenciais 8 Pontos 

Metodologia para Planejamento e Controle 8 Pontos 

Organograma da equipe alocada 3 Pontos 

Atribuições e Responsabilidades 3 Pontos 

Cronograma de Permanência 3 Pontos 

Sub Total de Pontos – 3 35 Pontos 
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A Equipe Técnica apresentada conforme estabelece o subitem 19.1, letra “d”, receberá 
pontuação máxima conforme quadro a seguir: 
 

19.3.4 EQUIPE TÉCNICA 

ITENS A SEREM AVALIADOS 
PONTOS POR 

ATESTADO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

 
Experiência da Equipe   

Coordenador Geral do Projeto (Engenheiro 
Eletricista), deverá apresentar atestado de 
Projeto, Fiscalização, Acompanhamento e 
Controle de Obras de Redes Aéreas de 
Distribuição de Energia Elétrica. 

5 pontos 10 pontos 

Supervisor dos Serviços (Engenheiro civil), 
deverá apresentar Atestado de Supervisão em 
Obras de Infraestruturas de Empreendimento 
Lineares. 

5 pontos 10 pontos 

Sub Total de Pontos – 4  20 pontos 

 

TOTAL (1+2+3+4) 100 pontos 

 
Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% 
(cinquenta por cento) dos quesitos relacionados nos subitens 19.3.1 a 19.3.4 ou pontuação 
total inferiores a 75 (setenta e cinco) pontos. 
 
As Propostas Financeiras das Licitantes classificadas tecnicamente serão examinadas para 
determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculo, se todos os 
documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as 
exigências, inclusive se o valor global da proposta não ultrapassa o valor global orçado pela 
CEA, apresentado no item 19.2. 
 
Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor 
fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma: 
 

 Se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o 
preço total será corrigido; 

 Se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, 
prevalecerão os valores descritos por extenso. 

 
No caso do subitem 19.2 os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor 
estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados, a Licitante será comunicada e 
deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de 
desclassificação. 
 
Serão desclassificadas: 
 

 Propostas que não atendam às exigências do Edital, e; 
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 Propostas com valores exorbitantes ou com preços manifestamente inexequíveis, 
assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, 
salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou 
incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com 
quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos 
apresentados na proposta técnica. 

 
19.4 A Nota Técnica (NT) da Proposta terá variação de zero a cem pontos, com até 1 (uma) 
casa decimal após a vírgula, sem arredondamento. 
 
Serão desclassificadas as Propostas Técnicas da licitante:  
• Com Nota Técnica Total (NT) inferior a 60 (sessenta) pontos;  
• As propostas que não atenderem as exigências deste Edital, com borrões, rasuras, 

emendas, ressalvas ou omissões.  
 

A Comissão Julgadora efetuará a análise e a pontuação das Propostas Técnicas de 
acordo com os critérios constantes deste Edital, dando ciência dos resultados aos 
interessados por publicação no Diário Oficial.  

 
A Nota de Preços será calculada consoante os seguintes critérios:  
 

• NP = M x 100 / P, onde:  
• M = (Vo + Mp) / 2  
• NP = Nota de Preço atribuída à Proposta de Preços da licitante;  
• Vo = Valor máximo orçado;  
• Mp = Média aritmética dos preços totais propostos por todas as licitantes que tiverem 

suas propostas técnicas classificadas;  
• P = Preço Total proposto pela licitante em análise  
 

A Nota de Preços será calculada consoante os seguintes critérios:  
 

• A Nota de Preço (NP) atribuída à Proposta de Preços fica limitada a 100 (cem) pontos.  
• O quociente M/P terá seu valor limitado a 1,00 (um inteiro).  
• As Notas de Preços (NP) obtidas serão arredondadas até os centésimos, de acordo com 

os critérios da NBR-5891/ABNT - Regras de Arredondamento, na numeração decimal.  
 
 

A “NOTA FINAL” (NF) será calculada mediante aplicação da seguinte fórmula, com 
até 2 (duas) casas decimais após a vírgula, sem arredondamento:  
• NF = (7 x NT + 3 x NP) / 10, onde:  
• NF = Nota Final;  
• NT = Nota Técnica Total;  
• NP = Nota Preços.  

 
Será considerada classificada em primeiro lugar a proposta que obtiver a maior Nota 

Final (NF), classificando as demais de acordo com a ordem crescente das Notas Finais (NF) 
obtidas. 
 
 

Macapá-AP, ____ de setembro de 2017. 
 

