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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021 –PRL/CEA 

 

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

Amapá – CEA, por meio da Comissão de Licitação, sediada a Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900, bairro 

Santa Rita, CEP 68.900-030, Macapá/AP, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO DO LOTE, em sessão pública virtual, por meio da internet, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, Lei 

Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018; Regulamento de Licitações e Contratos da CEA, e as 

exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 001/2021-DEOO/DE e demais anexos, partes 

integrantes deste Edital. 

 

Inicio do Acolhimento das Propostas: 04/06/2020, às 12h00min (Horário de Brasília). 

Término do Acolhimento das Propostas: 28/06/2021, às 08h30min (Horário de Brasília 

Abertura das propostas: às 08:30h do dia xx/xx/2021 

Endereço: sitio de www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil 

Abertura para Lances: 28/06/2021. As 09h00min (horário de Brasília) 

Nº da licitação no Licitacoes-e : 876213 

 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização 

deste evento na data marcada, no horário e local aqui estabelecido, o Pregão Eletrônico ficará 

automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, desde que não haja comunicação em 

contrário da Comissão de Licitação e Contratos. 

 

CONTATOS PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: jose.pinto@cea.ap.gov.br,e licitacoes@cea.ap.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Locação de Equipamentos de Radiocomunicação, incluso: projeto, 

execução, instalação de equipamentos, fornecer os equipamentos e acessórios, manutenção preventiva e 

corretiva, e treinamento de colaboradores (CEA), Licenciamento de frequências e estações junto a ANATEL 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:jose.pinto@cea.ap.gov.br
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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(Agência Nacional de Telecomunicações), quando necessário, e atendimentos emergenciais pelo período continuo 

de 12 (doze) meses, para uso da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA e Terminais e nas atividades 

operacionais, administradas pela Companhia, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 

Referência 001/2021-DEOO/DE, em anexo. 

1.2. 1.2. O valor estimado desta contratação foi suprimido pela Comissão de Licitação e Contratos, 

conforme prevê o art. 34 da Lei 13.303/2016. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos próprios previstos no 

Orçamento do Exercício 2021 da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA. 

 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

3.1 Os pedidos de esclarecimentos e das impugnações referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, (art. 87, §1º, da Lei 13.303/2016 c/c art. 39 do Regulamento de Licitações e Contratos da CEA), 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, em horário de expediente desta Companhia de 

Eletricidade, ou seja, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às  17:30h, no seguinte contato: 

licitacoes@cea.ap.gov.br. 

3.2 Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sistema eletrônico. 

3.3 Quaisquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu 

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.4 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste Edital e do Termo de 

Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis (art. 87, da lei 13.303/2016 c/c 

art. 39 do Regulamento de Licitações e Contratos da CEA). 

3.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização 

do certame. 

3.6. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio www.licitacoes-e.com.br, 

no campo: “LISTAR DOCUMENTOS” 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.1 O Credenciamento permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 

4.2 O credenciamento dar-se-á pelo recebimento da chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do Banco do Brasil, (art. 9º, § 1º 

do Decreto nº 10.024/2019), no sítio http://www.licitacoes-e.com.br. 

4.3 Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a autoridade 

competente do órgão promotor da licitação, o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes 

que participam do pregão na forma eletrônica (Art. 9º, § 2º  do Decreto nº 10.024/2019). 

4.4 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 

Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 19º, III, do Decreto nº 

10.024/2019). 

4.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1 Poderão participar deste Pregão o interessado cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação e que tenha cadastro no portal do Banco do Brasil para participação de Pregão Eletrônico, 

desde que: 

5.1.1 Atendam as condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente; 

5.1.2 Não estejam sob falência, concurso de credores ou recuperação judicial, dissoluções, liquidações, 

consórcio de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si e comprovem 

possuir os documentos de habilitação requeridos. 

5.1.2.1 As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial devem comprovar além da 

apresentação da Certidão Positiva: 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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a) Caso apresentem a Certidão Positiva de recuperação judicial, caberá ao órgão processante através da 

sua Comissão de Licitação diligenciar no sentido de aferir se a empresa em recuperação já teve seu plano 

de recuperação acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 2005; 

b) Se a empresa postulante à recuperação não obteve ainda o acolhimento judicial do seu plano, não há 

como demonstrar sua viabilidade econômica, não devendo ser habilitada no certame licitatório; 

c) O mero despacho de processamento do pedido da recuperação judicial, com base no art. 52 da Lei 

11.101, de 2005, não será aceito por não demonstrar que a empresa em recuperação possua viabilidade 

econômico-financeira. 

5.1.3 Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública direta ou 

indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

5.1.4 Não estejam reunidas em consórcio, por meio de um ou mais de um consórcio ou isoladamente; 

5.1.5 Os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, fiscal, consultivo, 

deliberativo ou administrativo ou sócio não pertençam, ainda que parcialmente, à empresa do mesmo 

grupo que esteja participando desta licitação; 

5.1.6 Não estejam inadimplentes com a União ou cujo(s) diretor (es) tenha(m) participado de outra 

empresa que, também, se tornou inadimplente perante a União; 

5.1.7 Não sejam de propriedade de servidor ou dirigente do órgão ou entidade licitante ou responsável 

pela licitação; 

5.1.8 Não estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a entidade sancionadora, por prazo 

não superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 83, inciso III, da Lei nº 13.303/2016. 

5.2 Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente;  

5.3.2 Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

5.3.3 Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303 de 30 de junho 

de 2016. 

6. ENVIO DA PROPOSTA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO 

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br), 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta ou planilha de 

composição de preços com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
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estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 

envio dessa documentação. (Art. 26 do Decreto nº 10.024/2019); 

6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha; 

6.3 Valor unitário e total do item ou lote, com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 

 6.4 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá: 

a) Consignar o(s) preço(s) proposto(s) para o(s) item(s) ofertado(s) em real(s), junto ao(s) qual(is) 

considerar-se-ão todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos 

de qualquer natureza); 

b) Preencher, obrigatoriamente, o campo “DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES”, com a especificação do objeto, 

atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de Referência, com a descrição precisa do que 

pretende ofertar sem que, para isso, precise identificar a LICITANTE, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO; 

6.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.6 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. (Art. 48, § 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019). 

6.7 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.8 Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha sido 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme disposições do art. 38 

da Lei 13.303/2016, este fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo à simples 

apresentação da proposta, a indicação, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua 

participação na presente licitação, eximindo, assim, o Pregoeiro de qualquer punição. 

6.9 Até o encerramento do acolhimento de proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

6.10 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos. 

6.11 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades 
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da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais 

de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 

necessário cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base no inciso I I do art. 81 

da Lei n. 13.303/2016 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP nº05/2017. 

6.12. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade como dispõe o Termo de Referência, assumido o proponente o compromisso 

de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, suas substituições. 

 6.13 O licitante que deixar de apresentar sua proposta em campo próprio indicado no sistema, nos termos 

dos itens supramencionados, será desclassificado. 

 6.14 Para esta contratação, a proposta de preço detalhadas deverá conter o mesmo teor e forma da que 

será apresentada após ser declarada vencedora, DEVENDO contar especificações técnicas próprias. NÃO 

será aceita a simples cópia das especificações constante no Anexo I do Edital (Termo de Referência), 

EXCETO no caso que a licitante encaminhe, em conjunto com a proposta, prospectos, folders, folhetos, 

manuais, etc., que permitam examinar se todas as especificações do produto ofertado atendem ao que é 

exigido no Edital. 

 6.15 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.  DA ABERTURA DA SESSÃO 

7.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital. 

7.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1 A abertura das propostas para a classificação das mesmas, dar-se-á por meio de sistema eletrônico, 

logo após o encerramento do prazo para o acolhimento das propostas indicados no preâmbulo do Edital. 

8.2 Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances, desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.  

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro,com base no Art. 29 

do Decreto 10.024/2019. 
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8.3.1 No preenchimento da proposta eletrônica, o licitante não poderá se identificar, sob pena de 

desclassificação; 

8.3.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

8.3.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito a efeito na fase de aceitação. 

8.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

9.2 O lance deverá ser ofertado pelo valor global da proposta. 

9.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para a abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 9.4 Olicitantessomentepoderáoferecerlanceinferioraoúltimoporeleofertadoeregistradonosistema. 

9.5 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 50.00. 

9.6 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 5 (cinco) segundos 

e o intervalo entre lances dos licitantes não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

9.7 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.. 

9.8 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 

duração da sessão pública. 

9.9 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviado nesse período de prorrogação, inclusive no 

caso de lances intermediários. 

9.10 Não havendo novos lances na forma estabelecida no sistema anterior, a sessão pública encerrar-se-

á automaticamente. 
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9.11 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

9.12 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Gestão do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão. 

9.13 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

9.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar 

9.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

9.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.18 O critério de julgamento adotado será o menor valor do Lote, conforme definido neste Edital e seus 

anexos. 

 9.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

10.1. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O 

sistema identificará em coluna própria às microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.2 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 

proceder-se-á da seguinte forma.  

10.3 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá na sala de disputa, 

após convocação do Pregoeiro e no prazo de 05 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à 
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do licitante mais bem classificado e, se atendidas ás exigências deste edital, ser contratada. 

10.4 Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 

forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, 

estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

10.5 O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 

Sistema, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.6 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório 

prossegue com os demais licitantes. 

10.7 Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram 

enumerados, os seguintes critérios de desempate, previsto no Art. 55 da Lei 13.303/2016. 

10.7.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato 

contínuo ao encerramento da etapa de julgamento. 

10.7.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de 

avaliação instituído; 

10.8 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes 

serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

11. DA NEGOCIAÇÃO 

11.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance 

mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo 

negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

11.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

11.2 O sistema disponibilizará campo próprio para mensagem do Pregoeiro cabendo aos licitantes 

acompanhá-las, sendo possível, a partir deste momento, manifestação do licitante convocado pelo 

Pregoeiro. 

11.3. Caso não sejam apresentados os lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e valor estimado para a contratação. 

11.4 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
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12.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos;  

12.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível; (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) 

12.3 A licitante deverá observar em sua proposta de preços as especificações do objeto, evitando a simples 

cópia do teor das especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital); 

12.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;  

12.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 

no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

12.6 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de 

preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de 

ajustes aos valores estimados pela CEA. 

12.6.1 O prazo supramencionado poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 

do licitante, encaminhada antes do término do prazo definido no Item 12.6, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro;  

12.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, via sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta; 

12.7A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 

adequada ao último lance, devidamente preenchida, assinada, rubricada em arquivo único. 

12.8 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da CEA ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão; 

12.9Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado, bem como: 

12.9.1 Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis. 

12.9.2 Considerar-se-á inexeqüível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio 

de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 

mercado do objeto deste Pregão. 
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12.10 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 2º do art. 56 da Lei n.º 

13.303/2016 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, 

para que a empresa comprove a exeqüibilidade da proposta para efeito de comprovação de sua 

exeqüibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

12.10.1Os questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em 

relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

12.10.2 Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios 

coletivos de trabalho; 

12.10.3O levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério 

da Previdência Social; 

12.10.4 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

12.10.5 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

12.10.6 Verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração ou com a 

iniciativa privada; 

12.10.7 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 

12.10.8 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

12.11 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar sua proposta 

obedecendo, quanto aos salários, estabelecido em instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo 

ou convenção coletiva de trabalho da categoria. 

12.12. Caso a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar apresente proposta com salário 

inferior ao estabelecido neste Edital ou ao da norma coletiva a que estiver obrigada, dentre os dois o mais 

benéfico ao trabalhador, o Pregoeiro fixará prazo para ajuste da proposta. 

12.13 O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo implica a 

desclassificação da proposta. 

12.14 O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 

12.15 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro. 

13.  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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13.1 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá anexar no sistema, no prazo de até 

03 (três) horas, após a convocação via sistema, a proposta de preço adequada ao último lance; 

13.1. Caso o licitante encontre dificuldade para anexar a proposta, deve ser informado o problema no 

sistema e encaminhar via endereço eletrônico jose.pinto@cea.ap.gov.br.  

13.2 A proposta inicial, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada após solicitação do Pregoeiro, 

deverá ser redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante 

ou seu representante, deverá conter: 

13.2.1 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos 

elaborados pela Administração; 

13.2.2 Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 

(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária 

anexo ao Edital; 

13.2.2.1 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas 

relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços; 

13.2.2.2 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como 

despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

13.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida; 

13.4 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

13.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço 

ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas 

apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma 

alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais 

licitantes. 

13.4.1 Erros formais no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação 

da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, 

atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

13.9A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

mailto:jose.pinto@cea.ap.gov.br
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13.10 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

13.11 Quando o numeral dos novos preços adequados ao lance vencedor incorrer em dízima, deverá 

ocorrer o arredondamento para menos. 

13.12 Os originais ou cópias autenticadas dos Documentos de Habilitação e Proposta Ajustada 

remetidos por meio eletrônico, deverão ser encaminhados a Comissão de Licitação e Contratos da 

Companhia de Eletricidade do Amapá, Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, nº 1900, bairro Santa Rita, CEP 

68.900-030 – Macapá-AP, no prazo de 03 (três) dias a partir da solicitação do Pregoeiro, de segunda-feira 

à sexta-feira, em horário de expediente que é de 7:30h às 11:30h e 13:30 às 17:30, em envelope com 

timbre da empresa e lacrado. 

13.12.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

13.13 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta Seção, será 

desclassificado. 

13.14 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado 

com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 

13.15 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

13.16 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

13.17Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

13.18 Visando a celeridade do processo, uma vez transcorrido os prazos para o envio de documentos 

complementares ou proposta/planilhas o descrito no item 13.1, o pregoeiro poderá estipular prazos 

inferiores para a entrega de qualquer documento ou proposta mediante solicitação via sistema, ou fazer 

diligencia para sanar qualquer dúvida referente ao pregão. 

 

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

14.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
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participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

14.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

14.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

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

14.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

14.3.Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

14.4. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o 

licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

14.5. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na 

hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo 

de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena 

de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, 

empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, 

de 2006. 

14.6. Iniciada a fase de habilitação, o licitante que tiver a menor proposta aceita pelo Pregoeiro, deverá 

comprovar sua habilitação, com a documentação já anexo no sistema e posterior encaminhamento dos 

documentos originais ou cópias autenticadas, conforme o item 13.12, a documentação relativa à: 

I - Habilitação Jurídica; 

II - Qualificação Técnica; 

III - Qualificação Econômico-financeira; 

IV - Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

V – Declarações. 

 

14.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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14.7.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

14.7.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

14.7.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

14.7.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que 

o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

14.7.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

14.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

14.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

14.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

14.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao 

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

14.8.3. Prova de regularidade a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida 

Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 

14.8.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei. Em se tratando de empresa com sede neste município de Macapá/AP, 

apresentar a Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

14.8.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 

Caixa Econômica Federal; 

14.8.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 

14.8.7. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a 
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mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

14.8.8. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

14.8.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio 

ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

14.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

14.9.1 REMETE-SE AO ITEM 15, DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

14.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

14.10.1. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

14.10.2. 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 por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

a) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;  

a.1) é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.  

b) comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das 

seguintes fórmulas: 

 
 

Liquidez Geral                   =≥ 1,0  
 
 

Índice de Solvência Geral 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Total 
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Solvência Geral                       = ≥ 1,0 

 
 

Índice de Liquidez Corrente 
 

Liquidez Corrente                         = ≥ 1,0 

 

c) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% 

(dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.  

d) As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por 

meio de:   

d.1) Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro(Ativo Circulante – Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 

estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações 

contábeis já exigíveis na forma da lei;   

d.2) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da 

apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na 

forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.   

d.3) Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme modelo 

constante do Anexo VII, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração 

Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é 

superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;   

d.4) a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social,   

d.5) quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a 

declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 

deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas. 

 

14.11. DECLARAÇÕES 

14.11.1. Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos impeditivos 

para a sua habilitação neste certame, instrução Normativa/MARE n° 5/95, conforme Anexo IV; 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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14.11.2. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, 

da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de 

05/09/2002, conforme Anexo V; 

14.11.3  Declaração de Enquadramento como ME/EPP, conforme modelo do ANEXO VI.  

14.12. O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante deste Edital, enviada 

via e-mail, mediante consulta, nos sítios oficiais, à base de dados dos órgãos e entidades emissores de 

certidões, constituindo esta verificação meio legal de prova, para fins de habilitação.  

14.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome do licitante, e, preferencialmente, com o numero do CNPJ e respectivo endereço, observando-se que: 

14.13.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

14.13.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

14.13.3. Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os 

documentos da matriz como da filial. 

14.13.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

14.14. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e/ou trabalhista da 

Microempresa, Empresas de Pequeno Porte ou Micro empreendedor Individual, consoante dispõe o § 

1º,artigo 43 da Lei n.º 123/2006, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 

solicitação do (a) Pregoeiro (a) no sistema eletrônico, para comprovar a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. O prazo poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração. 

14.15. A não regularização no prazo previsto no item 14.8 acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, sendo concedido o mesmo prazo para regularização. 

14.16. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais e entidades emissoras de certidões e/ou 

declarações constituem meio legal de prova. 

14.17. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
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14.18. O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante deste Edital, 

enviada via e-mail, mediante consulta, nos sítios oficiais, à base de dados dos órgãos e entidades 

emissores de certidões, constituindo esta verificação meio legal de prova, para fins de habilitação. 

14.19. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante. 

14.20. Após a análise dos documentos de habilitação das (s) empresa (s) vencedora (s), além da 

informação usualmente contida na Ata da Sessão Pública, os autos do processo serão instruídos com 

toda documentação formal pertinente à licitação, bem como, termo de certificação do (a) Pregoeiro (a), 

para fins de comprovação do cumprimento dos requisitos de habilitação pela (s) licitante (s). 

 

15. DOS RECURSOS 

15.1. Declarado o vencedor, será concedido prazo de 1 (uma) hora, durante o qual qualquer licitante 

poderá, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso, indicando 

contra qual decisão pretende recorrer e por quais motivos. 

15.1.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante 

vencedor. 

15.1.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 

campo próprio do sistema. 

15.1.4. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso pelo 

sistema eletrônico no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 59, § 1º, da Lei nº 13.303/2016 c/c 69 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da CEA),contados da data que postou sua intenção recursal, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

15.2. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o 

licitante interessado poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 

15.3. As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela 

autoridade competente. 

15.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.5. Não serão conhecidas as razões e contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 

15.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 
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16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

16.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados de acordo com o item 1 do art. 71 do Regulamento de Licitação e Contratos da CEA. 

16.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

17. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

17.1. Após a homologação, o fornecedor poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou 

aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), no prazo de até 10 

(dez) dias úteis. 

17.2 A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do 

art. 78do Regulamento de Licitação e Contratos da CEA, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante 

o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 

17.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, 

prorrogável na forma do art. 71, da Lei n° 13.303/2016. 

17.4 No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do pacto. 

17.5 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo de até 05 

(cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e anexos. 

17.6 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, 

não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-

se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 

requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 

demais cominações legais. 

17.7 É facultado à empresa pública ou à sociedade de economia mista, quando o convocado não assinar 

o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos, conforme previsto §2º I e II da Lei 13.303/16: 

17.7.1 Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em 

conformidade com o instrumento convocatório; 

17.7.2 Revogar a licitação. 
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17.8 As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado, mediante motivação 

do órgão ou entidade licitante. 