_____________________________ 
Presidente da Comissão de Licitação 
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_____________________________ 
Membro da Comissão De licitação 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
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Mensal Total

A) PESSOAL

A.1) Pessoal Nível Superior 6 52.968,59               

Consultor Especial 1 100% 12 176 19.006,55 19.006,55                 

Engenheiro Eletricista Fiscal/Coordenador 1 100% 12 176 10.181,82 10.181,82                 

Engenheiro Civil Supervisor 1 100% 12 176 10.181,82 10.181,82                 

Advogado 1 100% 12 176 5.185,08 5.185,08                   

Assistente Social 1 100% 12 176 3.720,00 3.720,00                   

Analista de Sistema 1 100% 12 176 4.693,32 4.693,32                   

A.2) Pessoal de Nível Técnico 24 82.409,49               

Técnico em Edificações 1 100% 12 176 3.403,42 3.403,42                   

Supervisor / Técnico de Nível Médio 2 100% 12 176 4.133,13 8.266,26                   

Eletrotécnico Fiscal 16 100% 12 176 3.403,42 54.454,72                 

Eletrotécnico Fiscal/ADM 4 100% 12 176 3.403,42 13.613,68                 

Técnico em Segurança do Trabalho 1 100% 12 176 2.671,41 2.671,41                   

A.3) Pessoal de Nível Auxiliar 11 22.173,34               

Auxiliar Administrativo 5 100% 12 176 1.989,38 9.946,90                   

Assistente Administrativo 5 100% 12 176 2.195,32 10.976,60                 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 100% 12 176 1.249,84 1.249,84                   

A.4) Periculosidade 34.054,03               

B) ENCARGOS SOCIAIS 138.224,18             

C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS 39.579,56               

D) DEMAIS DESPESAS 225.858,48             

D.1) Equip. e Ferram. de Uso Individual e Coletivo 10.403,05                 

D.2) Mobiliário, Equipamentos e Softwares de Informática 27.610,37                 

D.3) Estrutura das instalações físicas 29.978,33                 

D.4) Suprimentos de Informática 4.670,54                   

D.5) Veículos pick-up 81.437,39                 

D.6) Estadia / Alimentação 64.730,80                 

D.7) Treinamento / Reciclagem 1.187,20                   

D.8) Seguro de Vida em Grupo 302,40                      

D.9) Plano de Saúde em Grupo 5.538,40                   

E) LUCRO 59.526,77               

F) DESPESAS FISCAIS 56.639,72               

711.434,16             

8.537.209,92         

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Descrição
Nível. 

Func.
Quant.

Participação 

Mensal

Nº de 

Meses
Nº HxMês

Custo

72,14 % de A1+A2+A3+A4

12,00 % de A1+A2+A3+A4+B

H) TOTAL GERAL PARA OS 12 MESES

10% de A+B+C+D SUBTOTAL E

8,65% de A+B+C+D+E SUBTOTAL F

G) TOTAL GERAL MENSAL ( A+B+C+D+E+F) SUBTOTAL G
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ANEXO III - DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
 (MODELO) 

 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 

 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2017-PRL/CEA 

 
DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
  (Razão Social da licitante ) 
  (CNPJNº), sediada no (a)   

  (endereço completo), declara,   sob as penas da  lei, que cumpre, plenamente, os 
requisitos de exigidos no procedimento licitatório referenciado. 

 
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do Art. 36 da Lei 12.462/2011, 
que nossos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de 
cargo comissionado na CEA, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos 
impedimentos elencados no subitem 4.2 do edital da licitação referenciada. 

 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital 
da licitação e seus anexos. 

 
Local e Data 
Atenciosamente, 

 
 

 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
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ANEXO IV – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA (MODELO) 
PAPEL TIMBRADO DA  LICITANTE 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP68.900-030 

 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 –PRL/CEA 

 
 

Apresentamos     a    V.Sas.    nossa    proposta    para    execução    dos    serviços de 

.......................................,  pelo preço global  de  R$ 
  (  ),   para execução em  (   )  dias consecutivos, conforme 
Planilha de Preços anexa. 
Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução 
dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, 
máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em 
relação à CEA. 
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, 
bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da CEA,  
assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com as especificações. 
Informamos que o prazo de validade  de  nossa  PROPOSTA  DE  PREÇOS  é   de () dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação. 
Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de ...xx,xx%, Encargos Sociais de 
...xx,xx%, e TRDE de ...xx,xx%,. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de 
(Lucro Real) ou (Lucro Presumido). 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o 
Sr.  ,   Carteira   de Identidade nº.  expedida em 
//,ÓrgãoExpedidor  , e CPFnº  ,como   representante desta Empresa. 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital 
da licitação e seus anexos. 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

(MODELO) 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP 68.900-030 

 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 –PRL/CEA 
Prezados Senhores, 

 
  [identificação  completa  do  representante  da Licitante],como representante 
devidamente constituído da empresa  [identificação  completada Licitante] 
(doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alínea “b” do subitem 6.3 do 
Edital da CONCORRÊNCIA em referência, declara, sob as penas da lei, em especial o 
Art. 299 do Código Penal Brasileiro,que: 
A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação 
atinente à CONCORRÊNCIA em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da  licitação atinente ao   RDC 
referenciado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação atinente à CONCORRÊNCIA em 
referência, quanto a participar ou não da referida licitação; 
Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato da licitação atinente à CONCORRÊNCIA referenciado antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 
Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Companhia de 
Eletricidade do Amapá-CEA antes da abertura oficial das propostas;e 
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
Atenciosamente, 
Local e data 

 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

(MODELO) 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP68.900-030 
 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 –PRL/CEA 

 
Prezados Senhores: 

 
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal por esta empresa, submete à 
apreciação da CEA Proposta Técnica para (DESCREVER O OBJETO DA LICITAÇÃO), 
conforme abaixo: 

 
 
Declara o signatário da presente que esta empresa conferiu todas as informações 
existentes em sua Proposta Técnica e que assume integral responsabilidade por 
eventuais erros ou omissões existentes na referida proposta e, ainda, que está de pleno 
acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos. 

 
Atenciosamente, 

 
FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(MODELO) 
 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Local e data 

 
À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP68.900-030 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 –PRL/CEA 

 
 
Prezados Senhores: 

 
Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à 

apreciação de V.S
as

. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação 
referenciada: 

 
(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

 
Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998); 

 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim 
o Sr.  ,   Carteira   de Identidade nº.  expedida em 
//,Órgão Expedidor  ,   e CPF nº  ,   Fone  () 

  , Fax()  ,E-mail  como  representante desta Empresa. 
 
Atenciosamente, 
Local e data 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VIII – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO 

CONTRATO 

 
(MODELO) 

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO 
 
À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP68.900-030 

 
Pela presente Carta de Fiança, o Banco.........................................................., com sede 

........................, CNPJ/MF nº ..........................., por si diretamente e seus sucessores, se 
obriga perante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA, com sede em 
Macapá, Estado do Amapá, CNPJ/MF nº ..........................., em caráter irrevogável e 
irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia aos 
benefícios  estatuídos  nos  artigos  827  e  835   do   Código   Civil  Brasileiro,   da firma 
............................................................, com 
sede   ............................,   CNPJ/MF   nº   .............................,   da   importância   de R$ 

.................................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato 
decorrente da  CONCORRÊNCIANº _/-. 

 
A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte 
de nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, 
por nossa Afiançada e a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 

 
Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga- se 
este Banco a pagar a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite 
do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. 

 
Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de() meses corridos, ou até a extinção de todas 
as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato. 

 
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este 
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este 
Instrumento perante à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA ,obriga- se 
este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese do COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o 
cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia. 

 
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e 
que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da  legislação 
bancária aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a 
presente fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a 
expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe 
são autorizados pela referida entidade federal. 

 
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via. 
.................................... (.......), ....... de ....................de 2017... 
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas) 
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ANEXO IX  MINUTA DE CONTRATO (MODELO) 
 
 
 
MINUTA DO CONTRATO Nº  / 2017 

 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ   E   A  EMPRESA  , 

 PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 
 
 
 
Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, de um lado, como 

CONTRATANTE, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO  AMAPÁ  - CEA,  
concessionária de Serviço Público - Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.N.P.J. 
(MF) sob o n° 05.965.546/0001-09, representada por seu Presidente, MARCELINO DA 
CUNHA MACHADO NETO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, com RG nº 
039204582010-0 SSP/MA e CPF  nº 790.901.337-04, residente e domiciliado na Peixe 
Pedra, nº 20, bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65071-320, por seu Diretor Financeiro, 
ANTONIO ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, casado, Contador, RG 1662095 SSP/AM e CPF 
011.885.772-04, SHIN QI 02 conj.  06, casa 14, Águas Claras, Distrito Federal, CEP: 
71931-360, e por seu Diretor de Gestão e Relações Institucionais, RODOLFO 
FERNANDES DA SILVA TORRES, brasileiro, casado, bacharel em direito, R.G. nº – 
SSP/AP e CPF nº. 086.236.878-25, residente e domiciliado na Trav. C do Conjunto 
Mônaco, nº 314, Conjunto Mônaco, Macapá/AP, CEP: 68.900-000, e de outro lado como 
CONTRATADA  a Empresa   ,  C.N.P.J.(MF)   
  NIRE:  ,  com  sede na Rua:  ,  , 
 CEP:  , Telefone/Fax (   )    , neste ato representada pelo Sócio 