17.9 O adjudicatário deverá assinar o contrato acatando todas as condições e regras 

estabelecidas,incluindo-se a observância da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei Federal n.º 13.709, de 

14 de agosto de 2018, quando esta se tornar vigente. 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

18.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável por igual período, contados da assinatura do 

Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor total desta Contratação (art. 70 da lei nº 13.303/2016 c/c art. 83 do Regulamento de 

Licitação e Contratos da CEA, e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, 

ressalvado o previsto no § 3º do art. 70. 

18.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por 

cento).  

18.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

18.2.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

18.2.2 Prejuízos causados à Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA ou a terceiro, decorrentes de 

culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

18.2.3 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA à 

Contratada; 

18.2.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, 

quando couber. 

18.3 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - Caução em dinheiro; 

II - Seguro-garantia; 

III - Fiança bancária. 

18.3.1 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA, em conta corrente indicada, com correção monetária. 

18.4 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições. 
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18.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da 

data em que for notificada. 

18.6 A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA não executará a garantia na ocorrência de uma ou 

mais das seguintes hipóteses:  

18.6.1 Caso fortuito ou força maior; 

18.6.2 Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

18.6.3 Descumprimento das obrigações, pela Contratada, decorrentes de atos ou fatos praticados pela 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

18.6.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. 

18.7 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas 

neste item. 

18.8 Será considerada extinta a garantia: 

18.8.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias de 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Companhia de Eletricidade 

do Amapá - CEA, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do 

contrato; 

18.8.2 No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA não comunique a ocorrência de sinistros. 

 

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

19.1 A Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA convocará oficialmente a licitante 

vencedora durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após 

cumpridas as exigências contidas neste Edital, aceitar ou retirar a Autorização de Serviços – ADS, sob 

pena de decair o direito ao fornecimento. 

19.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração. 

19.3 É facultado à Administração, quando a convocada não retirar ou aceitar a Autorização de Serviço – 

ADS no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 
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inclusive quanto aos preços, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação prevista no art. 

75 da Lei nº 13.303/2016. 

19.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a Autorização de Serviços – ADS, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

19.5 O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 75 da Lei nº 

13.303/2016, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, 

inclusive quanto ao prazo e preço. 

19.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta será aplicada sanções conforme previsto no Art 

96 alinea “d” do Regulamento de Licitações e Contratos da CEA. 

19.6 Os requisitos de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no anexo I - Termo de 

Referência. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA; Cabe ao CONTRATADA, além do previsto e exigido pela lei n.º 

13.303/2016 e normas regulamentares pertinentes: Dar integral cumprimento à sua proposta. 

20.2. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados; 

20.3. Corrigir qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados, conforme prazos 

estabelecidos neste termo, após a notificação, salvo nos seguintes casos: 

a) Caso fortuito ou força maior desde que devidamente comprovado pelo usuário e o órgão gestor do 
contrato; 

b) Falha de equipamento sob a responsabilidade do contratante; 

c) Realização de testes, ajustes e manutenção necessários à prestação do serviço, devidamente 
comunicados à contratada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias; 

d) Impedimento, por qualquer motivo, o acesso do pessoal técnico da contratada às dependências da 
Contratante onde estejam localizados os equipamentos mantidos pela Contratante; 

20.4. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às recomendações 
aceita pela boa técnica, normas e legislação; 

20.5. Implantar adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de forma a se obter uma operação 
correta e eficaz; 

20.6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre a execução dos mesmos em 
perfeita ordem; 
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20.8. Comunicar com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis, a paralização temporária do objeto do 
Contrato por motivo de manutenção ou deficiências em seus meios técnicos e operacionais, bem como o seu 
prazo de normalização, sem prejuízo de exame por parte das justificativas apresentadas ressalvadas os casos 
fortuito e de força maior; 

20.10. Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade na prestação dos serviços e prestar os esclarecimentos 
necessários; 

20.11. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, devidamente comprovada, desde que 
praticada por técnicos durante a execução dos serviços; 

20.12. Apresentar, segundo sua disponibilidade e viabilidade técnica todas as facilidades e serviços que lançar 
no mercado, durante a vigência do presente contrato, capazes de torná-lo menos oneroso e/ou mais 
economicamente viável para a Administração; 

20.13. Fornecer números telefônicos ou outro meio para contato da Administração com o preposto, mesmo fora 
do horário de expediente, sem que isso ocorra qualquer ônus extra para a CEA; 

20.14. Responder administrativamente, cível e penalmente, por quaisquer danos pessoais ou materiais 
causados diretamente a CEA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, quando da execução dos 
serviços objeto do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pela Administração; 

20.15. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 

todas as condições de habilitação exigidas no instrumento convocatório; 

 

20.16. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATANTE: Promover, por intermédio do servidor designado na forma do art. 

85 Do Regulamento Interno de Licitação, a fiscalização da execução do contrato consiste na verificação do 

cumprimento das obrigações contratuais por parte do contratado, com a alocação dos recursos, pessoal qualificado, 

técnicas e materiais necessários. A fiscalização deve ser administrativa e técnica.  

20.17. Efetuar o pagamento à Empresa CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas no Contrato. 

20.18. Para que a empresa CONTRATADA possa efetuar os trâmites de registro de ART´S junto ao CREA-AP e 

confecção e apresentação do Projeto de Licenciamento de Freqüências e Estações de Rádio junto a ANATEL, a 

CEA será responsável em fornecer uma Procuração Particular, após a assinatura do contrato, em nome do 

Engenheiro da empresa e do Engenheiro da empresa CONTRATADA, outorgando-lhes plenos poderes para 

efetuar todos os trâmites necessários junto aos órgãos acima citados em nome da CEA. A Procuração Particular já 

referenciada terá como validade o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço celebrado com empresa 

CONTRATADA. 

20.19. Ceder, em seus estabelecimentos, os espaços necessários à instalação dos equipamentos, bem como local 

para realização das manutenções preventivas mensais 

21. DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO – ADS 
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21.1 A Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA convocará oficialmente a licitante 

vencedora durante a validade da ata de registro de preços para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

após cumpridas as exigências contidas neste Edital, aceitar ou retirar a Autorização de Serviço – ADS, sob 

pena de decair o direito ao fornecimento. 

21.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração. 

21.3 É facultado à Administração, quando a convocada não retirar ou aceitar a Autorização de Serviço – 

ADS no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 

inclusive quanto aos preços, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação prevista no art. 

75 da Lei nº 13.303/2016. 

21.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a Autorização de Serviço – ADS, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

21.5 O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas, que não aceitarem a contratação, 

nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

22. DO PREÇO E REAJUSTE 

22.1. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 da Lei 13.303/16, 

contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos 

seguintes casos, previsto no § 7º do Art. 81 da Lei 13.303/16 e Art. 92 à 94 do Regulamento de Licitações 

e Contratos da CEA. 

22.2. A alteração deve ser consensual.  

22.3 A alteração incidente sobre o objeto do contrato pode ser:  

a) Quantitativa, quando importa acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto do contrato;  

b) Qualitativa, quando a alteração diz respeito a características e especificações técnicas do objeto do 

contrato.  

22.4 A alteração da planilha para substituir ou readequar itens não é suficiente para caracterizar a 

alteração como quantitativa.  

22.5 A alteração quantitativa sujeita-se aos limites previstos nos § 1º e 2º do Artigo 81 da Lei n. 

13.303/2016, devendo observar o seguinte:  
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a) A aplicação dos limites deve ser realizada separadamente para os acréscimos e para as supressões, 

sem que haja compensação entre os mesmos; 

b) Deve ser mantida a diferença, em percentual, entre o valor global do contrato e o valor orçado pela 

empresa, salvo se o fiscal técnico do contrato apontar justificativa técnica ou econômica, que deve ser 

ratificada pelo gestor da unidade técnica;  

c) Em contratos cujos valores são estimados, os limites devem ser calculados sobre os valores estimados;  

d) Os limites devem ser calculados pelo preço unitário dos itens se o julgamento da licitação ocorreu pelo 

preço unitário e devem ser calculados pelo preço global do contrato se o julgamento ocorreu pelo preço 

global;  

e) em contratos sujeitos à renovação, os limites devem ser calculados por cada período de renovação em 

separado.  

22.6 A alteração qualitativa não se sujeita aos limites previstos nos § 1º e 2º do Artigo 81 da Lei n. 

13.303/2016, devendo observar o seguinte:  

a) Os encargos decorrentes da continuidade do contrato devem ser inferiores aos da rescisão contratual e 

aos da realização de um novo procedimento licitatório;  

b) As consequências da rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, devem importar 

prejuízo relevante ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou pelo serviço;  

c) As mudanças devem ser necessárias ao alcance do objetivo original do contrato, à otimização do 

cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos de correntes;  

d) A capacidade técnica e econômico-financeira da contratada deve ser compatível com a qualidade e a 

dimensão do objeto contratual aditado;  

e) A motivação da mudança contratual deve ter decorrido de fatores supervenientes não previstos e que 

não configurem burla ao processo licitatório;  

f) A alteração não deve ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de 

natureza ou propósito diverso. 

22.7 Alteração para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato está prevista no § 6º do artigo 81 

da Lei 13.303/2016. Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a 

empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial. 

22.7.1. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato previsão do artigo 81 da Lei 13.303/2016 deve 

ocorrer por meio de:  
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a) Reajuste: instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato diante de variação de 

preços e custos que sejam normais e previsíveis, relacionadas com o fluxo normal da economia e com o 

processo inflacionário, devido ao completar 1 (um) ano a contar da data da proposta;  

b) Repactuação: espécie de reajuste destinado aos contratos de terceirização de serviços com dedicação 

exclusiva de mão de obra, em que os custos de mão de obra são calculados ao completar 1 (um) ano a 

contar da data do orçamento a que se refere a proposta, ou seja, da data base da categoria ou de quando 

produzirem efeitos acordo, convenção ou dissídio coletivo;  

c) Revisão: instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato diante de variação de 

preços e custos decorrentes de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com conseqüências 

incalculáveis, e desde que se configure álea econômica extraordinária e extracontratual, sem a 

necessidade de periodicidade mínima.  

22.7.2 O reajuste deve observar:  

a) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as 

atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele 

previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 

corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, 

dispensada a celebração de aditamento. 

b) O reajuste não deve ser concedido de ofício, haja vista a necessidade de garantir a manifestação de 

concordância  

da contratada com todos os termos do reajuste.  

22.7.3. A repactuação deve observar:  

a) A repactuação pode ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, podendo ser realizada 

em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 

diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra, quando deve ser considerada a data do 

acordo, convenção ou dissídio coletivo, e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do 

serviço, quando deve ser considerada a data da apresentação da proposta;  

b) Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a 

repactuação deve ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das 

categorias envolvidas na contratação;  



 

 
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 

 

 

 

Página 28 de 91 
 
 
 
 
 

c) a repactuação em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o 

aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos, inclusive novos benefícios não 

previstos na proposta original que tenham se tornado obrigatórios por força deles;  

d) A repactuação deve ser precedida de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração 

analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e 

do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação 

de custos objeto da repactuação;   

e) A contratada, para fazer jus à repactuação, deve comprovar:  

I) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos das empresas, de estatais ou da 

Administração Pública;  

II) Os particularidades do contrato em vigência;  

22.7.4 A revisão deve ser precedida de solicitação da contratada, acompanhada de comprovação:  

I) Dos fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis;  

II) Da alteração de preços ou custos, por meio de notas fiscais, faturas, tabela de preços, orçamentos, 

notícias divulgadas pela imprensa e por publicações especializadas e outros documentos pertinentes, 

preferencialmente com referência à época da elaboração da proposta e do pedido de revisão;  

III) De demonstração analítica, por meio de planilha de custos e formação de preços, sobre os impactos da 

alteração de preços ou custos no total do contrato.  

22.7.5Quando houver, a matriz de riscos define o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e é 

vinculante para pedidos de repactuação e revisão.  

22.7.6O contrato pode sofrer reajuste, repactuação ou revisão diante de fatos ocorridos depois da 

publicação do edital ou do oferecimento das propostas e antes da assinatura do próprio contrato, nas 

seguintes condições:  

a) O reajuste deve ser concedido se entre a data da apresentação da proposta e a assinatura do contrato 

transcorreram mais de 12 (doze) meses;  

b) A repactuação deve ser concedida se entre a data da publicação do edital e a assinatura do contrato 

sobreveio novo acordo, convenção ou dissídio coletivo;  

c) A revisão deve ser concedida se entre a data da apresentação da proposta e a assinatura do contrato 

ocorreu fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que configura álea 

econômica e extracontratual.  
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22.7.7 Nas hipóteses previstas no item 20.7.6, o próprio instrumento contratual deve ser firmado com os 

valores reajustados, repactuados ou revistos, que deve ser antecedido de parecer jurídico e de 

autorização do gestor da unidade de licitações, cumpridos os demais requisitos prescritos no Regulamento 

de Licitações e Contratos da CEA, tudo juntado aos autos do processo do contrato. 

22.7.8 As alterações incidentes sobre o objeto devem ser:  

a) Instruídas com memória de cálculo e justificativas que devem avaliar os seus pressupostos e condições 

e, quando for o caso, calcular os limites;  

b) As justificativas devem ser ratificadas pela autoridade da unidade de gestão de contratos;  

c) Submetidas à área jurídica e, quando for o caso, à área financeira;  

d) Formalizadas por termo aditivo firmado pela mesma autoridade que firmou o contrato, salvo regra de 

alçada de cada empresa; e  

e) O extrato do termo aditivo deve ser publicado no sítio eletrônico da empresa.  

22.7.9 Não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensando 

a celebração de termo aditivo:  

a) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços e repactuação previstos no próprio 

contrato;  

b) As atualizações, as compensações ou as penalizações financeiras decorrentes das condições de 

pagamento previstas no contrato;  

c) A correção de erro material havido no instrumento de contrato ou documento equivalente; e  

d) As alterações na razão ou na denominação social da contratada;  

e) As alterações na legislação tributária que produza efeitos nos valores contratados;  

f) E renovações contratuais, sejam por extensão do prazo de execução ou prorrogação do prazo de 

vigência.  

22.7.10 A decisão sobre o pedido de aditivo contratual ou de repactuação deve ser feita no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação. O prazo é suspenso quando realizar-se diligência 

para requerer comprovações ou informações complementares.  

22.7.11Desde que previsto expressamente no instrumento de contrato ou documento equivalente, as 

repactuações e revisões que não forem solicitadas durante a vigência do contrato devem ser objeto de 

preclusão com a assinatura da prorrogação ou renovação ou com o encerramento do contrato.  
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22.7.12 Os aditivos contratuais ou apostilamentos devem ser firmados dentro da vigência do respectivo 

contrato. Se o encerramento da vigência do contrato ocorrer em dia não útil ou sem expediente, os 

aditivos ou apostilamentos podem ser firmados no dia útil subsequente. 

23. DO PAGAMENTO 

23.1. O pagamento da prestação de serviços será realizado mensalmente, conforme forem executados durante o 

mês, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida pela contratada, devidamente certificada pelo chefe da gerência 

de medicina e segurança do trabalho da CEA. 

23.2 Deverá ser estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias para o pagamento da despesa, contados a partir da 

certificação da nota fiscal; 

23.3 O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da licitante vencedora junto a 

Fazenda Nacional, a Fazenda Estadual, a Seguridade Social, o FGTS, e a Justiça do Trabalho, conforme 

preceitua o art. 69, IX da Lei nº 13.303/2016. 

23.4. O pagamento será efetuado à Contratada, a partir da efetiva apresentação Nota Fiscal junto à CEA, 

juntamente com os documentos acima citados, devidamente certificados pela Diretoria de Gestão, sendo o 

crédito depositado na conta bancária, conforme descrito abaixo: 

 BANCO: ___________ ; 

 AGÊNCIA: ____________; 

 CONTA CORRENTE: ______________; 

23.5. Atraso 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; 

23.6. 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;  

23.7. 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 correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

               EM = I x N x VP 
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Onde: 

a) EM = Encargos moratórios; 

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

c) VP = Valor da Parcela a ser paga. 

d) I = Índice de atualização financeira = 0,00016438; assim apurado: 

I = (TX/100)               I =(6/100)           I = 0,00016438 

       365                            365 

e) TX = Percentual da taxa anual = 6% 

23.8. A 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. 

24. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

24.1 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de 

razões de interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

24.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

24.3 Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato. 

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

25.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

poderá, garantida a prévia defesa, de acordo com o processo administrativo preceituado no artigo 97 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, aplicar a 

CONTRATADA as sanções de advertência ou suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ por prazo não superior a 2 

(dois) anos, que podem ser cumuladas com  multa. 

25.2 As sanções administrativas devem ser aplicadas diante dos seguintes comportamentos da 

CONTRATADA: 

25.2.1 Dar causa à inexecução parcial ou total do presente Contrato; 
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25.2.2 Não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

25.2.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do Contrato sem motivo justificado; 

25.2.4 Prestar declaração falsa durante o Procedimento Licitatório Eletrônico ou a execução do Contrato. 

25.2.5 Praticar ato fraudulento na execução do Contrato; 

25.2.6 Comportar-se com má-fé ou cometer fraude fiscal. 

25.3 A sanção de suspensão, referida no inciso III do art. 83 da Lei nº 13.303/2016, deve observar os 

seguintes parâmetros. 

25.3.1 Se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis)  meses; 

25.3.2 Caracterizada má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no mínimo, 

de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes previstas no Item 26.5,  abaixo. 

25.4 As penas bases definidas no item 25.3 desta Cláusula devem ser qualificadas nos seguintes 

casos: 

25.4.1 Em 1/2 (um meio), se a CONTRATADA for reincidente; 

25.4.2 Em 1/2 (um meio), se a falta da CONTRATADA tiver produzido prejuízos relevantes para a 

Companhia de Eletricidade do Amapá- CEA. 

25.4.3 As penas bases definidas no item 26.3 desta Cláusula devem ser atenuadas nos seguintes casos: 

25.4.4 Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA não for reincidente; 

25.4.5 Em 1/4 (um quarto), se a falta da CONTRATADA não tiver produzido prejuízos relevantes para a  

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ; 

25.4.6 Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas 

para corrigi-la;e 

25.4.7 Em 1/4 (um quarto), a CONTRATADA comprovar a existência e a eficácia de procedimentos 

internos de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n.8.420/2015. 

25.5 CONTRATADA estará sujeita à multa: 

25.5.1 de mora, por atrasos não justificados no prazo de execução ou pelo não cumprimento de qualquer 

um dos dispositivos contratuais e exigências efetuadas pela fiscalização da COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ, de 1% (um por cento) do valor do faturamento do mês em curso, por dia de 

inadimplemento, limitada a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

25.5.1.1 Nos casos em que a falta cometida referir-se a cumprimento de prazos já estabelecidos no 

instrumento contratual ou em lei, dispensar-se-á a comunicação da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
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AMAPÁ, e o período a ser considerado para aplicação da multa será iniciado a partir do primeiro dia 

subseqüente ao prazo infringido pela CONTRATADA, até a devida regularização das pendências. 

25.5.1.2 No caso específico do tempo para detecção de problemas e o prazo para atendimento, a 

CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento de multa horária, considerada hora cheia, independente de 

fração para maior ou para menor, correspondente a 1% (um por cento) do valor do faturamento do mês 

em curso, não capitalizável, até o cumprimento das referidas exigências, contada do recebimento da 

comunicação, em caso de primeira falta, limitada a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

25.5.1.3 Caso haja reincidência, a multa diária/horária elevar-se-á para 2% (dois por cento) do valor do 

faturamento do mês em curso, limitada a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

25.6 Se a multa moratória alcançar o seu limite e a mora não cessar, o Contrato pode ser rescindido, salvo 

decisão em contrário, devidamente motivada, do gestor do Instrumento Contratual, fundamentada na 

Cláusula da Rescisão do Contrato. 

25.7 Acaso a multa não cubra os prejuízos causados pela CONTRATADA, a COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ pode exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de 

indenização, na forma do preceituado no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil. 

25.8 A multa pode ser descontada dos pagamentos devidos a CONTRATADA em razão do Instrumento 

Contratual em que houve a aplicação da multa ou de eventual outro Contrato havido entre a COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ e a CONTRATADA, aplicando-se a compensação prevista nos artigos 

368 e seguintes do Código Civil. 

25.9 Caso haja prorrogação por novo(s) período(s), de acordo com o estipulado na Cláusula que estipula 

o prazo contratual, as penalidades expressas nesta Cláusula serão aplicadas sobre os valores relativos a 

este novo período. 

25.10 A CONTRATADA será notificada da abertura do procedimento de aplicação de multa e terá o prazo 

de 10 (dez) dias úteis, a contar da data DE RECEBIMENTO da notificação, para interpor defesa prévia 

junto à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, encaminhada ao Gestor do Contrato. 

25.11 Apresentada a defesa prévia, a mesma será analisada e respondida pelo Gestor do Contrato, que 

no caso de manutenção da penalidade oferecerá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data DE 

RECEBIMENTO da comunicação da sua decisão, para interposição do Recurso Administrativo junto à 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ. 

25.12 A CONTRATADA responderá por danos causados diretamente à COMPANHIA DE ELETRICIDADE 

DO AMAPÁ, ou a terceiros, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do 
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objeto contratual, limitado ao valor total do Contrato. 

25.13 As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE). 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem comprometimento da 

segurança da contratação. 

26.2 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

26.3 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

26.4 A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

26.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Companhia 

de Eletricidade do Amapá, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

26.6 A anulação do Pregão induz da ata de registro de preços e do contrato. 

26.7 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do Contrato. 

26.8 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este 

prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

26.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 

26.10 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação constante do 

preâmbulo deste Edital. 

26.11 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum da Justiça Estadual, Seção Judiciária do 

Estado do Amapá.  

27. DOS ANEXOS 

 

27.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 
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Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II - Matriz de Riscos 

Anexo III – Modelo de Proposta de Preços 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente  

Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento do Requisito Constitucional 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP 

Anexo VII – Modelo de Declaração de Capacidade Técnica 

Anexo VIII - Minuta do Contrato 

Macapá, 02 de junho de 2021. 

 

 

JOSÉ DOMINGOS RODRIGUES PINTO 

Pregoeiro 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021–PRL/CEA 

 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2021 - DEOO/DE 
 

1. Justificativa 
 
Este Termo de Referência para locação de equipamentos de radiocomunicação do tipo Push to Talk (PTT), se justifica pela 
necessidade de comunicação eficiente entre o Centro de Operação da Distribuição (COD) e as equipes de manutenção de 
emergência e manutenção programada em toda a área de concessão da CEA. 
 
Essa comunicação eficiente garante segurança aos funcionários que trabalham na rede de distribuição e melhoram os tempos 
de atendimentos às faltas de energia, reduzindo a insatisfação dos consumidores e contribuindo para que os limites dos 
indicadores de continuidade DEC e FEC não sejam extrapolados. 

 

2. Objeto 
 
Locações de Equipamentos de Radiocomunicação, incluso: projeto, execução, instalação de equipamentos, fornecer os 
equipamentos e acessórios, manutenção preventiva e corretiva, e treinamento de colaboradores (CEA), Licenciamento de 
frequências e estações junto a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), quando necessário, e atendimentos 
emergenciais pelo período continuo de 12 (doze) meses, para uso da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA e Terminais 
e nas atividades operacionais, administradas pela Companhia, conforme as especificações e quantitativos descritos abaixo: 

 

2.1. Abrangência e distribuição do sistema: as rotas serão integradas abrangendo as seguintes localidades 
e/ou região. 

 

 
Localidades 

Transcepto r Fixo 
Push to Talk 

Transcepto r Móvel  
Push to Talk 

Transcepto r Portatil 
Push to Talk 

Macapá 10 30 30 
Bailique 1  2 
Santana 3 2 10 
Laranjal do Jari 2 2 4 
Vitória do Jari 1 1 1 
Cutias do Araguari 1 1 1 
Itaubal do Piririm 1 1 1 
Porto Grande 2 3 4 
Ferreira Gomes 1 1 1 
Serra do Navio 1 1 2 

Pedra Branca do Amapari 1 1 2 
Tartarugalzinho 2 2 2 
Calçoene 1 2 3 
Amapá 1 1 1 
Lourenço 1 1 2 
Oiapoque 1 3 4 

Total de Equipamentos 30 50 70 
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DESCRITIVO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUSH TO TALK 
 

O Sistema profissional de comunicação, controle e rastreamento de equipes de campo deverá operar em equipamentos móveis 

push to talk (PTT) profissionais e comerciais via conexão banda larga 2G, 3G, 4G e Wifi, contendo um Subsistema de 

Despacho, Rastreamento e Controle (SRDC); 

O Subsistema de Despacho, Rastreamento e Controle gerenciará e supervisionará todo o sistema, permitindo a interação com 

os terminais de profissionais móveis ou portáteis (envio de mensagens de texto e vídeo, rastreamento dos terminais, controle de 

velocidade, controle de áreas, entre outros). 

Os equipamentos (hardware e software) e materiais que compõem o sistema profissional de comunicação, controle e 

rastreamento de equipes de campo deverão permitir quando necessario a integração com sistemas de rádio comunicação em 

diversos  protocolos industriais, como DMR, TETRA e P25. 

Deverá ser fornecido sistema de gravação de comunicações, dimensionado para gravação simultânea de todas as chamadas 

realizadas no Sistema profissional de comunicação Push to Talk, controle e rastreamento de equipes de campo, com 

capacidade de armazenamento em disco rígido de no mínimo 180 dias e recursos para salvamento e transferência dos arquivos 

de áudio, em formatos comerciais, para mídia ótica (DVD+/- R e RW). 

 
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 ESTAÇÃO TERMINAL PORTÁTIL PUSH TO TALK COM DISPLAY FRONTAL. 

 
CONTROLES BÁSICOS: 

 
a) Chave Liga/desliga; 
b) Tecla PTT dedicada; 
c) Ajuste de volume; 
d) Tecla de emergência dedicada em cor laranja ou vermelha; 
e) Chave seletora de grupos de operação; 
 
 
RECURSOS E FACILIDADES: 

 
a) Receber alerta de chamada; 
b) Capacidade de receber comando de Monitor Remoto de áudio e Foto remota; 
c) Envio da localização automática da estação através de GPS integrado no circuito original do Terminal; 
d) Bluetooth 4.0 para uso de acessórios de áudio; 
e) Wi-Fi integrado; 
f) Receber comando de interrupção de transmissão; 
g) Controle de aceso restrito ao sistema; 
h) Função: Vibracall para que o usuário consiga identificar que está recebendo chamadas em ambiente ruidosos, 
como o encontrado nas vias públicas; 
i) Possuir Sistema Operacional Android. 
j) Vida da Bateria mínima 10 horas para o regime de operação (5%TX/5%RX/90%STB); 
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k) Deve ser provido de Display LCD (touchscreen) IPS ou TFT de no mínimo 3" com resolução mínima de 
800x480dpi WVGA (devido uso em áreas externas a céu aberto) para visualização dos nomes dos grupos, 
identificação de usuários do sistema e chamadas de vídeo; 
l) Câmera de no mínimo 6MP. 
m) Envio e recebimento de mensagens de texto livre com até 125 (cento e vinte e cinco) caracteres; 
n) Envio do ID do terminal chamador e do grupo 
o) Enviar e Receber arquivos PDF, JPEG, TIFF, DOC, para um total de um envio ou recebimento de arquivo mês, 
por terminal. Caso a CONTRATANTE julgue necessária a ampliação desse número de chamada ou tempo de 
duração, será solicitado à CONTRATADA cotação para saber o impacto financeiro desse aditamento; 
p) Realizar e receber os tipos de chamadas descritos no subitem 5.3 deste Termo de Referência; 
q) Receber alerta de chamada; 
r) Deverá ser apresentado Certificado de Homologação / Registro do equipamento junto a ANATEL; 
 
 
ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA: 

 
a) Alto Falante interno com potência de áudio de no mínimo 1,8W; 
b) Atender ao grau de proteção IP67; 
c) Resistente a queda de até 1,2m;   
d) Dimensões máximas com bateria: Altura 120 mm x Largura 62 mm x Profundidade 30 mm; 
e) Peso máximo com bateria 200 g; 
 
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO DA ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) PARA USO PORTÁTIL  
 
O conjunto Estação Terminal de Acesso deverá ser constituído de: 

 
a) 01 (um) equipamento Terminal de Acesso; 
b) 01 (um) Clip de cinto com engate e saque rápido; 
c) 01 (um) estojo de couro com presilha de cinto e alça tiracolo; 
d) 01 (um) microfone remoto dotado de PTT; 
e) 02 (duas) baterias recarregáveis de no mínimo 3.400 mAh de Li-Íon; 
f) 01 (um) carregador de bateria (tipo mesa), full-range 100 a 240 Volts CA, do tipo recarga rápida, com tempo 
médio de recarga de no máximo 04 (quatro) horas; 
g) 01 (um) manual de operação em português; 
h) 01 (um) serviço de fornecimento de dados móveis com no mínimo 2 GB com Sim Card de operadora; 
 
 ESTAÇÃO TERMINAL PUSH TO TALK MÓVEL VEICULAR PARA VIATURAS OPERACIONAIS COM 
DISPLAY AVANÇADO. 
 
CONTROLES BÁSICOS: 

 
a) Chave Liga/desliga; 
b) Microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT dedicada; 
c) Ajuste de volume; 
d) Tecla de emergência dedicada em cor laranja ou vermelha; 
e) Chave seletora de grupos de operação; 
f) Alimentação pela bateria principal do veículo (12 a 24VCC); 

 
RECURSOS E FACILIDADES: 
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a) Receber alerta de chamada; 
b) Capacidade de receber comando de Monitor Remoto de áudio e Foto remota; 
c) Envio da localização automática da estação através de GPS integrado no circuito original do terminal; 
d) Bluetooth 4.0 para uso de acessórios de áudio; 
e) Wi-Fi integrado; 
f) Receber comando de interrupção de transmissão; 
g) Controle de aceso restrito ao sistema; 
h) Possuir no mínimo o Sistema Operacional Android para Instalação de aplicativo operacional. 
i) Deve ser provido de Display LCD (touchscreen) IPS ou TFT de no mínimo 3,5" com resolução mínima de 
800x480dpi RGB (devido uso interno do veículo) para visualização dos nomes dos grupos, identificação de usuários 
do sistema e chamadas de vídeo; 
j) Câmera de no mínimo 2MP para captura de imagens no interior do veículo; 
k) Envio e recebimento de mensagens de texto livre com até 125 (cento e vinte e cinco) caracteres; 
l) Envio do ID do terminal chamador e do grupo; 
m) Enviar e Receber arquivos PDF, JPEG, TIFF, DOC, para um total de um envio ou recebimento de arquivo mês, 
por terminal. Caso a CONTRATANTE julgue necessária a ampliação desse número de chamada ou tempo de 
duração, será solicitado à CONTRATADA cotação para saber o impacto financeiro desse aditamento; 
n) Realizar e receber os tipos de chamadas descritos no subitem 5.3 deste Termo de Referência; 
o) Receber alerta de chamada; 
p) Deverá ser apresentado Certificado de Homologação / Registro do equipamento junto a ANATEL; 

 
ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA: 

 
a) Alto Falante interno com potência de áudio de no mínimo 1,8W; 
b) Atender no mínimo ao grau de proteção IP54; 
c) Dimensões máximas: Altura 76 mm x Largura 220 mm x Profundidade 80 mm; 
d) Peso máximo 550 g; 
 
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO DA ESTAÇÃO TERMINAL  MÓVEL PUSH TO TALK VEICULAR. 

 
O conjunto Terminal de Acesso deverá ser constituído de: 

 
a) 01 (um) equipamento Terminal de Acesso; 
b) 02 (duas) antenas de dupla diversidade articulada com conector, de uso móveis, para maior eficiência no RX e 
TX; 
c) 01 (um) microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT; 
d) 01 (um) cabo de alimentação com porta fusível e fusível de proteção, para conexão na bateria original do 
veículo; 
e) 01 (um) suporte de fixação; 
f) 01 (um) manual de operação em português;  
g) 01 (um) serviço de mão de obra de instalação; 
h) 01 (um) serviço de fornecimento de dados móveis com no mínimo 2 GB com chip de operadora; 
 
 ESTAÇÃO TERMINAL PUSH TO TALK PARA USO FIXO COM DISPLAY. 
 
CONTROLES BÁSICOS: 

 
a) Chave Liga/desliga; 
b) Microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT dedicada; 
c) Ajuste de volume; 
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d) Tecla de emergência dedicada em cor laranja ou vermelha; 
e) Chave seletora de grupos de operação; 
f) Alimentação 12 VCC através de fonte de alimentação (conversor CA/CC 110/220 VAC 12 VCC); 
g) Deve ser provido de Display LCD (touchscreen) IPS ou TFT de no mínimo 3,5" com resolução mínima de 
800x480dpi RGB (devido uso interno do veículo) para visualização dos nomes dos grupos, identificação de usuários 
do sistema e chamadas de vídeo; 
h) Câmera de no mínimo 2MP; 
i) 01 (um) serviço de fornecimento de dados móveis com no mínimo 2 GB com chip de operadora; 
j) 01 (um) serviços de assinatura mensal do terminal. 

 
RECURSOS E FACILIDADES: 

 
a) Ligar/Desligar com anúncio de Voz; 
b) Receber alerta de chamada; 
c) Capacidade de receber comando de Monitor Remoto de áudio e Foto remota; 
d) Bluetooth 4.0 para uso de acessórios de áudio; 
e) Wi-Fi integrado; 
f) Receber comando de interrupção de transmissão; 
g) Controle de aceso restrito ao sistema; 
h) Possuir no mínimo o Sistema Operacional Android para Instalação de aplicativo operacional. 
i) Deve ser provido de Display LCD (touchscreen) IPS ou TFT de no mínimo 3,5" com resolução mínima de 
800x480dpi RGB (devido uso interno em edificações) para visualização dos nomes dos grupos, identificação de 
usuários do sistema e chamadas de vídeo; 
j) Câmera de no mínimo 2MP para captura de imagens do ambiente onde for instalada; 
k) Envio e recebimento de mensagens de texto livre com até 125 (cento e vinte e cinco) caracteres; 
l) Envio do ID da terminal chamador e do grupo 
m) Enviar e Receber arquivos PDF, JPEG, TIFF, DOC, para um total de um envio ou recebimento de arquivo mês, 
por terminal. Caso a CONTRATANTE julgue necessária a ampliação desse número de chamada ou tempo de 
duração, será solicitado à CONTRATADA cotação para saber o impacto financeiro desse aditamento; 
n) Realizar e receber os tipos de chamadas descritos no subitem 5.3 deste Termo de Referência; 
o) Receber alerta de chamada; 
p) Deverá ser apresentado Certificado de Homologação / Registro do equipamento junto a ANATEL; 

 
ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA: 

 
a) Alto Falante interno com potência de áudio de no mínimo 1,8W; 
b) Atender no mínimo ao grau de proteção IP54; 
c) Dimensões máximas: Altura 76 mm x Largura 220 mm x Profundidade 80 mm; 
d) Peso máximo 550 g sem a fonte de alimentação. 
 
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO DA ESTAÇÃO TERMINAL PUSH TO TALK PARA USO FIXO 

 
O conjunto Terminal de Acesso deverá ser constituído de: 

 
a) 01 (um) equipamento Terminal de Acesso; 
b) 02 (duas) antenas de dupla diversidade articulada com conector, de uso móveis, para maior eficiência no RX e 
TX. Caso nas edificações a serem definidas para a instalação o sinal indoor seja muito fraco, a CONTRATADA 
deverá instalar antenas direcionais na parte externa do prédio, as quais deverão estar acompanhadas dos 
respectivos suporte de fixação, cabo coaxial 50 Ohms e os conectores compatíveis com o Terminal de Acesso, sem 
ônus adicionais à CONTRATANTE; 
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c) 01 (um) microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT; 
d) 01 (um) cabo de alimentação com porta fusível e fusível de proteção, para conexão a fonte de alimentação; 
e) 01 (uma) fonte de alimentação 110/220 VAC 12VCC com amperagem compatível com o terminal de acesso, 
dotada de flutuador carregador de bateria; 
f) 01 (um) Bateria tipo estacionária com capacidade de manter o Terminal de Acesso em pleno funcionamento 
por período não inferior a 12 horas sem a energia elétrica da rede pública. A bateria deverá estar acompanhada com 
os respectivos cabos de alimentação e conectores; 
g) 01 (um) suporte de fixação; 
h) 01 (um) manual de operação em português;  
i) 01 (um) serviço de mão de obra de instalação; 
j) 01 (um) serviço de fornecimento de dados móveis com no mínimo 2 GB com chip de operadora; 
k) 01 (um) antena celular rural voz e dados 2G, 3G, 4G todas Frequências (especificações técnicas / dimensões 
Frequência: 700~2600 MHz, Tecnologia: CDMA / GSM / 3G / 4G, Ganho: 15dBi Impedância: 50 Ohms, Conector: 
Tipo "N" Fêmea. 
 
 
2.2. CONSOLE DE DESPACHO: 

● O Console de Despacho e Rastreamento tem por finalidade orientar, despachar e acompanhar as atividades 

operacionais. Como um órgão centralizador das comunicações operativas, coordenará as ações, permitindo o 

planejamento e a racionalização da força de trabalho disponível. Será o ponto de contato externo da organização 

com as equipes em campo. 

● O console terá a possibilidade de se conectar a 01 (um) ou mais servidores e terá a função de despachar, 

monitorar, supervisionar e gerenciar as diversas redes de voz do sistema, tendo a possibilidade de controlar 

múltiplos canais, como também receber a localização e armazenar as rotas de todos os usuários monitorados, 

emitindo relatórios das rotas adotadas de todos os equipamentos; 

● O console possuirá interface gráfica amigável para a visualização das tarefas de despacho do sistema, 

através de ícones intuitivamente reconhecidos. 

● O console terá a capacidade de operar com a sinalização padrão DMR do ETSI (Instituto Europeu de Normas 

de Telecomunicações), em modo digital, a fim de ter facilidade de comunicação com qualquer rádio que atenda o 

mesmo padrão de AIS (DMR Application Interface Specification) nos modos TIER II e TIER III. 

● Cada console será fornecida, com capacidade de rastreamento dos terminais (moveis e portáteis) via GPS. 
 