Administrativo o Sr.  , CPF.   às normas disciplinares que preconizam a Lei nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e 

condições seguintes, que se obrigam a cumpri-las e respeitá-las integralmente: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1- O presente Contrato tem por fundamento legal o disposto na Lei nº 13.303/2016, 

Seção III, Art. 42, Inciso V e Art. 54 e demais correlatos e nas disposições 

pertinentes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto. 7.983, de 08 de abril de 

2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, e as 

Exigências estabelecidas no Edital da Concorrência Pública Nº ____/2017-PRL 

e no Processo Administrativo nº ___/2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1- O Presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
DE ENGENHARIA DE APOIO À ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS, 
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ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS OBRAS 
DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ. 

 
2.2- Este Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência Pública, identificado na 

Cláusula acima e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: 

3.1- O  preço  global para  consecução do  objeto  deste  Contrato será de R$     ( 

 ). 

3.2- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 

licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: 

4.1 - As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta da Dotação 
Orçamentária prevista no Orçamento da CEA, através da fonte de recurso nº 01-Recursos 
Próprios,  Unidade Orçamentária nº  –  -  e Elemento de Despesa nº  – 
 –          , através  da  Nota  de  Empenho  nº            /2017, de      de           de 
2017. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 

5.1- O prazo de vigência referente ao Contrato tem inicio na data de emissão da 

Autorização de Serviços - ADS e se encerra após 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado mediante Termo Aditivo na forma do artigo 57 da Lei 8666, de 21 de Junho de 

1993 e suas alterações. 

5.2- A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

5.3- As supressões resultantes de acordos celebrados entre as contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

5.4- Os preços serão firmes e irreajustáveis durante a vigência deste Contrato, porém 

havendo prorrogação, estes poderão ser revistos com base em índices específicos ou 

setoriais mais adequados  à  natureza da  obra,  compra  ou serviço,  sempre  que 

existentes. 

CLÁUSULA SEXTA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

6.1-   Os faturamentos ocorrerão após o atesto dos serviços. 

6.2- A CONTRATADA deverá apresentar Notas Fiscais, emitidas em 02 (duas)  vias,  
contendo a descrição do objeto, período do faturamento, número do contrato e o 
número da conta bancaria da CONTRATADA. 

 
6.3- Para efeito de faturamento dos serviços executadas e recebidas, será emitida 
fatura, por ODI acompanhada de: 

a) Boletim de medição dos serviços. 
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b) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART emitida pelo 
CREA. 

c) Da relação de pessoal envolvido na execução dos serviços, 
para o primeiro faturamento do contrato e, a partir do segundo, 
deve ser acompanhada da comprovação de pagamento de 
salários dos empregados, com todos os adicionais e encargos 
incidentes, do mês anterior a que se referem às faturas, 
inclusive com documento comprobatório do recolhimento da 
GPS – Guia da Previdência Social, GFIP – Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social e 
comprovantes  de regularidade fiscal nos âmbitos municipal, 
estadual, federal e de regularidade trabalhista.  

 
6.4- No caso de empresa optante pelo “Simples Nacional”, deverá essa, ainda, 

providenciar declaração na forma do art. 4º, da IN 480 da Receita Federal, em duas vias 

originais, devidamente assinadas por seu representante legal, em papel timbrado da 

empresa, com carimbo da mesma e com seu CNPJ, bem como o extrato do Documento 

de Arrecadação do Simples Nacional – DAS relativo ao mês imediatamente anterior à 

emissão da nota fiscal, no caso de prestação de serviço, como condição para liberação do 

pagamento. Na hipótese do documento de cobrança apresentar erro em quaisquer de 

seus itens, a Companhia de Eletricidade do Amapá se reserva o direito de efetuar 

somente o pagamento dos itens corretos. A parte glosada será paga pela Companhia de 

Eletricidade do Amapá, 30 (trinta) dias corridos após a apresentação do novo documento 

de cobrança com os itens corrigidos e atestados pelo gestor do contrato. 