Cada Console de Controle, Despacho e Gerenciamento, será baseada em matriz digital, utilizando a 
computação como ferramenta operacional. Sua composição mínima deverá ser: 

 

 1 (um) estação de trabalho operacional (despachador) com 01 (um) monitor cada, 

 01 (um) software de despacho de voz digital e mensagem de transmissão de texto; 

 01 (um) software de monitoramento GPS com capacidade de rastreamento de no mínimo 10 mil      

terminais moveis e portáteis; 

 01 ponto de internet de no monimo 10 megas; 
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 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

● Aplicação de alta capacidade preparada para utilização de até 10.000 terminais móveis e portáteis; 

● Banco de dados otimizado para performance com alto fluxo de registros; 

● Compatível com sistema operacional Windows 8 e 10 (32 ou 64 bits); 

● Chave de ativação da aplicação Servidor do sistema não é atrelada equipamentos de hardware externos, c 

como gateways ou switches, ou outros mecanismos de controle de acesso, para envio de voz e dados, sendo 

possível a substituição rápida por qualquer equipamento compatível com a necessidade, que esteja disponível no 

momento; 

● O aplicativo totalmente preparado para operação em monitores sensíveis a múltiplos toques; 

● Compatível com sistema de redundância automática de Servidor. Este Servidor, funciona de forma passiva 

rastreia o funcionamento do Servidor Principal via IP. Caso o Radioserver principal pare de funcionar, o Servidor 

redundante se ativa e todos os consoles e usuários em, campo automaticamente se logam no Servidor backup. 

Portanto sem nenhuma ação manual o sistema seria restabelecido automaticamente; 

● As configurações executadas no servidor principal devem automaticamente espelhada no servidor 

redundante, sem nenhuma necessidade de ação humana, a fim de eliminar falhas humanas e possível problema 

de indisponibilidade de rede em momentos de emergência; 

● Os terminais móveis e portáteis devem reconhecer o servidor redundante sem que seja necessária 

nenhuma ação manual de configuração nos mesmos. Assim que o servidor principal reconhecer a existência do 

servidor redundante, ele irá enviar para os terminais móveis e portáteis em campo o endereço e as credenciais de 

acesso ao servidor redundante. Este processo automatizado evita a necessidade de ação humana de 

configuração manual, otimizando a utilização da rede e eliminando a possibilidade de indisponibilidade de rede; 

● O sistema deve ser compatível com gateways IP para acesso remoto a sistemas de rádio  

comunicação Analógica, DMR, TETRA ou P25, não necessitando que o Servidor de aplicação esteja fisicamente 

próximo ao equipamento; 

● Utilização de algoritmo especial que permite que todos os aplicativos Client do sistema, como os Consoles 

de Operações ou Clientes Móveis e Portáteis façam chamadas de voz, mesmo atrás de rede NAT sem 

necessidade de configuração de redirecionamento de portas; 

● Função que permite update automático de terminais de forma rápida, sem impactos na operação. 

● O pacote de update é disparado a partir do operador do sistema, utilizando a função OTAP (Over The Air 

Programming) existente na console de operações. Havendo update disponível, o usuário do terminal, ao abrir seu 

dispositivo, recebe a notificação de update na tela, que ocorre automaticamente; 

● Portal de suporte ao usuários on-line em português com os passos necessários para operação de consoles, 
clientes móveis e portáteis; 

● Possibilita a seleção de teclas de atalho para acesso rápido (PTT) a grupos determinados; 
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● Num único server, deverá ser possível criar inúmeras redes de comunicação que são isoladas entre si. Em 

cada rede de comunicação deverá ser possível criar diversos canais de comunicação bem como criar inúmeros 

usuários móveis e portáteis para operar nessa rede; 

● Uma rede de comunicação não deve interferir ou ter acesso aos canais e usuários de outra rede de 

comunicação; 

● Cada rede de comunicação deverá ser configurada separadamente e hospedando suas próprias regras de 

utilização, controle e operação; 

● Os usuários de uma rede de comunicação não devem, em hipótese alguma serem visualizados por usuários 

ou  operadores de outra rede; 

● A possibilidade de criação de redes de comunicações individuais permite que sejam agregados unidades ou 

terceiros ao sistema, facilitando a operação sem que um órgão interfira no outro, por exemplo, deve-se permite criar 

a rede de comunicação das unidade A, B e C, bem como do serviço  

● operadores de consoles de despacho deverão ter a capacidade de acessar simultaneamente uma ou mais 

redes de comunicação configuradas no servidor a fim de permitir flexibilidade na operação, ou seja, o operador não 

pode ficar preso a apenas uma rede de comunicação; 

● O sistema deve ter a possibilidade de integração à redes de rádio DMR diretamente via IP via protoclo AIS da 

DMR Association ou via protocolo proprietário para determinados fabricantes; 

● O sistema deve possuir função que impeça o usuário de terminal de fazer o logoff do aplicativo ou mesmo 

fechar o aplicativo; 

● O sistema deve permitir que cada login de usuário fique restrito para ser utilizado apenas em um dispositivo de 

hardware, ou seja, a aplicação funcionará apenas naquele aparelho. Caso o usuário tente se logar a partir de outro 

aparelho, a conexão deverá ser negada pelo servidor; 

 

 CARACTERÍSTICAS DO DESPACHO 

● Operação via computador com sistema operacional Windows 7 ou superior 

● Interface de operação amigável e totalmente customizável, possibilitando posicionar as diferentes janelas de  
funções em qualquer local da (s) tela (s) de operação, bem como redimensionar as janelas para o tamanho 
desejado; 

● O operador da console deve ter a capacidade de criar telas de operação, nas quais ele pode incluir botões 
para     contato a grupos de comunicação ou rádios, bem como janela de monitoramento do nível de bateria dos 
terminais em uso; 

● O operador também deve ter a possibilidade de agrupar os botões criados na janela de operação através de 
"frames". Com isso ele conseguirá chamar todos os participantes localizados no mesmo frame ao mesmo tempo; 

● Possibilidade de utilização de múltiplos monitores com capacidade de posicionamento das janelas de funções 
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desejadas em cada uma das telas conectadas; 

● Todos os tipos de chamadas (todos os usuários, grupo de usuários, individual, unicast, multicast e emergência 
prioritária); 

● Identificação do usuário que inicia a chamada; 

● Janela de chamadas com indicação visual das chamadas em curso e últimas chamadas realizadas através do  
sistema; 

● Diferenciação entre chamadas em recepção e chamadas em transmissão através de múltiplas cores; 

● Possibilidade de criação, diretamente na console de despacho e sem a necessidade de acessar o servidor do       
sistema, de hierarquia/prioridade para chamadas de grupo, onde grupo com maior prioridade interrompem 
transmissões de grupos de menor prioridade para que todos os usuários da rede possam escutar a chamada mais 
importante; 

● Possibilidade de criação, diretamente na console de despacho e sem a necessidade de acessar o servidor do 
sistema, de hierarquia/prioridade para chamadas privativas, onde usuários de celular com maior prioridade 
interrompem transmissões de usuários com menor prioridade para que os usuários da rede possam escutar a 
chamada privativa mais importante; 

● Possibilidade de diferenciação entre consoles de despacho operacionais e consoles de despacho de  
administração; 

● Consoles de despacho administrativas permitem que o usuário cadastrado possa modificar configurações da         
rede; 

● Consoles de despacho administrativas devem permitir que o usuário seja capaz adicionar ou excluir usuários  
móveis e portáteis da rede, bem como modificar seus nomes, logins e senhas de acesso, se necessário, otimizando 
o processo permitindo que não seja preciso acessar o servidor do sistema para executar tais tarefas administrativas; 

● Criação de diferentes tipos de status customizáveis com indicação visual colorida, como por exemplo: ocupado, 
livre, em deslocamento, na empresa, entre outros 

● Janela específica com Indicação visual de usuários online e offline, permitindo que o despachador possa  
identificar rapidamente as equipes disponíveis; 

● Customização de ícones para diferentes usuários e grupos de comunicação, permitindo que o operador tenha     
ciência visual de cada tipo de equipe, otimizando o processo de trabalho e tomada de decisão; 

● Indicação visual dos grupos de comunicação disponíveis permitindo que o operador tenha ciência visual de 
todos os grupos de comunicação disponíveis, otimizando o processo de trabalho e tomada de decisão 

● Indicação visual de usuários com sinal de GPS válido ou inválido; 

● Campo para pesquisa rápida de usuários e/ou grupos de rádio disponíveis a fim de facilitar o processo de 
busca de usuários específicos que precisam ser contatados de forma rápida; 

● Painel indicativo de alertas gerados no sistema a partir de regras. Este painel deve ser interativo, indicando    
todos alertas e emergências geradas no sistema para ciência imediata do operador; 

● Chat corporativo com interface intuitiva para troca de mensagens em grupo ou individuais entre consoles, 
usuários móveis e portáteis; 

● Chat corporativo com interface intuitiva para troca de arquivos, fotos e vídeos em grupo ou individualmente  
entre consoles, usuários móveis e portáteis; 

● Registro e salvamento de todas as mensagens e arquivos trocados via chat entre qualquer tipo de  
equipamentos e usuários que façam parte da rede; 
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● Monitoramento Remoto de Voz e Vídeo; 

● Chamadas de Emergência; 

● Chamadas de voz entre Despachadores (Intercom); 

● Gravação de Voz; 
● As chamadas de Vídeo PTT também devem ser gravadas em arquivo padrão windows para futuras  

● A console de despacho deve disponibilizar ferramenta para que o operador possa selecionar qualquer tipo de   

chamada de voz ou de vídeo PTT gravadas e reproduzir a mesma em tela  

imediatamente; 

● A console de despacho deve disponibilizar ferramenta para que o operador possa selecionar qualquer tipo de  

chamada de voz ou de vídeo PTT gravadas e exportá-lo em forma de arquivo comum do sistema operacional 

Windows, salvando em alguma pasta desejada no computador e podendo anexar o arquivo em emails ou demais 

ferramentas para envio e ciência de outras pessoas; 

● O sistema deve ter a capacidade de iniciar monitoramento remoto de voz e/ou de vídeo. Com o monitoramento 

remoto de voz e/ou vídeo, o operador da console pode ativar o microfone e/ou a câmera frontal e/ou traseira dos 

usuários móveis ou portáteis e monitorar o que ocorre ao redor  

● daquele usuário. Tal função é de extrema       importância em situações de emergência pois permite que o operador 

tenha ciências imediata do que ocorre e  também permite que ele se comunique com o usuário sem que o mesmo 

precise apertar o botão de PTT ou tenha que executar qualquer outra ação manual; 

● Nas chamadas de monitoramento remoto de vídeo o operador deverá ser capaz de trocar a visualização entre 

as câmeras frontais e traseira dos terminais móveis e portáteis; 

● Todas as chamadas de monitoramento remoto de vídeo devem ser gravadas; 

● Todos os registros de voz e vídeo devem se manter armazenadas nos servidores do sistema; 

● Funções de som interativas permitindo regulagem de volume e emudecimento de diferentes canais e/ou    

usuários individuais; 

● Rastreamento em tempo real via GPS; 

● Capacidade de configuração do tempo de atualização das coordenadas a partir de 15 segundos de cadência; 

● Visualização da rota percorrida por um usuário em determinado período de tempo a partir da console; 

● Criação de cercas eletrônicas e regras configuráveis; 

● Alertas visuais e sonoros em caso de entrada ou saída de locais determinados; 

● Controle de velocidade dos usuários e geração de alertas em caso de quebra de protocolo de regra pré 

estabelecida; 

● Envio automático de alertas ao iniciador, operador ou a qualquer outro usuário da rede a ser determinado após        

quebra de alguma regra pré estabelecida, com controle de entrada e saída de cerca eletrônica, excesso de 

velocidade, tempo parado, entre outros; 

● Possibilidade de visualização de informações do usuário móvel ou portátil, como versão do aplicativo, marca e 
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modelo do aparelho em uso, número serial e versão do seu sistema operacional; 

● Configuração de Status de usuários, permitindo classificar usuários livres, ocupados, em almoço, ou qualquer 

outra identificação necessária; 

● Quadro de regras para execução automática de atividades e alertas; 

● Possuir função alone worker‟ ou trabalhador solitário avançada, que permite monitorar a integridade de 

usuários de rádio através da emissão de sinais sonoros em período de tempo configurável, a fim de que o usuário 

responda o sinal indicando que está em perfeitas condições; 

● Interpretação e geração de alerta a partir da função mandown, presente nos aplicativos dos usuários; 

● Janela de LOG de eventos para consulta de gravações e eventos ocorridos na rede, tais como 

comunicações, trocas de arquivos, mudanças de status, alertas, entre outros; 

● Relatórios de chamadas gravadas e de ativação da função de monitoramento remoto; 

● Chamada de alerta, estilo alerta sonoro para usuários que não respondem à chamada de voz; 

● Aplicação totalmente em português brasileiro; 

● Possibilidade de utilização de gateway de rádio para integração com sistemas de rádio comunicação     

profissional de diferentes marcas e modelos, bem como diferentes protocolos, como DMR, TETRA e P25; 

● Possibilidade de integração com Body Cams externas aos terminais móveis e portáteis; 

● Possibilidade de programação remota das configurações dos usuários mobile via função OTAP (Over The Air 

Programming); 

● Possibilidade de inibir o acesso dos usuários mobile às configurações do aplicativo, evitando que o mesmo  

seja desconfigurado e perca o contato com a rede; 

● Possibilidade de impedir os usuários mobile de fechar o aplicativo; 

● Servidor redundante com atuação automática; 

● Possibilidade de utilização de dispositivos industriais ou comerciais; 

● Possibilidade de utilização de dispositivos, como microfones externos, para para comunicação; 

● Início de comunicação mesmo com o dispositivo em repouso ou com a tela apagada, a partir do  

pressionamento da tecla de PTT configurada; 

● Diferentes configurações de volume para teclas e chamadas de voz; 

● Possibilidade de integração com aplicação de terceiros via API para coleta de dados da rede e alimentação de 

aplicativos de terceiros; 

● A API deve ser baseada na tecnologia websockets para facilitar o processo de integração; 

● Utilização em sistema operacional Android 4.0 ou superior ou IOS 12 ou superior 

● Possibilidade de utilização com acessórios externos como microfone e/ou alto falante bluetooth; 

● Funções mandown e alone worker para controle de emergências ocorridas com os usuários de 

dispositivos móveis e portáteis; 

● O operador deve ter a possibilidade de bloquear ou desbloquear usuários de terminais. Função primordial 
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em  caso de perda ou roubo do aparelho; 

 

 MONITORAMENTO GPS 

● Monitoramento de localização em tempo real; 

● Informação do endereço da localização, coordenadas geográficas ou qualquer endereço da localização apenas 

clicando na tela; 

● Suportar diferentes tipos diferentes de mapas; 

● Registro e armazenamento da localização do usuário de rádio; 

● Animação do percurso percorrido em determinado período de tempo; 

● Detalhes da rota de cada usuário; 

● Cerca eletrônica (geofencing) ou zonas de controle; 
● Possibilidade de um rádio participar de diversas cercas eletrônicas ao mesmo tempo; 

● Possibilidade de ativação e desativação automática das funções Man Down e Alone Worker caso um rádio  

entre ou saia de uma cerca eletrônica; 

● Inserção de pontos de interesse utilizando qualquer arquivo de foto necessário; 

● Controle das paradas feitas pelo usuário; 

● Controle do início da movimentação do usuário; 

● Monitoramento da perda e retorno dos sinais de localização; 

● Requisição automática de localização; 

● Requisição de localização iniciada por evento; 

● Localização manual; 
● Possibilidade de programar várias taxas de update de GPS diferentes, para grupos de usuários diferentes; 
● Possibilidade de inserção de pontos de interesse no mapa; 
● Inserção de camadas KML sobrepostas ao mapa de visualização da localização dos usuários, permitindo que o 

operador consiga visualizar rapidamente locais determinados de ações pré determinadas ou espaços de atuação 

delimitados de equipes de campo; 

 
3. REGISTRO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
LICENCIAMENTO DA FREQUÊNCIA NO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA) 
 
3.1. A empresa a ser CONTRATADA deverá entregar ao Fiscal do Contrato, após a assinatura do Contrato, uma 
cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) relativo ao registro dos serviços objeto do Contrato que 
serão prestados junto ao CREA-AP (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia do Estado do 
Amapá), devidamente registrada pela empresa contratada e assinada pelo seu Engenheiro Responsável Técnico. 
 
3.1. Todos os custos decorrentes do Registro desta ART junto ao CREA serão de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA. 

 
3.2. Todos os equipamentos serão disponibilizados sob a forma de locação, com custos de manutenção 
incluídos no preço contrato. 
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3.3. Os rádios transmissores (fixos, móveis e portáteis) deverão possuir a tecnologia digital Push To Talk e 
DMR. 

 
3.4. A manutenção da infraestrutura e a reposição dos equipamentos correrão por conta da contratada e a 
mesma devera comprovar que tem escritório na cidade de Macapá, através de telefone, endereço residencial. 
 
3.5. A empresa CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, materiais e acessórios necessários à 
realização dos serviços de instalação das Estações de Rádio que serão locadas, incluindo-se aí kit´s de 
miscelâneas de instalação, entre outros, necessários e cuja descrição e quantificação será de inteira 
responsabilidade da empresa. 
 
3.6. A empresa CONTRATADA deverá possuir todos os recursos de infraestrutura necessários à boa execução 
dos serviços, objeto desta contratação, tais como: instrumentos de medição ferramentas, acessórios, equipamento 
de sobressalentes, equipamentos de proteção individual de seus funcionários, veículos, escadas, andaimes e tudo 
que for necessário para o fiel cumprimento do objeto desta Contratação. 

 
3.7. A empresa contratada deverá ter capacidade técnica não somente em infraestrutura, mas também em 
recursos humanos com técnico(s) e engenheiro(s) devidamente treinados e capacitados pelo fabricante dos 
equipamentos para realização dos serviços de manutenção dos equipamentos. 
 
3.8. A empresa contrada deverá comprovar atraves de Termo de Responsabilidade Tecnica, ja ter realizado 
serviços de acordo com o objeto desta licitação; 
 
3.9. Os serviços incluem ainda a embalagem, despachos, seguros e transporte de todos os Equipamentos, 
materiais e acessórios até os locais de instalação e descarregamento. 

 

3.10. Assim, em razão destes aspectos, a idéia básica é contratar os serviços de locação de equipamentos de 
radiocomunicação que já incluem a instalação técnica, o licenciamento de freqüências e estações junto a 
ANATEL, quando necessário, as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos e atendimentos 
emergenciais durante o período de vigência do contrato, considerando as novas tecnologias e ferramentas 
gerenciais disponíveis no mercado, que propiciam ganhos de segurança, produtividade e qualidade como um 
dos insumos decisivos na composição dos preços ofertados e, consequentemente, no grau de competitividade 
atingido pelos participantes deste feito licitatório; 

 
3.11. É vedada a subcontratação parcial ou total dos serviços objeto desta contratação pela empresa a ser 
CONTRATADA. 

 
4. DESCRIÇÕES BÁSICAS DAS REDES DE RADIOCOMUNICAÇÃO PRETENDIDAS PARA LOCAÇÃO 

 
4.1. Os equipamentos de Rádios a serem locados deverão operar na faixa de frequência de VHF/FM e terão 
suas aplicações nos SERVIÇO LIMITADO e SERVIÇO MÓVEL, serviços estes regulamentados e fiscalizados 
pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 

 
4.2. Os equipamentos de Rádio que serão locados obrigatoriamente deverão possuir Certificado de 
Homologação ou Registro emitido pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 
 
5. PLANO DE FREQUÊNCIA A SEREM PROGRAMADAS NAS ESTAÇÕES DE RÁDIO 
 



 

 
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 

 

 

 

Página 49 de 91 
 
 
 
 
 

Após a assinatura do Contrato, a CEA irá informar as frequências licenciadas à empresa contratada para que a 
mesma efetue a programação nos equipamentos de rádios que serão locados. 

 
6. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TÉCNICA DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO PUSH TO TALK  
 
6.1. As instalações técnicas deverão ser executadas com esmero e bom acabamento; sendo observadas as 
técnicas adequadas de instalação de equipamentos de radiocomunicação que facilitem não só a operação 
bem como também a manutenção. 

 
6.2. Para que isso ocorra, a empresa a ser CONTRATADA deverá possuir em seu quadro funcional 
profissionais qualificados, treinados e preparados para executarem os serviços - objeto desta licitação. Não será 
admitida a subcontratação de outra(s) empresa(s) pela EMPRESA CONTRATADA vencedora para efetuar as 
instalações técnicas sob pena de sua desclassificação. 
 
6.3. A empresa a ser CONTRATADA deverá possuir todas as ferramentas, instrumentos de medição, 
calibração e segurança nos trabalhos necessários a realização dos serviços de instalação técnica dos 
equipamentos locados. 
 

6.4. Deverão ser seguidos nas instalações técnicas todos os padrões técnicos necessários à execução dos 
serviços, atendendo as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), assim como também 
devem ser obedecidas as Normas de Segurança no Trabalho, principalmente os equipamentos de proteção 
individual de seus funcionários. Para que isso ocorra, a empresa CONTRATADA, após assinatura do Contrato de 
Prestação de Serviço, deverá apresentar um “Plano de Instalações técnicas” descriminando todas as 
etapas que serão efetuadas durante a realização das instalações técnicas. Esse Plano de Instalações técnicas 
deverá ser apresentado para cada unidade portuária onde serão instalados os equipamentos. 

 
6.5. A empresa a ser CONTRATADA será responsável isoladamente pelas atividades desenvolvidas por seus 
funcionários nas dependências internas da CEA desonerando desde já a CEA de qualquer obrigação trabalhista, 
sindical, estatutária ou qualquer outra que advenha do serviço que será prestado. 

 
6.6. Ao final da realização de todas as Instalações técnicas, o Engenheiro da LICITANTE deverá emitir o 
LAUDO CONCLUSIVO das instalações técnicas em atendimentos as exigências de leis, Portaria, Diretrizes e 
demais legislações correlatas e pertinentes, exigidas pela ANATEL. 
 
 
7. SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA APÓS ENTREGA DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO INSTALADAS E EM 
FUNCIONAMENTO 
 
Após a Aceitação dos Serviços de Instalação e a emissão do Termo de Aceite das Instalações, a empresa 
CONTRATADA deverá prestar um Serviço de Operação Assistida, devendo disponibilizar 01 (um) Técnico 
especializado na operação das Estações de Rádio por um período de 02 (dois) dias úteis em horário comercial 
(de 07:30 horas às 13:30 horas e de 13:30 às 17:30 horas), para assistir e auxiliar os usuários da CEA que irão 
operar as Estações de Rádio, com o objetivo de prover orientação técnica nas atividades de operação dos 
equipamentos, gerenciamento do fluxo de comunicação de radiocomunicação Push toTalk e DMR, alterações de 
configurações e outras atividades que sejam eventualmente necessárias para o bom funcionamento das 
comunicações. 

 
8. SERVIÇO DE TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO 
 
8.1. A empresa a ser CONTRATADA deverá ministrar 02 (dois) tipos de Treinamentos, assim distribuídos: 
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8.2. Treinamento Operacional básico para os colaboradores da CEA que ficarão responsáveis em operar as 
Estações Bases de Radiocomunicação. Neste Treinamento, deverão ser abordados à arquitetura da Rede de 
Rádios, o princípio básico de funcionamento das Estações, os recursos e funcionalidades dos rádios de 
operação e monitoramento, os procedimentos para uma comunicação eficiente e eficaz, bem como a verificação 
básica de possíveis defeitos de operação. Este Treinamento deverá ser montado para atender 01 (uma) turma de 
até no máximo 08 (oito) Colaboradores da CEA com uma carga horária de, no mínimo, 16 (dezesseis) horas por 
turma. Este Treinamento deverá ser ministrado após a instalação das Estações de Rádio em cada Localidade ou 
Terminal da CEA 

 
8.3. Treinamento Operacional Básico para os colaboradores da CEA que ficarão responsáveis em operar as 
Estações Portáteis de radiocomunicação. Neste Treinamento, deverá ser abordado o princípio básico de 
funcionamento das Estações portáteis, os recursos e funcionalidades dos rádios portáteis, os procedimentos 
para uma comunicação eficiente e eficaz, os procedimentos para carregamento adequado das Baterias, bem 
como a verificação básica de possíveis defeitos de operação. Este Treinamento deverá ser montado para 
atender 02 (duas) turmas de até, no máximo, 16 (dezesseis) Colaboradores da CEA com uma carga horária 
de, no mínimo, 08 (oito) horas por turma. Este Treinamento deverá ser ministrado após a entrega das Estações 
de Rádio portátil em cada Localidade ou Terminal da CEA. 

8.4. Todos estes Treinamentos serão realizados nas dependências do local de instalação das Estações de 
Radiocomunicação. 

 
8.5. A CEA será responsável em fornecer o local para a realização dos Treinamentos dentro de suas 
dependências. 
 
8.6. Todos os equipamentos, instrumentos e materiais didáticos necessários aos Treinamentos serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive os custos com o Instrutor do Treinamento. 
 
8.7. A empresa a ser CONTRATADA deverá enviar ao Fiscal do Contrato designado pela CEA as descrições 
e os planos dos Treinamentos em até 15 (vinte) dias úteis após a assinatura do Contrato, para uma prévia 
análise e aprovação. 

 
9. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO. 

 
9.1. Entende-se por MANUTENÇÃO PREVENTIVA o conjunto de ações desenvolvidas em um Equipamento e 
Sistema com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade através de inspeções 
sistemáticas, detecção e medidas necessárias para evitar falhas, com o objetivo de mantê-lo operando ou em 
condições de operar dentro das especificações do fabricante. 
 
9.2. Dentre estas atividades estão inclusos ensaios, ajustes, testes de rotina, limpeza geral, pintura, 
reconstituição de partes com características alteradas, substituição de peças ou componentes desgastados, 
reorganização interna e externa de componentes e calibragem dos Equipamentos - quando necessário - 
substituição de componentes, entre outras atividades. 

 
9.3. Entende-se por MANUTENÇÃO CORRETIVA o conjunto de ações desenvolvidas com objetivo de fazer 
retornar às condições especificadas pelo fabricante dos equipamentos, após a ocorrência de defeitos ou falhas. 

 
9.4. Com base nestes entendimentos, será exigido da empresa a ser CONTRATADA os atendimentos aos 
seguintes itens: 

 
9.5. A empresa a ser CONTRATADA deverá possuir infra-estrutura adequada e suficiente para prestar as 



 

 
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 

 

 

 

Página 51 de 91 
 
 
 
 
 

manutenções preventivas e corretivas, a todos os equipamentos locados e instalados nas redes de rádio, 
inclusive com equipamentos, peças, acessórios de sobressalentes para uso em caso de eventualidades. 
 
9.6. As infra-estruturas requeridas nos itens anteriores deverão ser constituídas de recursos materiais e 
humanos de alto padrão de qualidade e de desempenho elevado e confiável. 

 
9.7. A empresa a ser CONTRATADA deverá realizar mensalmente 01 (uma) Visita Técnica para manutenção 
preventiva nas Estações de Rádio nas dependências internas de cada localidade e/ou Terminal da CEA. 

 

9.8. Ao final da execução da Visita Mensal de Manutenção Preventiva em cada Localidade ou Terminal, o 
Responsável técnico pela manutenção da empresa CONTRATADA deverá submeter o Relatório Técnico 
desta Manutenção para aprovação e assinatura pelo Supervisor da CEA. 
 

 

 
9.9. Este Relatório Técnico Mensal de Manutenção Preventiva é obrigatório e deve ser anexado pela empresa 
CONTRATADA em sua NOTA FISCAL DE SERVIÇO como prova que os serviços foram executados no mês que 
se refere à cobrança financeira pela prestação dos serviços, objeto do Contrato firmado com a CEA. A não 
apresentação deste Relatório implica. no bloqueio do pagamento até que o Relatório seja apresentado 
devidamente assinado pelo representante da CEA. 
 
9.10. Sendo detectado que os equipamentos se encontram com defeito, parados, com pane ou necessitando 
de troca de componentes, peças ou acessórios que não seja de natureza pelo mau uso, a empresa 
CONTRATADA deverá obrigatoriamente substituir o que for necessário para restabelecer o Rádio ao seu bom 
funcionamento dentro das condições que foram fabricados. 

 
9.11. Durante o período de locação das Estações de Radiocomunicação Puch to Talk, a empresa 
CONTRATADA deverá também atender a eventuais chamadas de “Solicitação de Atendimentos Emergenciais” 
feitas pela CEA via telefone, email ou Internet. Neste caso a CONTRATADA se comprometerá a atender a CEA 
eficientemente, nos serviços prestados e com tempo de resposta, que não poderá exceder a 03 (três) horas em 
Macapá e Santana e em até 08 (oito) horas para as demais Localidades. 
 
9.12. Além do “Relatório Técnico Mensal de Manutenção Preventiva” a empresa a ser CONTRATADA deverá 
manter atualizado um “Livro de Ocorrência” com todos os registros das ocorrências verificadas na execução dos 
serviços. Este Livro de Ocorrências servirá tanto para a empresa CONTRATADA quanto para a CEA. 
 
9.13. Caso, durante o período de prestação dos serviços, o equipamento defeituoso tenha que ser removido 
para ser consertado fora das dependências da CEA, a empresa CONTRATADA deverá colocar imediatamente 
outro equipamento, de sua propriedade, em seu lugar, o qual permanecerá em funcionamento normal até a 
devolução do equipamento original devidamente consertado. Em nenhum caso uma Estação de 
Radiocomunicação não poderá ficar desativada, ou seja, sem comunicação, por um período superior a 03 (três) 
horas no horário normal de trabalho (07h30min às 17h30min horas de segunda a sexta- feira) e em 
horários noturnos, sábados, domingos e feriados não poderão exceder um período superior a 08 (oito) horas. 

 
9.14. Durante o período de prestação dos serviços, as despesas decorrentes de manutenção corretiva, 
correções de software e substituição de peças, componentes, partes defeituosas de fábrica ou que presentarem 
defeitos, devido ao uso normal dos equipamentos, correrão por conta exclusiva da empresa CONTRATADA. O 
período de prestação dos serviços, as despesas decorrentes de transporte, por motivo de conserto e/ou 
substituição de equipamentos em manutenção, correrão por conta exclusiva da empresa CONTRATADA. 
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10. FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

10.1. O Fiscal de Contrato será indicado posteriormente, que será o responsável em fiscalizar todos os 
serviços prestados pela empresa a ser CONTRATADA. 

 
10.2. Este Fiscal de Contrato será o responsável em registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas 
na execução dos serviços, tendo plenos poderes para notificar a empresa CONTRATADA de qualquer 
ocorrência que necessite de intervenção imediata para correção de problemas, defeitos ou parada das 
Estações de Radiocomunicação e dos serviços a serem prestados, objeto desta Contratação. 
 
10.3. Quaisquer exigências realizadas pelo Fiscal do Contrato inerentes ao objeto do Contrato deverão ser 
prontamente atendidas pela empresa CONTRATADA, sem ônus para a CEA, salvo em casos de má utilização 
dos equipamentos. 

 
10.4. O Fiscal do Contrato deverá se reservar o direito de rejeitar no todo ou em parte os equipamentos, 
materiais ou acessórios das Estações de Radiocomunicação apresentados, que estiverem em desacordo com 
as exigências fixadas neste Termo de Referência. 

 
10.5. As exigências e a atuação do Fiscal do Contrato por parte da CEA em nada restringem a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da empresa CONTRATADA no que concerne à execução do objeto 
contratado. 
 

 
11. EMBALAGEM, TRANSPORTE E SEGURO DOS EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS 
DAS ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÃO 
 
11.1. Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o transporte de equipamentos e materiais de 
instalação, bem como todas as partes das Estações de Rádio, desde a sua origem até os locais de instalações 
dos mesmos, devendo a empresa CONTRATADA protegê-los contra perda, corrosão e outras formas de danos 
até estes locais que, após a entrega, ficarão sob responsabilidade da CEA. 
 
11.2. Todos os equipamentos e materiais deverão ser embalados de forma suficiente para oferecer proteção 
contra choques mecânicos, intempéries, calor excessivo e outras formas de agressão aos equipamentos. 

 
11.3. Todas as embalagens individuais deverão ter etiquetas de identificação externas contendo, no mínimo: 
Conteúdo da embalagem e Posição e fragilidade da embalagem. 

 
11.4. Ficarão a cargo da empresa CONTRATADA todos os custos relativos á transporte, fretes, e seguros até o ato 
de entrega a CEA. 

 
12. PRAZOS DE LOCAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÃO DOM PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS INCLUSOS 
 
O prazo de locação das Estações de Radiocomunicação com prestação de serviços inclusos será de 12 (doze) 

meses consecutivos, a contar da data de assinatura do Contrato. 

 
13. PRAZOS DE ENTREGA DAS ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÃO INSTALADAS 
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A empresa CONTRATADA deverá entregar no prazo máximo de 30 (trinta) dias todas as Estações de 
Radiocomunicação devidamente instaladas a contar da data de assinatura do Contrato com a CEA. 

14. OBRIGAÇÕES DA CEA 

 
14.1. Promover, por intermédio do servidor designado na forma do art. 67 da Lei 8.666/93 com suas alterações, o 
acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste contrato, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a ocorrência de qualquer fato que 
exija providências. 
 
14.2. Efetuar o pagamento à Empresa CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no Contrato. 

 
14.3. Para que a empresa CONTRATADA possa efetuar os trâmites de registro de ART´S junto ao CREA-AP e 
confecção e apresentação do Projeto de Licenciamento de Freqüências e Estações de Rádio junto a ANATEL, a 
CEA será responsável em fornecer uma Procuração Particular, após a assinatura do contrato, em nome do 
Engenheiro da empresa e do Engenheiro da empresa CONTRATADA, outorgando-lhes plenos poderes para 
efetuar todos os trâmites necessários junto aos órgãos acima citados em nome da CEA. A Procuração Particular já 
referenciada terá como validade o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço celebrado com empresa 
CONTRATADA. 

 
14.4. Ceder, em seus estabelecimentos, os espaços necessários à instalação dos equipamentos, bem como local 
para realização das manutenções preventivas mensais. 

 
 
15. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
15.1. NA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
a) Catálogos técnicos dos Rádios e equipamentos ofertados pela empresa licitante. 
 
b) Cópias dos Certificados de Homologação dos Rádios junto a ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações) em atendimento a Resolução No. 242 da ANATEL. 

 
c) Declaração da licitante que não poderá alterar marca modelo e demais especificações e quantidades da 
sua proposta de preços original, dando plena aceitação, caso vencedora de entregar os produtos constantes 
neste edital. A não observância levará a licitante a sofrer as penalidades cabíveis. 
 
d) Declaração da licitante que comprova a Assistência Técnica Permanente em Macapá, que prestará 
assistência técnica gratuita, pelo período de contrato exceto por manuseio inadequado, informando endereço e 
telefones para contato. 
 
e) Declaração da licitante informando que os equipamentos por ela oferecidos dispõem de prazo de validade 
data de fabricação e comprovada qualidade, comprometendo-se a fazer a entrega do mesmo de acordo com as 
exigências deste Edital. 

 
f) Apresentar declaração de treinamento adequado para os usuários do sistema; fazendo com que os 
mesmos aprendam a manusear os equipamentos de maneira correta e minimizando problemas com relação ao 
mau uso, assim que for solicitada pela contratante. 
g) A proponente deverá apresentar declaração do fabricante dos equipamentos de radiocomunicação ofertados, 
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informando que autoriza a proponente a prestar serviço de assistência técnica durante o período de contrato, bem 
como autoriza a comercializar seus produtos. 

 
15.2. NOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

a) Cópia da Certidão de Inscrição da empresa proponente junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia). 
 
b) Cópia da Certidão de Inscrição do Engenheiro responsável técnico da empresa junto ao CREA (Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). 

 
c) Comprovação de vínculo empregatício e/ou contrato de prestação de serviços da empresa com o Engenheiro 
Responsável Técnico da empresa proponente por ela indicado. Em se tratando de sócio da empresa, poderá ser 
apresentada cópia do Contrato Social. 
 
d) Declaração que a empresa proponente possui infraestrutura técnica e operacional mínima, indicando 
endereço completo, considerando-se como tal a existência de equipe técnica especializada, instalações físicas e 
equipamentos apropriados para o perfeito atendimento aos serviços objeto da licitação, devidamente assinada pelo 
representante legal da empresa. 

 
e) 01 (um) ou mais atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas de Direito Público ou Privado que 
comprovem que a empresa proponente prestou os serviços de locação de equipamentos de radiocomunicação, com 
serviços de manutenção preventiva e corretiva inclusos, devidamente registrados no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia) onde os serviços foram executados através da apresentação em conjunto da 
Certidão de Acervo Técnico. 

 
16. LICENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA E ESTAÇÕES JUNTO À ANATEL (AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES) QUANDO NECESSÁRIO. 
16.1 - A empresa CONTRATADA, quando necessário, deverá ser responsável pela confecção e apresentação de 
Projeto de Licenciamento de Freqüências e Estações de Rádios junto à ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações), correndo por sua conta todos os custos de confecção do projeto, inclusive levantamento de 
coordenadas geográficas e dados técnicos que sejam necessários a elaboração e confecção deste Projeto de 
Licenciamento. 
16.2 - A empresa CONTRATADA também será a responsável pelo registro das ART`S (Anotações de 
Responsabilidade Técnica) do Projeto de Licenciamento de Freqüências e Estações de Rádio junto ao CREA-AP 
(Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado do Amapá), correndo por sua conta todos os 
custos deste registro de ART`s. 
16.3 – Para todos os efeitos, o Engenheiro Responsável Técnico pela empresa CONTRATADA será o responsável 
técnico pela emissão do LAUDO CONCLUSIVO das instalações técnicas em atendimentos as exigências de leis, 
Portaria, Diretrizes e demais legislações correlatas e pertinentes exigidas pela ANATEL. 

 
Macapá – AP, 16 de Abril de 2021. 

 

Elaborado por: 

 

            Aprovado por: 

 
Gerencia de Operação – DEOO 

 
Diretoria de Engenharia - DE 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021–PRL/CEA 

 

ANEXO II 

MATRIZ DE RISCO 

 

 
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO TIPO PUSH TO TALK (PTT), SE JUSTIFICA 
PELA NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO EFICIENTE ENTRE O CENTRO DE OPERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO (COD) E 
AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA E MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM TODA A ÁREA DE 
CONCESSÃO DA CEA.  

 

1. Riscos de Demanda 

 

  
Risco 

 
Definição 

Alocação 

(Público, 

Privado ou 

Compartilhado) 

 
Mitigação 

  

Demanda superior à 
projetada devido ao 
surgimento de novas 

equipes de manutenção 
preventiva resultando 
em necessidade de 
aditivos contratuais.  

 

• A CEA deverá efetuar 

levantamentos constantes 
antes e durante a fase de 

execução dos serviços 
para identificar e decidir se 

as possíveis necessidades 
poderão ser atendidas pelo 

contrato atual de acordo 
com a legislação vigente. 

    
1.1 Demanda superior à projetada  Público 

    

    

 

2. Riscos Financeiros 
 

  
Risco 

 
Definição 

Alocação 

(Público, 

Privado ou 

Compartilhado) 

 
Mitigação 

2.1  
Risco de Inflação 

Valor dos pagamentos 

Recebidos durante o 

prazo será afetado 

 
Compartilhad

o 

• Cumprimento das 
cláusulas de reajuste 
Contratual 

2.2  
 
 

Obtenção de recursos para 

prestação dos Serviços 

 

Falta de recursos 

próprios orçados para 

prestação dos Serviços 

exigidos no Contrato. 