6.5- A Companhia de Eletricidade do Amapá não efetuará pagamento de quaisquer títulos 

através de cobrança bancária. 

6.6- A Contratada deverá indicar a agência bancária e a conta corrente na qual deverá ser 

depositado o respectivo pagamento, sendo que a Companhia de Eletricidade do Amapá 

não se responsabilizará por juros ou encargos resultantes da operação de cobrança. 

6.7- O prazo de pagamento da fatura será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da  

data de apresentação dos documentos de faturamento no Protocolo da Companhia de 

Eletricidade do Amapá, em Macapá/AP. No caso de qualquer falta ou incorreção na 

documentação, tal prazo será interrompido, devendo o crédito ser depositado em conta 

corrente conforme os dados abaixo: 

• BANCO:  ; 

• AGÊNCIA:  ; 

• CONTA CORRENTE:  . 
 

6.8- Atrasos nos pagamentos, que por ventura venham a ocorrer em virtude da mudança 

dos dados da conta indicada para crédito, não implicará em qualquer responsabilidade, 

aplicação de multa ou juros à CONTRATANTE; 

6.9- A CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se ao pagamento se no ato da 

atestação, se os serviços prestados não estiverem de acordo com as especificações 

constantes neste contrato e seus anexos; 

6.10- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
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correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = Valor da Parcela a ser paga. 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644; assim apurado: 

I = (TX/100) I =  (6/100) I = 0,0001644 365

  365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6.11- Atualização financeira prevista nesta condição será incluída em uma Nota Fiscal 

Eletrônica em separado, e somente após analise do cálculo pela Contadoria da CEA, é 

que o valor será pago. 

CLÁUSULA SÉTIMA  – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE MOBILIZAÇÃO: 

7.1- O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses consecutivos 

contados a partir da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do 

Estado do Amapá –DOE; 

7.2- O prazo de mobilização da equipe será acordado com o fiscal do contrato; 

§1º - A CONTRATADA deverá apresentar até 05 (cinco) dias antes do término do período 
de mobilização a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) respectiva, na forma que 
determina a Lei 6.476/77; bem como as documentações (ASO, certidões federais, 
municipais e estaduais, seguro de acidente em grupo e contratual) referentes aos 
empregados/empresa, aos veículos a serem utilizados na prestação dos serviços; 

 
CLÁUSULA OITAVA  – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

8.1- A CEA designará, de acordo com o Art. 67 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
um servidor ou comissão que ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
Contrato em questão; 

8.2- Caberá a(o) servidor/comissão a atestação das Notas Fiscais/Faturas que comprovem a  

 

prestação dos serviços, conforme descrito no Termo de Referência  - Anexo I; 

8.3- O servidor/comissão anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a prestação dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas  ou defeitos observados; 

8.4- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser 
solicitadas à Diretoria da área, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

8.5- A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o  
período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário; 

8.6- A servidor/comissão apresentará a Nota Fiscal Eletrônica para liquidação e 
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pagamento das despesas pela CEA, juntamente com o relatório dos serviços 
efetivamente prestados; 

CLÁUSULA NOVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

9.1- O recebimento dos serviços dar-se-á mediante Termo de Recebimento, na 
forma prevista no artigo 73 da Lei 8.666/93. 

9.2- Os serviços somente serão recebidos, após o atendimento de todas as condições 
estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência e demais documentos que o 
integram, caso não tenha sido comunicada por escrito alguma irregularidade nos 
mesmos. 

9.3- Os serviços serão recusados se forem entregues em desacordo com as 
especificações solicitadas e propostas. 

9.4- Na eventualidade da fiscalização apontar defeitos, falhas ou imperfeições, enquanto 
não forem sanados os defeitos apontados, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas ou outro determinado pela fiscalização, o serviço não será 
recebido. 

9.5- Os serviços objeto deste Termo serão formalmente recebidos pelo Gestor do 
Contrato, Conforme a Art. 73 da Lei 8.666/93, após o atendimento de todas as condições 
estabelecidas, observando-se o seguinte: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 desta Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES:  

I - DA CONTRATADA: 

a) Executar os serviços de acordo com o Termo de Referência, anexo do edital, 

após contrato devidamente registrado no CREA e providenciado ART e indicar 

em até 15 (quinze) dias, da data de assinatura do contrato, o preposto 

responsável técnico pela execução dos serviços. 

b) Responsabilizar-se pela adoção das medidas de segurança e medicina no 

trabalho e por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas seus empregados e 

terceiros. 

c) Cumprir os critérios de levantamento, projetos e fiscalização da CONTRATANTE 

e as Normas Técnicas da ABNT. 

d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme Art. 55, inciso XIII da lei 8.666/93. 