 
 
 

 
Compartilhad

o 

• Contratos com cláusulas 

de penalidades inerentes 

à não prestação dos 

serviços 

• Exigência de aprovação de 

cumprimento dos recursos 

previsto na reserva 

orçamentária destinada ao 

contrato. 
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2.3  
 

Mudança no sistema 
tributário 

Alteração nas alíquotas 

de tributos, podendo 

haver alteração no valor 

dos custos dos serviços. 

 
 

Público 

• Cumprimento das cláusulas 

de reajuste previstas no 

contrato 

 

3. Riscos Operacionais 

 

  

 
Risco 

 

 
Definiçã

o 

Alocação 
(Privado, 

Público ou 
Compartilhad

o) 

 

 
Mitigaçã

o 

 

 
3.1 

 

 
Manutenção e 
Modernização 

Custos de manutenção 

adicionais por previsão 

incorreta ou constatação de 

defeito nos equipamentos 

 

 
Privad

o 

• Exigência de experiência prévia na 
habilitação 

• Plano de Seguros (Danos de 
Equipamentos) 

 
 
 
3.2 

 
 

Queda na qualidade de 

serviço 

 

 

Gestão/Manutenção 

inadequada causando queda 

de qualidade ou performance 

 
 
 

Privad
o 

• Constante fiscalização e exigência 

das cláusulas previstas no item 9 do 

termo de referência (das obrigações 

da contratada). 

• Notificação e aplicação das 

sanções previstas no termo de 

referência. 

• Reuniões quinzenais ou semanais 
com o contratado para discussão do 
desenvolvimento das obras. 

 

 
3.3 

 

Processos de 

Responsabilidade 

Civil 

Custos relacionados a 

processos de 

responsabilidade civil de 

pessoas que se envolvam 

em acidentes ocorridos na 

implantação das obras 

 

 
Privad

o 

• Cumprimento da previsão contratual 

dos procedimentos de segurançado 

Trabalho previstos em termo de 

referência e contrato. 

 
 
 
 

 
3.4 

 
 
 
 
Divergências quanto 

aos resultados dos 

índices de 

desempenho apurados 

 

 

Divergências quanto aos 

resultados dos índices de 

desempenho apurados, que 

poderão resultar em redução 

da receita e aplicação de 

multas. 

 
 
 
 

 
Privad

o 

 

 

 

 

 

• Execução de reuniões para 

apresentação e discussão de 

divergências técnicas 

 

4. Riscos Ambientais e Sociais 

 

  

 
Risc

o 

 

 
Definição 

Alocação 

(Público, 

Privado ou         

Compartilhado) 

 

 
Mitigaçã

o 
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 4.1 

Existência de 

processo de 

descarte e 

inutilização de 

equipamentos e 

acessórios 

Descarte em locais 

inadequados de materiais 

inservíveis, que não 

sejam locais indicados 

pelas autoridades 

competentes.  

 

 
Privado 

• Definição de procedimentos para 

tal prática 

 

 
 
 
 4.2 

Interferência na 

comunicação de 

órgãos de 

segurança e 

emergência pública 

Utilização de faixas de 

frequências não 

autorizadas pela ANATEL 

registradas 

especificamente para os 

serviços 

 
 
 

Privado 

 

• Utilização das licenças legais. 

 
5. Riscos de Término Antecipado 

 

  
Risc

o 

 
Definiçã

o 

Alocação 

(Público, 

Privado ou 

Compartilhado) 

 
Mitigaçã

o 

 5.1 Anulação Anulação do contrato por 

falhas de naturezas diversas 

e insanáveis 

 
 

 
Compartilhado 

• Arbitragem, quando se 

tratar de questões 

econômicas. 

 5.2 Término por força 

maior ou caso fortuito 

Término antecipado do 

contrato em razão de 

eventos não passíveis de 

previsão ou por força da 

natureza 

 

 
Compartilhado 

• Inclusão de Plano de 

Seguros no Contrato. 

 

6. Riscos Jurídicos 
 

  

Risc
o 

 

Definiçã
o 

Alocação 

(Público, 

Privado, 

Compartilhado) 

 

Mitigaçã
o 

 
 

 
 6.1 

 
 

Relacionados a 

Direito do 

Trabalho 

Risco advindo do não 

cumprimento da legislação 

trabalhista existente para 

prejudicar o exercício das 

atividades objeto do Contrato 

 
 

 
Privado 

• Fiscalização constante para 

garantir que o comportamento 

da Contratada ante a 

políticade emprego e o 

cumprimentodo previsto no 

termo de referência, e na 

Legislação trabalhista. 
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 6.2 

 
 
 
 

Relacionados a 

Direito Civil 

(responsabilidade 

civil) 

 
 

 
Risco advindo do não 

cumprimento da legislação 

cível em vigor para prejudicar 

o exercício das atividades do 

Contrato da concessão 

 
 
 
 
 

 
Privado 

 
• Inclusão no contrato sobre a 

forma como se dará a 

indenização no caso concreto, 

por exemplo, acidentes com 

terceiros, e no caso de ação ou 

omissão por parte da 

Contratada. 

• Inclusão no contrato da a 

respeito da obrigação da 

Contratada de fazer seguro de 

responsabilidade civil contra 

terceiros 

 
 

7. Conclusão 
 
 

Após análise por parte da equipe técnica foram levantados os riscos acima descritos. Em relação aos riscos que 
envolvem a parte ambiental, ressaltamos que existe licença de utilização de frequência específica emitida pela ANATEL. 

 

 
Macapá, 16 de Abril de 2021.  
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021–PRL/CEA 

ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

À Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita 

Macapá – Amapá – CEP 68.900-030 

À Comissão de Licitação e Contratos – PRL 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º __/2021 – PRL 

 

DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social: 

CNPJ nº: Fone: E-mail: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

Rua / Av.: N.º Complemento: 

Bairro: Município: Estado: CEP: 

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: Agência: Código da Agência: Conta Corrente n.º (com dígito verificador): 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: (pessoa ou pessoas que assinarão o termo contratual) 

Nome: 

Cargo(s): RG: CPF: 

Nacionalidade (s): Estado Civil: Profissão: 

 
OBJETO: Locação de Equipamentos de Radiocomunicação, incluso: projeto, execução, instalação de 
equipamentos, fornecer os equipamentos e acessórios, manutenção preventiva e corretiva, e treinamento de 
colaboradores (CEA), Licenciamento de frequências e estações junto a ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações), quando necessário, e atendimentos emergenciais pelo período continuo de 12 (doze) meses, 
para uso da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA e Terminais e nas atividades operacionais, administradas 
pela Companhia, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência 001/2021-DEOO/DE. 
 
Após cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em 
referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento dos bens abaixo 
relacionados: 
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1. Preço global da proposta para 12 (doze) meses: R$_____________ (______________________), fixos e 
irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos da legislação pertinente. 
2. No preço dos serviços, deverão estar inclusos os custos com mão de obra, transporte de pessoal, material, 
tributos diretos e indiretos e demais despesas decorrentes da execução dos serviços. 
3. Prazo de Validade da Proposta mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da 
proposta. 
Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado e homologado o objeto deste Pregão, a comparecer na data, horário e 
local estabelecido pela Companhia de Eletricidade do Amapá, para proceder à assinatura do Contrato, se for o caso. 
 
Obrigamos também, a fornecer os serviços acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os 
quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão, e entregá-los dentro do prazo no local indicado no 
Contrato. 
Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da lei, por qualquer 
prejuízo decorrente de falsidade de informações. 
 
OBS.: A CARTA PROPOSTA NA FORMA ESCRITA DEVERÁ SER APRESENTADA APENAS PELO LICITANTE 
VENCEDOR DA LICITAÇÃO, E DEVERÁ ESTAR ADEQUADA AOS PREÇOS RESULTANTES DA DISPUTA, OU 
DA NEGOCIAÇÃO COM O PREGOEIRO, NA DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO. 
 

 
(Local), ______ de ____________________ de 2021. 

 
 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021–PRL/CEA 

 

ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) ______________________________, CNPJ nº _______________________, sediada na 

___________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da  obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(Local), ______ de ____________________ de 201. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021–PRL/CEA 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL 

 

 

(nome da empresa), inscrito no CNPJ n.º _________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr 

(a) _________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ______________ e do CPF n.º 

________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

(Local), ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021–PRL/CEA 

 

 

ANEXO VI 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

_____________________________________ (Nome/Razão Social), inscrita no CNPJ nº ____________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ___________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº __________ e do CPF nº __________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência 

contida no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2021 – PRL/CEA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo 

nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2021. 
 
        
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021–PRL/CEA 

 

 

ANEXO VII 

 

 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

 

 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 

________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________________, 

estabelecida ________________________________________, executou (ou executa) para esse Órgão (ou 

empresa) o(s) seguinte(s) serviços: _________________________________ 

_________________________________. 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em 

nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.  

 

(Local), ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo do declarante 

 

 

 

Observação: Emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021–PRL/CEA 

ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO Nº ___/ 2021 

 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, E A 

EMPRESA XXXXXXXXXXX, 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, Prestadora Temporária de 

Distribuição de Energia Elétrica, conforme Portaria 442/2016-MME, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 

05.965.546/0001-09, representada por seu Presidente, MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA, brasileiro, 

casado, bacharel em direito, R.G. nº xxxxxx – SSP/AP e CPF nº. xxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, seu Diretor Financeiro, RAIMUNDO NONATO NUNES DO 

NASCIMENTO, brasileiro, casado, contadorl, portador do RG xxxxxxxx e CPF xxxxxxxxxxxxxxxx, residente 

e domiciliado na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e por seu Diretor de Engenharia,  

HILTON ROGÉRIO MAIA CARDOSO, brasileiro, casado, engenheiro e advogado, R.G. nº xxxxxxxxxxxxx  e 

CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP 

xxxxxxxxxxxxxxx, e de outro lado como CONTRATADA a Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

C.N.P.J.(MF) xxxxxxxxxxx NIRE: xxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxx, xxx  – xxxx – xxxxxxxxxx, 

CEP: xxxxxxx, Telefone/Fax (xx) xxxx , neste ato representada pelo Sócio Administrativo Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxxxx, resolvem celebrar o presente contrato,  em decorrência 

das normas disciplinares que preconizam a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, 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 10.520, de 17 de julho de 2002, 

regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 

2019, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 06 
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de outubro de 2015, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e, vinculando-se ainda ao Edital de Pregão 

Eletrônico nº 013/2021-PRL/CEA, no Processo Licitatório nº 033/2021-PRL/CEA, bem como nos 

termos da proposta da Contratada, que passa a ser parte integrante do presente Contrato, estando às 

partes contratantes sujeitas às normas aqui referidas, e não contrariem o interesse público, nos preceitos 

de direito público e supletivamente nos princípios da teoria geral dos contratos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1. O Presente contrato tem por objeto a Locação de Equipamentos de Radiocomunicação, incluso: projeto, 

execução, instalação de equipamentos, fornecer os equipamentos e acessórios, manutenção preventiva e 
corretiva, e treinamento de colaboradores (CEA), Licenciamento de frequências e estações junto a ANATEL 
(Agência Nacional de Telecomunicações), quando necessário, e atendimentos emergenciais pelo período 
continuo de 12 (doze) meses, para uso da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA e Terminais e nas 
atividades operacionais, administradas pela Companhia, , conforme as especificações e quantitativos descritos a 
seguir: 
 

 
Localidades 

Transcepto r Fixo 
Push to Talk 

Transcepto r Móvel  
Push to Talk 

Transcepto r Portatil 
Push to Talk 

Macapá 10 30 30 

Bailique 1  2 

Santana 3 2 10 

Laranjal do Jari 2 2 4 

Vitória do Jari 1 1 1 

Cutias do Araguari 1 1 1 

Itaubal do Piririm 1 1 1 

Porto Grande 2 3 4 

Ferreira Gomes 1 1 1 

Serra do Navio 1 1 2 

Pedra Branca do Amapari 1 1 2 

Tartarugalzinho 2 2 2 

Calçoene 1 2 3 

Amapá 1 1 1 

Lourenço 1 1 2 

Oiapoque 1 3 4 

Total de Equipamentos 30 50 70 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

3.1. DESCRITIVO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUSH TO TALK 
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a) O Sistema profissional de comunicação, controle e rastreamento de equipes de campo deverá operar em 

equipamentos móveis push to talk (PTT) profissionais e comerciais via conexão banda larga 2G, 3G, 4G e Wifi, 

contendo um Subsistema de Despacho, Rastreamento e Controle (SRDC); 

b) O Subsistema de Despacho, Rastreamento e Controle gerenciará e supervisionará todo o sistema, permitindo 

a interação com os terminais de profissionais móveis ou portáteis (envio de mensagens de texto e vídeo, 

rastreamento dos terminais, controle de velocidade, controle de áreas, entre outros). 

c) Os equipamentos (hardware e software) e materiais que compõem o sistema profissional de comunicação, 

controle e rastreamento de equipes de campo deverão permitir quando necessario a integração com sistemas de 

rádio comunicação em diversos  protocolos industriais, como DMR, TETRA e P25. 

d) Deverá ser fornecido sistema de gravação de comunicações, dimensionado para gravação simultânea de 

todas as chamadas realizadas no Sistema profissional de comunicação Push to Talk, controle e rastreamento de 

equipes de campo, com capacidade de armazenamento em disco rígido de no mínimo 180 dias e recursos para 

salvamento e transferência dos arquivos de áudio, em formatos comerciais, para mídia ótica (DVD+/- R e RW). 

 
3.1.1. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
3.1.2. ESTAÇÃO TERMINAL PORTÁTIL PUSH TO TALK COM DISPLAY FRONTAL. 
I. CONTROLES BÁSICOS: 
a) Chave Liga/desliga; 
b) Tecla PTT dedicada; 
c) Ajuste de volume; 
d) Tecla de emergência dedicada em cor laranja ou vermelha; 
e) Chave seletora de grupos de operação; 
 
II. RECURSOS E FACILIDADES: 
a) Receber alerta de chamada; 
b) Capacidade de receber comando de Monitor Remoto de áudio e Foto remota; 

c) Envio da localização automática da estação através de GPS integrado no circuito original do Terminal; 

d) Bluetooth 4.0 para uso de acessórios de áudio; 

e) Wi-Fi integrado; 

f) Receber comando de interrupção de transmissão; 

g) Controle de aceso restrito ao sistema; 

h) Função: Vibracall para que o usuário consiga identificar que está recebendo chamadas em ambiente ruidosos, 
como o encontrado nas vias públicas; 

i) Possuir Sistema Operacional Android. 

j) Vida da Bateria mínima 10 horas para o regime de operação (5%TX/5%RX/90%STB); 

k) Deve ser provido de Display LCD (touchscreen) IPS ou TFT de no mínimo 3" com resolução mínima de 
800x480dpi WVGA (devido uso em áreas externas a céu aberto) para visualização dos nomes dos grupos, 
identificação de usuários do sistema e chamadas de vídeo; 

l) Câmera de no mínimo 6MP. 

m) Envio e recebimento de mensagens de texto livre com até 125 (cento e vinte e cinco) caracteres; 

n) Envio do ID do terminal chamador e do grupo 
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o) Enviar e Receber arquivos PDF, JPEG, TIFF, DOC, para um total de um envio ou recebimento de arquivo mês, 
por terminal. Caso a CONTRATANTE julgue necessária a ampliação desse número de chamada ou tempo de 
duração, será solicitado à CONTRATADA cotação para saber o impacto financeiro desse aditamento; 

p) Realizar e receber os tipos de chamadas descritos no subitem 5.3 deste Termo de Referência; 

q) Receber alerta de chamada; 

r) Deverá ser apresentado Certificado de Homologação / Registro do equipamento junto a ANATEL; 
 
 
III. ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA: 
a) Alto Falante interno com potência de áudio de no mínimo 1,8W; 
b) Atender ao grau de proteção IP67; 
c) Resistente a queda de até 1,2m;   
d) Dimensões máximas com bateria: Altura 120 mm x Largura 62 mm x Profundidade 30 mm; 
e) Peso máximo com bateria 200 g; 
 
3.1.3. COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO DA ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) PARA USO 
PORTÁTIL  
2.1.3.1. O conjunto Estação Terminal de Acesso deverá ser constituído de: 
01 (um) equipamento Terminal de Acesso; 
01 (um) Clip de cinto com engate e saque rápido; 
01 (um) estojo de couro com presilha de cinto e alça tiracolo; 
01 (um) microfone remoto dotado de PTT; 
02 (duas) baterias recarregáveis de no mínimo 3.400 mAh de Li-Íon; 
01 (um) carregador de bateria (tipo mesa), full-range 100 a 240 Volts CA, do tipo recarga rápida, com tempo 
médiode recarga de no máximo 04 (quatro) horas; 
01 (um) manual de operação em português; 
01 (um) serviço de fornecimento de dados móveis com no mínimo 2 GB com Sim Card de operadora; 
 
3.2. ESTAÇÃO TERMINAL PUSH TO TALK MÓVEL VEICULAR PARA VIATURAS OPERACIONAIS COM 
DISPLAY AVANÇADO. 
I. CONTROLES BÁSICOS: 
Chave Liga/desliga; 
Microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT dedicada; 
Ajuste de volume; 
Tecla de emergência dedicada em cor laranja ou vermelha; 
Chave seletora de grupos de operação; 
Alimentação pela bateria principal do veículo (12 a 24VCC); 

 
II. RECURSOS E FACILIDADES: 
Receber alerta de chamada; 
Capacidade de receber comando de Monitor Remoto de áudio e Foto remota; 
Envio da localização automática da estação através de GPS integrado no circuito original do terminal; 
Bluetooth 4.0 para uso de acessórios de áudio; 
Wi-Fi integrado; 
Receber comando de interrupção de transmissão; 
Controle de aceso restrito ao sistema; 
Possuir no mínimo o Sistema Operacional Android para Instalação de aplicativo operacional. 
Deve ser provido de Display LCD (touchscreen) IPS ou TFT de no mínimo 3,5" com resolução mínima de 
800x480dpi RGB (devido uso interno do veículo) para visualização dos nomes dos grupos, identificação de usuários 
do sistema e chamadas de vídeo; 
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Câmera de no mínimo 2MP para captura de imagens no interior do veículo; 
Envio e recebimento de mensagens de texto livre com até 125 (cento e vinte e cinco) caracteres; 
Envio do ID do terminal chamador e do grupo; 
Enviar e Receber arquivos PDF, JPEG, TIFF, DOC, para um total de um envio ou recebimento de arquivo mês, por 
terminal. Caso a CONTRATANTE julgue necessária a ampliação desse número de chamada ou tempo de duração, 
será solicitado à CONTRATADA cotação para saber o impacto financeiro desse aditamento; 
Realizar e receber os tipos de chamadas descritos no subitem 5.3 deste Termo de Referência; 
Receber alerta de chamada; 
Deverá ser apresentado Certificado de Homologação / Registro do equipamento junto a ANATEL; 

 
III. ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA: 
 
Alto Falante interno com potência de áudio de no mínimo 1,8W; 
Atender no mínimo ao grau de proteção IP54; 
Dimensões máximas: Altura 76 mm x Largura 220 mm x Profundidade 80 mm; 
Peso máximo 550 g; 
 
3.2.1. COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO DA ESTAÇÃO TERMINAL  MÓVEL PUSH TO TALK VEICULAR. 
 
3.2.1.1. O conjunto Terminal de Acesso deverá ser constituído de: 
01 (um) equipamento Terminal de Acesso; 
02 (duas) antenas de dupla diversidade articulada com conector, de uso móveis, para maior eficiência no RX e TX; 
01 (um) microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT; 
01 (um) cabo de alimentação com porta fusível e fusível de proteção, para conexão na bateria original do veículo; 
01 (um) suporte de fixação; 
01 (um) manual de operação em português;  
01 (um) serviço de mão de obra de instalação; 
01 (um) serviço de fornecimento de dados móveis com no mínimo 2 GB com chip de operadora; 
 
3.3. ESTAÇÃO TERMINAL PUSH TO TALK PARA USO FIXO COM DISPLAY. 
I. CONTROLES BÁSICOS: 
Chave Liga/desliga; 
Microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT dedicada; 
Ajuste de volume; 
Tecla de emergência dedicada em cor laranja ou vermelha; 
Chave seletora de grupos de operação; 
Alimentação 12 VCC através de fonte de alimentação (conversor CA/CC 110/220 VAC 12 VCC); 
Deve ser provido de Display LCD (touchscreen) IPS ou TFT de no mínimo 3,5" com resolução mínima de 
800x480dpi RGB (devido uso interno do veículo) para visualização dos nomes dos grupos, identificação de usuários 
do sistema e chamadas de vídeo; 
Câmera de no mínimo 2MP; 
01 (um) serviço de fornecimento de dados móveis com no mínimo 2 GB com chip de operadora; 
01 (um) serviços de assinatura mensal do terminal. 

 
II. RECURSOS E FACILIDADES: 
Ligar/Desligar com anúncio de Voz; 
Receber alerta de chamada; 
Capacidade de receber comando de Monitor Remoto de áudio e Foto remota; 
Bluetooth 4.0 para uso de acessórios de áudio; 
Wi-Fi integrado; 
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Receber comando de interrupção de transmissão; 
Controle de aceso restrito ao sistema; 
Possuir no mínimo o Sistema Operacional Android para Instalação de aplicativo operacional. 
Deve ser provido de Display LCD (touchscreen) IPS ou TFT de no mínimo 3,5" com resolução mínima de 
800x480dpi RGB (devido uso interno em edificações) para visualização dos nomes dos grupos, identificação de 
usuários do sistema e chamadas de vídeo; 
Câmera de no mínimo 2MP para captura de imagens do ambiente onde for instalada; 
Envio e recebimento de mensagens de texto livre com até 125 (cento e vinte e cinco) caracteres; 
Envio do ID da terminal chamador e do grupo 
Enviar e Receber arquivos PDF, JPEG, TIFF, DOC, para um total de um envio ou recebimento de arquivo mês, por 
terminal. Caso a CONTRATANTE julgue necessária a ampliação desse número de chamada ou tempo de duração, 
será solicitado à CONTRATADA cotação para saber o impacto financeiro desse aditamento; 
Realizar e receber os tipos de chamadas descritos no subitem 5.3 deste Termo de Referência; 
Receber alerta de chamada; 
Deverá ser apresentado Certificado de Homologação / Registro do equipamento junto a ANATEL; 

 
III. ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA: 
Alto Falante interno com potência de áudio de no mínimo 1,8W; 
Atender no mínimo ao grau de proteção IP54; 
Dimensões máximas: Altura 76 mm x Largura 220 mm x Profundidade 80 mm; 
Peso máximo 550 g sem a fonte de alimentação. 
 
3.3.1. COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO DA ESTAÇÃO TERMINAL PUSH TO TALK PARA USO FIXO 
 
3.3.1.1. O conjunto Terminal de Acesso deverá ser constituído de: 
01 (um) equipamento Terminal de Acesso; 
02 (duas) antenas de dupla diversidade articulada com conector, de uso móveis, para maior eficiência no RX e 
TX.Caso nas edificações a serem definidas para a instalação o sinal indoor seja muito fraco, a CONTRATADA 
deverá instalar antenas direcionais na parte externa do prédio, as quais deverão estar acompanhadas dos 
respectivos suporte de fixação, cabo coaxial 50 Ohms e os conectores compatíveis com o Terminal de Acesso, sem 
ônus adicionais à CONTRATANTE; 
01 (um) microfone de mão com cabo espiralado e tecla PTT; 
01 (um) cabo de alimentação com porta fusível e fusível de proteção, para conexão a fonte de alimentação; 
01 (uma) fonte de alimentação 110/220 VAC 12VCC com amperagem compatível com o terminal de acesso, dotada 
de flutuador carregador de bateria; 
01 (um) Bateria tipo estacionária com capacidade de manter o Terminal de Acesso em pleno funcionamento por 
período não inferior a 12 horas sem a energia elétrica da rede pública. A bateria deverá estar acompanhada com os 
respectivos cabos de alimentação e conectores; 
01 (um) suporte de fixação; 
01 (um) manual de operação em português;  
01 (um) serviço de mão de obra de instalação; 
01 (um) serviço de fornecimento de dados móveis com no mínimo 2 GB com chip de operadora; 
01 (um) antena celular rural voz e dados 2G, 3G, 4G todas Frequências (especificações técnicas / dimensões 
Frequência: 700~2600 MHz, Tecnologia: CDMA / GSM / 3G / 4G, Ganho: 15dBi Impedância: 50 Ohms, Conector: 
Tipo "N" Fêmea. 
 
 
3.4. CONSOLE DE DESPACHO: 

● O Console de Despacho e Rastreamento tem por finalidade orientar, despachar e acompanhar as atividades 
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operacionais. Como um órgão centralizador das comunicações operativas, coordenará as ações, permitindo o 

planejamento e a racionalização da força de trabalho disponível. Será o ponto de contato externo da organização 

com as equipes em campo. 

● O console terá a possibilidade de se conectar a 01 (um) ou mais servidores e terá a função de despachar, 

monitorar, supervisionar e gerenciar as diversas redes de voz do sistema, tendo a possibilidade de controlar 

múltiplos canais, como também receber a localização e armazenar as rotas de todos os usuários monitorados, 

emitindo relatórios das rotas adotadas de todos os equipamentos; 

● O console possuirá interface gráfica amigável para a visualização das tarefas de despacho do sistema, 

através de ícones intuitivamente reconhecidos. 

● O console terá a capacidade de operar com a sinalização padrão DMR do ETSI (Instituto Europeu de Normas 

de Telecomunicações), em modo digital, a fim de ter facilidade de comunicação com qualquer rádio que atenda o 

mesmo padrão de AIS (DMR Application Interface Specification) nos modos TIER II e TIER III. 

● Cada console será fornecida, com capacidade de rastreamento dos terminais (moveis e portáteis) via GPS. 
 

Cada Console de Controle, Despacho e Gerenciamento, será baseada em matriz digital, utilizando a 
computação como ferramenta operacional. Sua composição mínima deverá ser: 

 

 1 (um) estação de trabalho operacional (despachador) com 01 (um) monitor cada, 

 01 (um) software de despacho de voz digital e mensagem de transmissão de texto; 

 01 (um) software de monitoramento GPS com capacidade de rastreamento de no mínimo 10 mil      

terminais moveis e portáteis; 

 01 ponto de internet de no monimo 10 megas; 

 

3.5. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

● Aplicação de alta capacidade preparada para utilização de até 10.000 terminais móveis e portáteis; 

● Banco de dados otimizado para performance com alto fluxo de registros; 

● Compatível com sistema operacional Windows 8 e 10 (32 ou 64 bits); 

● Chave de ativação da aplicação Servidor do sistema não é atrelada equipamentos de hardware externos, c 

como gateways ou switches, ou outros mecanismos de controle de acesso, para envio de voz e dados, sendo 

possível a substituição rápida por qualquer equipamento compatível com a necessidade, que esteja disponível no 

momento; 

● O aplicativo totalmente preparado para operação em monitores sensíveis a múltiplos toques; 

● Compatível com sistema de redundância automática de Servidor. Este Servidor, funciona de forma passiva 

rastreia o funcionamento do Servidor Principal via IP. Caso o Radioserver principal pare de funcionar, o Servidor 

redundante se ativa e todos os consoles e usuários em, campo automaticamente se logam no Servidor backup. 
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Portanto sem nenhuma ação manual o sistema seria restabelecido automaticamente; 

● As configurações executadas no servidor principal devem automaticamente espelhada no servidor 

redundante, sem nenhuma necessidade de ação humana, a fim de eliminar falhas humanas e possível problema 

de indisponibilidade de rede em momentos de emergência; 

● Os terminais móveis e portáteis devem reconhecer o servidor redundante sem que seja necessária 

nenhuma ação manual de configuração nos mesmos. Assim que o servidor principal reconhecer a existência do 

servidor redundante, ele irá enviar para os terminais móveis e portáteis em campo o endereço e as credenciais de 

acesso ao servidor redundante. Este processo automatizado evita a necessidade de ação humana de 

configuração manual, otimizando a utilização da rede e eliminando a possibilidade de indisponibilidade de rede; 

● O sistema deve ser compatível com gateways IP para acesso remoto a sistemas de rádio  

comunicação Analógica, DMR, TETRA ou P25, não necessitando que o Servidor de aplicação esteja fisicamente 

próximo ao equipamento; 

● Utilização de algoritmo especial que permite que todos os aplicativos Client do sistema, como os Consoles 

de Operações ou Clientes Móveis e Portáteis façam chamadas de voz, mesmo atrás de rede NAT sem 

necessidade de configuração de redirecionamento de portas; 

● Função que permite update automático de terminais de forma rápida, sem impactos na operação. 

● O pacote de update é disparado a partir do operador do sistema, utilizando a função OTAP (Over The Air 

Programming) existente na console de operações. Havendo update disponível, o usuário do terminal, ao abrir seu 

dispositivo, recebe a notificação de update na tela, que ocorre automaticamente; 

● Portal de suporte ao usuários on-line em português com os passos necessários para operação de consoles, 
clientes móveis e portáteis; 

● Possibilita a seleção de teclas de atalho para acesso rápido (PTT) a grupos determinados; 

● Num único server, deverá ser possível criar inúmeras redes de comunicação que são isoladas entre si. Em 

cada rede de comunicação deverá ser possível criar diversos canais de comunicação bem como criar inúmeros 

usuários móveis e portáteis para operar nessa rede; 

● Uma rede de comunicação não deve interferir ou ter acesso aos canais e usuários de outra rede de 

comunicação; 

● Cada rede de comunicação deverá ser configurada separadamente e hospedando suas próprias regras de 

utilização, controle e operação; 

● Os usuários de uma rede de comunicação não devem, em hipótese alguma serem visualizados por usuários 

ou  operadores de outra rede; 

● A possibilidade de criação de redes de comunicações individuais permite que sejam agregados unidades ou 

terceiros ao sistema, facilitando a operação sem que um órgão interfira no outro, por exemplo, deve-se permite criar 
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a rede de comunicação das unidade A, B e C, bem como do serviço  

● operadores de consoles de despacho deverão ter a capacidade de acessar simultaneamente uma ou mais 

redes de comunicação configuradas no servidor a fim de permitir flexibilidade na operação, ou seja, o operador 

não pode ficar preso a apenas uma rede de comunicação; 

● O sistema deve ter a possibilidade de integração à redes de rádio DMR diretamente via IP via protoclo AIS 

da DMR Association ou via protocolo proprietário para determinados fabricantes; 

● O sistema deve possuir função que impeça o usuário de terminal de fazer o logoff do aplicativo ou mesmo 

fechar o aplicativo; 

● O sistema deve permitir que cada login de usuário fique restrito para ser utilizado apenas em um dispositivo 

de hardware, ou seja, a aplicação funcionará apenas naquele aparelho. Caso o usuário tente se logar a partir de 

outro aparelho, a conexão deverá ser negada pelo servidor; 

 

3.6. CARACTERÍSTICAS DO DESPACHO 

● Operação via computador com sistema operacional Windows 7 ou superior 

● Interface de operação amigável e totalmente customizável, possibilitando posicionar as diferentes janelas 
de  funções em qualquer local da (s) tela (s) de operação, bem como redimensionar as janelas para o tamanho 
desejado; 

● O operador da console deve ter a capacidade de criar telas de operação, nas quais ele pode incluir botões 
para     contato a grupos de comunicação ou rádios, bem como janela de monitoramento do nível de bateria dos 
terminais em uso; 

● O operador também deve ter a possibilidade de agrupar os botões criados na janela de operação através 
de "frames". Com isso ele conseguirá chamar todos os participantes localizados no mesmo frame ao mesmo 
tempo; 

● Possibilidade de utilização de múltiplos monitores com capacidade de posicionamento das janelas de 
funções desejadas em cada uma das telas conectadas; 

● Todos os tipos de chamadas (todos os usuários, grupo de usuários, individual, unicast, multicast e 
emergência prioritária); 

● Identificação do usuário que inicia a chamada; 

● Janela de chamadas com indicação visual das chamadas em curso e últimas chamadas realizadas através 
do  sistema; 

● Diferenciação entre chamadas em recepção e chamadas em transmissão através de múltiplas cores; 

● Possibilidade de criação, diretamente na console de despacho e sem a necessidade de acessar o 
servidor do       sistema, de hierarquia/prioridade para chamadas de grupo, onde grupo com maior prioridade 
interrompem transmissões de grupos de menor prioridade para que todos os usuários da rede possam escutar 
a chamada mais importante; 

● Possibilidade de criação, diretamente na console de despacho e sem a necessidade de acessar o servidor 
do sistema, de hierarquia/prioridade para chamadas privativas, onde usuários de celular com maior prioridade 
interrompem transmissões de usuários com menor prioridade para que os usuários da rede possam escutar a 
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chamada privativa mais importante; 

● Possibilidade de diferenciação entre consoles de despacho operacionais e consoles de 
despacho de  administração; 

● Consoles de despacho administrativas permitem que o usuário cadastrado possa modificar configurações 
da         rede; 

● Consoles de despacho administrativas devem permitir que o usuário seja capaz adicionar ou excluir 
usuários  móveis e portáteis da rede, bem como modificar seus nomes, logins e senhas de acesso, se necessário, 
otimizando o processo permitindo que não seja preciso acessar o servidor do sistema para executar tais tarefas 
administrativas; 

● Criação de diferentes tipos de status customizáveis com indicação visual colorida, como por 
exemplo: ocupado, livre, em deslocamento, na empresa, entre outros 

● Janela específica com Indicação visual de usuários online e offline, permitindo que o despachador 
possa  identificar rapidamente as equipes disponíveis; 

● Customização de ícones para diferentes usuários e grupos de comunicação, permitindo que o operador 
tenha     ciência visual de cada tipo de equipe, otimizando o processo de trabalho e tomada de decisão; 

● Indicação visual dos grupos de comunicação disponíveis permitindo que o operador tenha ciência visual 
de todos os grupos de comunicação disponíveis, otimizando o processo de trabalho e tomada de decisão 

● Indicação visual de usuários com sinal de GPS válido ou inválido; 

● Campo para pesquisa rápida de usuários e/ou grupos de rádio disponíveis a fim de facilitar o processo 
de busca de usuários específicos que precisam ser contatados de forma rápida; 

● Painel indicativo de alertas gerados no sistema a partir de regras. Este painel deve ser interativo, 
indicando    todos alertas e emergências geradas no sistema para ciência imediata do operador; 

● Chat corporativo com interface intuitiva para troca de mensagens em grupo ou individuais entre 
consoles, usuários móveis e portáteis; 

● Chat corporativo com interface intuitiva para troca de arquivos, fotos e vídeos em grupo ou individualmente  
entre consoles, usuários móveis e portáteis; 

● Registro e salvamento de todas as mensagens e arquivos trocados via chat entre qualquer tipo 
de  equipamentos e usuários que façam parte da rede; 

● Monitoramento Remoto de Voz e Vídeo; 

● Chamadas de Emergência; 

● Chamadas de voz entre Despachadores (Intercom); 

● Gravação de Voz; 
● As chamadas de Vídeo PTT também devem ser gravadas em arquivo padrão windows para futuras  

● A console de despacho deve disponibilizar ferramenta para que o operador possa selecionar qualquer tipo 

de   chamada de voz ou de vídeo PTT gravadas e reproduzir a mesma em tela  

imediatamente; 

● A console de despacho deve disponibilizar ferramenta para que o operador possa selecionar qualquer tipo 

de  chamada de voz ou de vídeo PTT gravadas e exportá-lo em forma de arquivo comum do sistema operacional 

Windows, salvando em alguma pasta desejada no computador e podendo anexar o arquivo em emails ou demais 
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ferramentas para envio e ciência de outras pessoas; 

● O sistema deve ter a capacidade de iniciar monitoramento remoto de voz e/ou de vídeo. Com o monitoramento 

remoto de voz e/ou vídeo, o operador da console pode ativar o microfone e/ou a câmera frontal e/ou traseira dos 

usuários móveis ou portáteis e monitorar o que ocorre ao redor  

● daquele usuário. Tal função é de extrema       importância em situações de emergência pois permite que o 

operador tenha ciências imediata do que ocorre e  também permite que ele se comunique com o usuário sem que 

o mesmo precise apertar o botão de PTT ou tenha que executar qualquer outra ação manual; 

● Nas chamadas de monitoramento remoto de vídeo o operador deverá ser capaz de trocar a visualização 

entre as câmeras frontais e traseira dos terminais móveis e portáteis; 

● Todas as chamadas de monitoramento remoto de vídeo devem ser gravadas; 

● Todos os registros de voz e vídeo devem se manter armazenadas nos servidores do sistema; 

● Funções de som interativas permitindo regulagem de volume e emudecimento de diferentes canais 

e/ou    usuários individuais; 

● Rastreamento em tempo real via GPS; 

● Capacidade de configuração do tempo de atualização das coordenadas a partir de 15 segundos de cadência; 

● Visualização da rota percorrida por um usuário em determinado período de tempo a partir da console; 

● Criação de cercas eletrônicas e regras configuráveis; 

● Alertas visuais e sonoros em caso de entrada ou saída de locais determinados; 

● Controle de velocidade dos usuários e geração de alertas em caso de quebra de protocolo de regra pré 

estabelecida; 

● Envio automático de alertas ao iniciador, operador ou a qualquer outro usuário da rede a ser determinado 

após        quebra de alguma regra pré estabelecida, com controle de entrada e saída de cerca eletrônica, excesso de 

velocidade, tempo parado, entre outros; 

● Possibilidade de visualização de informações do usuário móvel ou portátil, como versão do  

aplicativo, marca e modelo do aparelho em uso, número serial e versão do seu sistema operacional; 

● Configuração de Status de usuários, permitindo classificar usuários livres, ocupados, em almoço, ou qualquer 

outra identificação necessária; 

● Quadro de regras para execução automática de atividades e alertas; 
● Possuir função alone worker‟ ou trabalhador solitário avançada, que permite monitorar a integridade de 

usuários de rádio através da emissão de sinais sonoros em período de tempo configurável, a fim de que o 

usuário responda o sinal indicando que está em perfeitas condições; 

● Interpretação e geração de alerta a partir da função mandown, presente nos aplicativos dos usuários; 

● Janela de LOG de eventos para consulta de gravações e eventos ocorridos na rede , tais como 

comunicações, trocas de arquivos, mudanças de status, alertas, entre outros; 
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● Relatórios de chamadas gravadas e de ativação da função de monitoramento remoto; 

● Chamada de alerta, estilo alerta sonoro para usuários que não respondem à chamada de voz; 

● Aplicação totalmente em português brasileiro; 