II - DA CONTRATANTE: 

a) Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à perfeita execução dos 

serviços contratados. 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais. 
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c) Designar o gestor do contrato. 

d) Elaborar boletim de medição após o recebimento dos serviços e efetuar o pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1- Os serviços serão executados, nos municípios da área de abrangência de atuação da 

CEA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

12.1- A CONTRATADA estará sujeita a penalidades quando houver atraso na execução 

das obras em que a CONTRATADA tenha dado causa, em relação aos prazos e metas 

estabelecidas com multa moratória pro-rata die de 5% (cinco por cento) a.m. sobre o 

percentual de avanço físico não executado no trimestre, tendo a CONTRATANTE 

notificado previamente a CONTRATADA da multa que lhe for aplicada, podendo esta 

última interpor recurso junto à CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

12.2- Nos casos das multas ultrapassarem o limite de 10% (dez por cento) do valor total 

do contrato e/ou reincidência da aplicação de multas a CONTRATANTE se reserva o 

direito de rescindir o contrato. 

12.3- Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, salvo se 

ensejada por motivo de força maior ou caso fortuito, a CONTRATANTE poderá garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 
• Advertências; 

• Multa de 5% do valor dos serviços não executadas; 

• Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO: 

13.1- A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses de inexecução total ou parcial 

do Contrato, ou por qualquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

13.2- A rescisão do contrato poderá ocorrer nos moldes dos art. 79 e 80 da Lei 8.666/93 e  

suas alterações posteriores. 

13.3- Nos casos de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores ficam reconhecidos os direitos da Companhia de 

Eletricidade do Amapá. 

13.4- Os casos de rescisão contratual deverão ser instrumentalizados pela Comissão de 

Licitação e Contratos – PRL da Companhia de Eletricidade do Amapá, mediante 

motivação devidamente justificada pelo Gestor de Contrato, ficando assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

13.5- As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes de 

ações delitivas perpetradas contra a Companhia de Eletricidade do Amapá, não cessam 

com a rescisão do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES 
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14.1- É vedado à CONTRATADA: 

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 

por parte  da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em  lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 

15.1- São de total, absoluta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as 

despesas do pessoal contratado para execução do objeto deste Contrato, sejam salários, 

vantagens, obrigações sociais e outras de qualquer natureza, por mais especiais que 

sejam. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

16.1- O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas 

à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, "d" 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e observados os subitens subsequentes; 

PARÁGRAFO ÚNICO - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de 

comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos 

custos do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 

17.1- A subcontratação será permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE 

através do Gestor do Contrato, não extrapolando a 30% (trinta por cento) do objeto, 

desde  que a subcontratada atenda aos requisitos de habilitação previstos na licitação. 

Isso não eximirá a empresa CONTRATADA da total responsabilidade sobre o objeto 

subcontratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL: 
 

18.1- A CONTRATADA deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do 

contrato, sob pena de rescisão, garantia equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do 

valor contratado, nas modalidades e critérios previstos no “caput” e § 1º do art. 56 da Lei 

nº 8.666/93. 

18.2- A inobservância do prazo fixado no Item anterior ensejará multa de 0,2% (dois 

décimos por cento) do valor mensal do Contrato por dia atraso, até o limite de 5% (cinco 

por cento) do valor contratado. 

18.3- A garantia prestada por meio de caução em dinheiro deverá ser depositada em 

conta específica, com correção monetária, em favor da Companhia de Eletricidade do 

Amapá. 

18.4- A garantia prestada por meio de títulos da dívida pública deverá estar  

 

acompanhada do respectivo laudo emitido pelo Banco Central do Brasil ou empresa por 
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esse credenciada, que confirme a autenticidade documental e o valor atual do título. 

 

18.5- A garantia prestada por meio de carta-fiança ou seguro-garantia deverá ter 

vigência que sobreponha, no mínimo em 90 (noventa) dias, a vigência do Contrato. 

 

18.6- A Companhia de Eletricidade do Amapá fica autorizada a executar a garantia de 

execução contratual para o pagamento de quaisquer obrigações advindas da inexecução 

contratual, prejuízos causados à CONTRATANTE, multas moratórias e punitivas 

aplicadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá à CONTRATADA, indenizações a 

terceiros, obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza não 

honradas pela CONTRATADA, inclusive em caso de rescisão contratual. 

 

18.7- Não serão aceitas garantias com cláusulas excludentes de nenhuma das 

condições previstas no Contrato. 

 

18.8- A garantia será liberada, desde que solicitada pela CONTRATADA e integralmente  

cumpridas todas as obrigações assumidas em Contrato, em até 90 (noventa) dias 

corridos a contar da solicitação. 

18.9- A CONTRATADA está obrigada a manter o valor da garantia compatível com o 

percentual exigido, relativamente ao valor atualizado do Contrato, devendo suplementar 

o montante, se for o caso. 

 

18.10- Na hipótese de rescisão contratual, por qualquer motivo imputável á 

CONTRATADA, esta perderá em favor da CONTRATANTE a caução prestada, sem 

prejuízo das perdas e danos decorrentes da rescisão. 

 

18.11- Caso o valor da garantia seja utilizado em pagamento de qualquer obrigação, fica 

a CONTRATADA obrigada a efetuar a reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, contados da notificação da Comissão de Licitação e Contratos – PRL da 

Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA. 

 

18.12- Se a garantia necessitar de renovação, a CONTRATADA deverá fazê-la, de forma 

a não gerar lacunas de falta de cobertura durante a vigência de Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DOS CASOS OMISSOS: 

19.1- Os casos omissos relativos à execução deste contrato administrativo serão 

resolvidos pelas partes, com a estrita observância das disposições contidas no art. 55, V 

da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar aplicável a Teoria Geral dos Contratos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

20.1- É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e 

haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 

21.1- Este Contrato deverá ser publicado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º dia 

útil do mês seguinte de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Amapá, art. 61, 

parágrafo único, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO: 

22.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro 

da Comarca de Macapá (AP), com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 

03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de 

lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 

CONTRATADA. 

 

Macapá-AP, _____de  de  2017 
 
 
 
MARCELINO DA CUNHA MACHADO NETO 
           DIRETOR PRESIDENTE/CEA 
                 CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
ANTONIO ARAÚJO DA SILVA 
 DIRETOR FINANCEIRA/CEA 
             CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

RODOLFO FERNANDES DA SILVA TORRES  

DIRETOR DE GESTÃO E RELACIONAMENTO 

                   INSTITUCIONAL/CEA 
                     CONTRATANTE 
 
 
 
_____________________________________ 
 
CONTRATADO
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ANEXO X - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

INDIRETAS - BDI – SERVIÇOS 
 
(MODELO) 

 
 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº ____/2017 –PRL/CEA 

 

Bonificação e Despesas Indiretas 

GRUPO A 

Administração Central  % 

Risco  % 

Total % 

GRUPO B 

Garantia  % 

Lucro Bruto  % 

Despesas Financeiras  % 

Total % 

GRUPO C 

ISS (Observar Percentual da Localidade)  % 

PIS  % 

COFINS  % 

Total % 

BDI % % 

Fórmula para o cálculo do BDI: 

 
 

NOTAS: 

Alíquota do ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará  
o serviço conforme art. 1º da Lei Complementar nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o 
art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é de 5%. Além disso, registra- 
se, ainda, que deve-se verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da  
base de cálculo deste tributo, pois conforme o §2º, inciso I, art. 7º desta mesma lei 
complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor dos 
materiais; 

 
Alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03. 

 
Alíquota máxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833/03. 

 
Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites referenciais 
máximos admitidos pela Administração, consoante o art. 40, inciso X da Lei nº 
8.666/93. 

BDI = { [ ( (1 + A) x (1 + B) )  / (1 – C) ] – 1 } x 100 
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ANEXO XI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO) 

 

ANEXO XI CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PERÍODO 
1º. 

MÊS 

2º. 

MÊS 

3º. 

MÊS 

4º. 

MÊS 

5º. 

MÊS 

6º. 

MÊS 

7º. 

MÊS 

8º. 

MÊS 

9º. 

MÊS 

10º. 

MÊS 

11º. 

MÊS 

12º. 

MÊS 

DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

             

              

             

             

             

             

             

             

FINANCEIRO PARCIAL             

ACUMULADO             



 

 

 

ANEXO XII - TERMO DE COMPROMISSO DA CAUÇÃO (MODELO) 
 

 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
 
À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP 68.900-030 

 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº ____/2017 –PRL/CEA 

 
 

Pelo presente termo e, em atendimento à CFNº   , declaramos ter ciência que a 
garantia   caucionária de nº  relativa   ao   Termo   de   Contrato nº 
  , será analisada  pela CEA após  a assinatura  do retro citado Termo de Contrato 
pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou complementações de 
dados verificados em sua análise serão atendidos por esta empresa, mediante endosso 
ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da 
data de notificação. 

 
 
Macapá/AP,  de  de          . 

 
 
 
 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE (IN)ADIMPLÊNCIA 
 

CONCORRÊNCIA N° ___/2017-PRL/CEA  
 

 
A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃO DA CEA, em atendimento ao disposto 
do Edital da CONCORRÊNCIA Nº ____/2017-PRL/CEA, atesta que a
 empresa..................................................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas sob o 
nº   ..........................................................,   NÃO   SE   ENCONTRA   INADIMPLENTE com 
quaisquer obrigações decorrentes de contrato(s) de serviços/obras de engenharia, 
firmado(s) anteriormente com a CEA- Companhia de Eletricidade do Amapá 

 
 
 
VISTO DO DIRETOR DA D.P/SERVIDOR DA D.P 

 
Em,  / /______ 

 
 

Carimbo e Assinatura 
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QUADRO 1 - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

NÚMERO 

DE 

ORDEM(

1) 

IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E 

DIMENSIONAIS DOS SERVIÇOS 

OBJETO OU NATUREZA DOS 
SERVIÇOS 

CONTRATANTE (NOME E 

ENDEREÇO) 

QUANTIDADE/UNIDADE ATESTADO E 

PÁGINA (2)      

          

EDITAL:  DATA 

NOME DA EMPRESA: 

 

IDENTIFICAÇÃO,QUALIFICAÇÃO  E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

a) Por ordem cronológica das datas de início 

b) Juntar cópias dos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA (vide Edital) indicando na coluna o número do 
atestado pertinente bem como 

sua paginação na documentação da proposta 

OBSERVAÇÃO : RECOMENDA-SE DESTACAR NOS ATESTADOS OS QUANTITATIVOS USADOS PARA COMPROVAR A CAPACIDADE TÉCNICA 
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QUADRO 2 - RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

NÚMERO  

DE ORDEM 

NOME DO TÉCNICO ALOCADO ÁREA TÉCNICA PROPOSTA CÓDI
GOS FUNÇÃ

O (1) 
NÍVEL 
(II) 

VINCULAÇÃO (III) REGIME (IV) 

      

EDITAL:                                                               DATA                                          NOME DA EMPRESA: 

 
IDENTIFICAÇÃO,QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO  RESPONSÁVEL 

ÁREA TÉCNICA 
PROPOSTA 

VINCULAÇÃO (III) REGIM
E (IV) 

 
NÍVE
L (II) 

FUNÇÃO (I) 1 - Acionista 1 - Tempo integral com dedicação  exclusiva 

C Consultor 2 - Sócio 2 - Tempo integral 

P0 Coordenador 3 - Empregado CLT 3 - Tempo parcial 

P1 Chefe de Equipe 4 - Autônomo 4 - Outros (Especificar) 

P2 Engenheiro Residente 5 - Compromisso Futuro  

P3 Membro de Equipe Senior 6 - Diretor  

P4 Membro de Equipe Júnior/Engenheiro  Auxiliar   
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QUADRO 3 - IDENTIFICAÇÃO,FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

 
 
 
 

 
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE 

EXTENSÃO,APERFEIÇOAMENTO,PÓS GRADUAÇÃO,ETC 

 
 
 
 
 

 
EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL 

(I) A ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTA 

a) - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos (II) Informações adicionais devem constar no verso do Quadro 

b) - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos (III) A CEA se reserva o direito de exigir para fins de verificação, documentos em 

original 3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto comprobatórios das informações fornecidas 

 

Nome da Empresa Nome do Técnico Nº CPF/MF 

   
Data de Admissão Especialização Data de Nascimento Nacionalidade Endereço 

    
 
 

 
 

Nº de Ordem Discriminaç
ão 

Estabelecimento de Ensino Localida
de 

Duraçã
o 

Ano de Conclusão 

      

 

Identificação dos serviços executados (Objeto, Natureza, 
Localização 

Extensão, Quantitativos) 

Função Desempenhada Contrata
nte 

Cliente Final Período de 
Execução Mês/Ano Mês/Ano 

      

 Indicado para a Função Assinatura do Técnico 

Nome do Informante Qualificação Assinatura do Técnico 

 