● Possibilidade de utilização de gateway de rádio para integração com sistemas de rádio comunicação     

profissional de diferentes marcas e modelos, bem como diferentes protocolos, como DMR, TETRA e P25; 

● Possibilidade de integração com Body Cams externas aos terminais móveis e portáteis; 

● Possibilidade de programação remota das configurações dos usuários mobile via função OTAP (Over The Air 

Programming); 

● Possibilidade de inibir o acesso dos usuários mobile às configurações do aplicativo, evitando que o 

mesmo  seja desconfigurado e perca o contato com a rede; 

● Possibilidade de impedir os usuários mobile de fechar o aplicativo; 

● Servidor redundante com atuação automática; 

● Possibilidade de utilização de dispositivos industriais ou comerciais; 

● Possibilidade de utilização de dispositivos, como microfones externos, para para comunicação; 

● Início de comunicação mesmo com o dispositivo em repouso ou com a tela apagada, a partir do  

pressionamento da tecla de PTT configurada; 

● Diferentes configurações de volume para teclas e chamadas de voz; 

● Possibilidade de integração com aplicação de terceiros via API para coleta de dados da rede e alimentação 

de aplicativos de terceiros; 

● A API deve ser baseada na tecnologia websockets para facilitar o processo de integração; 

● Utilização em sistema operacional Android 4.0 ou superior ou IOS 12 ou superior 

● Possibilidade de utilização com acessórios externos como microfone e/ou alto falante bluetooth; 

● Funções mandown e alone worker para controle de emergências ocorridas com os usuários de 

dispositivos móveis e portáteis; 

● O operador deve ter a possibilidade de bloquear ou desbloquear usuários de terminais. Função primordial 

em  caso de perda ou roubo do aparelho; 

 

3.7. MONITORAMENTO GPS 

● Monitoramento de localização em tempo real; 

● Informação do endereço da localização, coordenadas geográficas ou qualquer endereço da 

localização apenas clicando na tela; 

● Suportar diferentes tipos diferentes de mapas; 

● Registro e armazenamento da localização do usuário de rádio; 

● Animação do percurso percorrido em determinado período de tempo; 

● Detalhes da rota de cada usuário; 
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● Cerca eletrônica (geofencing) ou zonas de controle; 
● Possibilidade de um rádio participar de diversas cercas eletrônicas ao mesmo tempo; 

● Possibilidade de ativação e desativação automática das funções Man Down e Alone Worker caso um 

rádio  entre ou saia de uma cerca eletrônica; 

● Inserção de pontos de interesse utilizando qualquer arquivo de foto necessário; 

● Controle das paradas feitas pelo usuário; 

● Controle do início da movimentação do usuário; 

● Monitoramento da perda e retorno dos sinais de localização; 

● Requisição automática de localização; 

● Requisição de localização iniciada por evento; 

● Localização manual; 
● Possibilidade de programar várias taxas de update de GPS diferentes, para grupos de usuários diferentes; 
● Possibilidade de inserção de pontos de interesse no mapa; 
● Inserção de camadas KML sobrepostas ao mapa de visualização da localização dos usuários, permitindo 

que o operador consiga visualizar rapidamente locais determinados de ações pré determinadas ou espaços de 

atuação delimitados de equipes de campo; 

 
3.8. REGISTRO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO 
E LICENCIAMENTO DA FREQUÊNCIA NO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA) 
 
3.8.1. A empresa a ser CONTRATADA deverá entregar ao Fiscal do Contrato, após a assinatura do Contrato, 
uma cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) relativo ao registro dos serviços objeto do Contrato 
que serão prestados junto ao CREA-AP (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia do 
Estado do Amapá), devidamente registrada pela empresa contratada e assinada pelo seu Engenheiro 
Responsável Técnico. 
 
3.8.2. Todos os custos decorrentes do Registro desta ART junto ao CREA serão de responsabilidade da 
empresa CONTRATADA. 

 
3.8.3. Todos os equipamentos serão disponibilizados sob a forma de locação, com custos de manutenção 
incluídos no preço contrato. 

 
3.8.4 Os rádios transmissores (fixos, móveis e portáteis) deverão possuir a tecnologia digital Push To Talk e 
DMR. 
 
3.8.5. A manutenção da infraestrutura e a reposição dos equipamentos correrão por conta da contratada e a 
mesma devera comprovar que tem escritório na cidade de Macapá, através de telefone, endereço residencial. 
 
3.8.6. A empresa CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, materiais e acessórios necessários à 
realização dos serviços de instalação das Estações de Rádio que serão locadas, incluindo-se aí kit´s de 
miscelâneas de instalação, entre outros, necessários e cuja descrição e quantificação será de inteira 
responsabilidade da empresa. 
 
3.8.7. A empresa CONTRATADA deverá possuir todos os recursos de infraestrutura necessários à boa 
execução dos serviços, objeto desta contratação, tais como: instrumentos de medição ferramentas, acessórios, 
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equipamento de sobressalentes, equipamentos de proteção individual de seus funcionários, veículos, escadas, 
andaimes e tudo que for necessário para o fiel cumprimento do objeto desta Contratação. 

 
3.8.8. A empresa contratada deverá ter capacidade técnica não somente em infraestrutura, mas também em 
recursos humanos com técnico(s) e engenheiro(s) devidamente treinados e capacitados pelo fabricante dos 
equipamentos para realização dos serviços de manutenção dos equipamentos. 
 
3.8.9. A empresa contrada deverá comprovar atraves de Termo de Responsabilidade Tecnica, ja ter realizado 
serviços de acordo com o objeto desta licitação; 
 
3.8.10. Os serviços incluem ainda a embalagem, despachos, seguros e transporte de todos os Equipamentos, 
materiais e acessórios até os locais de instalação e descarregamento. 

 

3.8.11. Assim, em razão destes aspectos, a idéia básica é contratar os serviços de locação de equipamentos de 
radiocomunicação que já incluem a instalação técnica, o licenciamento de freqüências e estações junto a 
ANATEL, quando necessário, as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos e atendimentos 
emergenciais durante o período de vigência do contrato, considerando as novas tecnologias e ferramentas 
gerenciais disponíveis no mercado, que propiciam ganhos de segurança, produtividade e qualidade como um 
dos insumos decisivos na composição dos preços ofertados e, consequentemente, no grau de competitividade 
atingido pelos participantes deste feito licitatório; 

 
3.8.12. É vedada a subcontratação parcial ou total dos serviços objeto desta contratação pela empresa a ser 
CONTRATADA. 

 
3.9. DESCRIÇÕES BÁSICAS DAS REDES DE RADIOCOMUNICAÇÃO PRETENDIDAS PARA LOCAÇÃO 
3.9.1. Os equipamentos de Rádios a serem locados deverão operar na faixa de frequência de VHF/FM e terão 
suas aplicações nos SERVIÇO LIMITADO e SERVIÇO MÓVEL, serviços estes regulamentados e fiscalizados 
pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 

 
3.9.2. Os equipamentos de Rádio que serão locados obrigatoriamente deverão possuir Certificado de 
Homologação ou Registro emitido pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 
 
3.10. PLANO DE FREQUÊNCIA A SEREM PROGRAMADAS NAS ESTAÇÕES DE RÁDIO 
 
3.10.1. Após a assinatura do Contrato, a CEA irá informar as frequências licenciadas à empresa contratada 

para que a mesma efetue a programação nos equipamentos de rádios que serão locados. 
 

3.11. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TÉCNICA DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO PUSH TO TALK  
 
3.11.1 As instalações técnicas deverão ser executadas com esmero e bom acabamento; sendo observadas as 
técnicas adequadas de instalação de equipamentos de radiocomunicação que facilitem não só a operação 
bem como também a manutenção. 

 
3.11.2. Para que isso ocorra, a empresa a ser CONTRATADA deverá possuir em seu quadro funcional 
profissionais qualificados, treinados e preparados para executarem os serviços - objeto desta licitação. Não será 
admitida a subcontratação de outra(s) empresa(s) pela EMPRESA CONTRATADA vencedora para efetuar as 
instalações técnicas sob pena de sua desclassificação. 
 
3.11.3. A empresa a ser CONTRATADA deverá possuir todas as ferramentas, instrumentos de medição, 
calibração e segurança nos trabalhos necessários a realização dos serviços de instalação técnica dos 
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equipamentos locados. 
 

3.11.4. Deverão ser seguidos nas instalações técnicas todos os padrões técnicos necessários à execução dos 
serviços, atendendo as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), assim como também 
devem ser obedecidas as Normas de Segurança no Trabalho, principalmente os equipamentos de proteção 
individual de seus funcionários. Para que isso ocorra, a empresa CONTRATADA, após assinatura do Contrato de 
Prestação de Serviço, deverá apresentar um “Plano de Instalações técnicas” descriminando todas as 
etapas que serão efetuadas durante a realização das instalações técnicas. Esse Plano de Instalações técnicas 
deverá ser apresentado para cada unidade portuária onde serão instalados os equipamentos. 

 
3.11.5.  A empresa a ser CONTRATADA será responsável isoladamente pelas atividades desenvolvidas por 
seus funcionários nas dependências internas da CEA desonerando desde já a CEA de qualquer obrigação 
trabalhista, sindical, estatutária ou qualquer outra que advenha do serviço que será prestado. 

 
3.11.6. Ao final da realização de todas as Instalações técnicas, o Engenheiro da LICITANTE deverá emitir o 
LAUDO CONCLUSIVO das instalações técnicas em atendimentos as exigências de leis, Portaria, Diretrizes e 
demais legislações correlatas e pertinentes, exigidas pela ANATEL. 
 
 
3.12. SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA APÓS ENTREGA DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO 
INSTALADAS E EM FUNCIONAMENTO 
 
3.12.1. Após a Aceitação dos Serviços de Instalação e a emissão do Termo de Aceite das Instalações, a 
empresa CONTRATADA deverá prestar um Serviço de Operação Assistida, devendo disponibilizar 01 (um) 
Técnico especializado na operação das Estações de Rádio por um período de 02 (dois) dias úteis em horário 
comercial (de 07:30 horas às 13:30 horas e de 13:30 às 17:30 horas), para assistir e auxiliar os usuários da CEA 
que irão operar as Estações de Rádio, com o objetivo de prover orientação técnica nas atividades de operação 
dos equipamentos, gerenciamento do fluxo de comunicação de radiocomunicação Push toTalk e DMR, 
alterações de configurações e outras atividades que sejam eventualmente necessárias para o bom 
funcionamento das comunicações. 

 
3.13. SERVIÇO DE TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO 
3.13.1. A empresa a ser CONTRATADA deverá ministrar 02 (dois) tipos de Treinamentos, assim 
distribuídos: 
 
3.13.2. Treinamento Operacional básico para os colaboradores da CEA que ficarão responsáveis em operar as 
Estações Bases de Radiocomunicação. Neste Treinamento, deverão ser abordados à arquitetura da Rede de 
Rádios, o princípio básico de funcionamento das Estações, os recursos e funcionalidades dos rádios de 
operação e monitoramento, os procedimentos para uma comunicação eficiente e eficaz, bem como a verificação 
básica de possíveis defeitos de operação. Este Treinamento deverá ser montado para atender 01 (uma) turma de 
até no máximo 08 (oito) Colaboradores da CEA com uma carga horária de, no mínimo, 16 (dezesseis) horas por 
turma. Este Treinamento deverá ser ministrado após a instalação das Estações de Rádio em cada Localidade ou 
Terminal da CEA 

 
3.13.3. Treinamento Operacional Básico para os colaboradores da CEA que ficarão responsáveis em operar as 
Estações Portáteis de radiocomunicação. Neste Treinamento, deverá ser abordado o princípio básico de 
funcionamento das Estações portáteis, os recursos e funcionalidades dos rádios portáteis, os procedimentos 
para uma comunicação eficiente e eficaz, os procedimentos para carregamento adequado das Baterias, bem 
como a verificação básica de possíveis defeitos de operação. Este Treinamento deverá ser montado para 
atender 02 (duas) turmas de até, no máximo, 16 (dezesseis) Colaboradores da CEA com uma carga horária 
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de, no mínimo, 08 (oito) horas por turma. Este Treinamento deverá ser ministrado após a entrega das Estações 
de Rádio portátil em cada Localidade ou Terminal da CEA. 

3.13.4. Todos estes Treinamentos serão realizados nas dependências do local de instalação das Estações de 
Radiocomunicação. 

 
3.13.5. A CEA será responsável em fornecer o local para a realização dos Treinamentos dentro de suas 
dependências. 
 
3.13.6. Todos os equipamentos, instrumentos e materiais didáticos necessários aos Treinamentos serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive os custos com o Instrutor do Treinamento. 
 
3.13.6. A empresa a ser CONTRATADA deverá enviar ao Fiscal do Contrato designado pela CEA as descrições 
e os planos dos Treinamentos em até 15 (vinte) dias úteis após a assinatura do Contrato, para uma prévia 
análise e aprovação. 

 
3.14. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO. 
3.14. 1. Entende-se por MANUTENÇÃO PREVENTIVA o conjunto de ações desenvolvidas em um Equipamento 
e Sistema com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade através de inspeções 
sistemáticas, detecção e medidas necessárias para evitar falhas, com o objetivo de mantê-lo operando ou em 
condições de operar dentro das especificações do fabricante. 
 
3.14.2. Dentre estas atividades estão inclusos ensaios, ajustes, testes de rotina, limpeza geral, pintura, 
reconstituição de partes com características alteradas, substituição de peças ou componentes desgastados, 
reorganização interna e externa de componentes e calibragem dos Equipamentos - quando necessário - 
substituição de componentes, entre outras atividades. 

 
3.14.3. Entende-se por MANUTENÇÃO CORRETIVA o conjunto de ações desenvolvidas com objetivo de fazer 
retornar às condições especificadas pelo fabricante dos equipamentos, após a ocorrência de defeitos ou falhas. 

 
3.14.4. Com base nestes entendimentos, será exigido da empresa a ser CONTRATADA os atendimentos aos 
seguintes itens: 

 
3.14.4.1. A empresa a ser CONTRATADA deverá possuir infra-estrutura adequada e suficiente para prestar as 
manutenções preventivas e corretivas, a todos os equipamentos locados e instalados nas redes de rádio, 
inclusive com equipamentos, peças, acessórios de sobressalentes para uso em caso de eventualidades. 
 
3.14.4.2. As infra-estruturas requeridas nos itens anteriores deverão ser constituídas de recursos materiais e 
humanos de alto padrão de qualidade e de desempenho elevado e confiável. 

 
3.14.4.3. A empresa a ser CONTRATADA deverá realizar mensalmente 01 (uma) Visita Técnica para 
manutenção preventiva nas Estações de Rádio nas dependências internas de cada localidade e/ou Terminal da 
CEA. 

 

3.14.5. Ao final da execução da Visita Mensal de Manutenção Preventiva em cada Localidade ou Terminal, o 
Responsável técnico pela manutenção da empresa CONTRATADA deverá submeter o Relatório Técnico 
desta Manutenção para aprovação e assinatura pelo Supervisor da CEA. 
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3.14.6. Este Relatório Técnico Mensal de Manutenção Preventiva é obrigatório e deve ser anexado pela 
empresa CONTRATADA em sua NOTA FISCAL DE SERVIÇO como prova que os serviços foram executados 
no mês que se refere à cobrança financeira pela prestação dos serviços, objeto do Contrato firmado com a CEA. 
A não apresentação deste Relatório implica. no bloqueio do pagamento até que o Relatório seja apresentado 
devidamente assinado pelo representante da CEA. 
 
3.14.7. Sendo detectado que os equipamentos se encontram com defeito, parados, com pane ou necessitando 
de troca de componentes, peças ou acessórios que não seja de natureza pelo mau uso, a empresa 
CONTRATADA deverá obrigatoriamente substituir o que for necessário para restabelecer o Rádio ao seu bom 
funcionamento dentro das condições que foram fabricados. 

 
3.14.8. Durante o período de locação das Estações de Radiocomunicação Puch to Talk, a empresa 
CONTRATADA deverá também atender a eventuais chamadas de “Solicitação de Atendimentos Emergenciais” 
feitas pela CEA via telefone, email ou Internet. Neste caso a CONTRATADA se comprometerá a atender a CEA 
eficientemente, nos serviços prestados e com tempo de resposta, que não poderá exceder a 03 (três) horas em 
Macapá e Santana e em até 08 (oito) horas para as demais Localidades. 
 
3.14.9. Além do “Relatório Técnico Mensal de Manutenção Preventiva” a empresa a ser CONTRATADA deverá 
manter atualizado um “Livro de Ocorrência” com todos os registros das ocorrências verificadas na execução dos 
serviços. Este Livro de Ocorrências servirá tanto para a empresa CONTRATADA quanto para a CEA. 
 
3.14.10. Caso, durante o período de prestação dos serviços, o equipamento defeituoso tenha que ser removido 
para ser consertado fora das dependências da CEA, a empresa CONTRATADA deverá colocar imediatamente 
outro equipamento, de sua propriedade, em seu lugar, o qual permanecerá em funcionamento normal até a 
devolução do equipamento original devidamente consertado. Em nenhum caso uma Estação de 
Radiocomunicação não poderá ficar desativada, ou seja, sem comunicação, por um período superior a 03 (três) 
horas no horário normal de trabalho (07h30min às 17h30min horas de segunda a sexta- feira) e em 
horários noturnos, sábados, domingos e feriados não poderão exceder um período superior a 08 (oito) horas. 

 
3.14.11. Durante o período de prestação dos serviços, as despesas decorrentes de manutenção corretiva, 
correções de software e substituição de peças, componentes, partes defeituosas de fábrica ou que presentarem 
defeitos, devido ao uso normal dos equipamentos, correrão por conta exclusiva da empresa CONTRATADA. O 
período de prestação dos serviços, as despesas decorrentes de transporte, por motivo de conserto e/ou 
substituição de equipamentos em manutenção, correrão por conta exclusiva da empresa CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO PREÇO: 

4.1 A empresa CONTRATADA deverá entregar no prazo máximo de 30 (trinta) dias todas as Estações de 

Radiocomunicação devidamente instaladas a contar da data de assinatura do Contrato com a CEA. 

4.2. 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. 

4.3. Os serviços serão recusados se forem entregues em desacordo com as especificações solicitadas e propostas. 
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4.4. 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. 

4.5. O preço global para consecução do objeto deste Contrato será de R$ ____________ 
(______________). 
4.6. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

aquisição dos materiais, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

5.1 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 _____/2021, de ___ de _____ de 2021, estando o montante do 

dispêndio a ser efetuado por conta deste Contrato limitado ao valor global pactuado na Cláusula Quarta do 

presente termo. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE: 

6.1 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

nos termos do art. 71 da Lei nº 13.303/2016. 

6.2 A CONTRATADA poderá 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 nos termos do art. 81, §1º da Lei nº 13.303/2016. 

6.3 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, nos termos do art. 81, §2º da Lei nº 

13.303/2016. 

6.4 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. 

§ 1º - Na ausência dos índices específicos, será adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, desde que seja observado o interregno 
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mínimo de 01 (um) ano, contado da data de assinatura do contrato, para o primeiro reajuste, ou da data do último 

reajuste, para os subseqüentes. 

§ 2º- Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste até a data da prorrogação contratual, ocorrerá a preclusão 

temporal do direito, e nova solicitação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 01 

(um) ano, contados na forma prevista nesta contrato 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 

7.1 O pagamento da prestação de serviços será realizado mensalmente, conforme forem executados durante o 

mês, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida pela contratada, devidamente certificada pelo chefe da gerência 

de medicina e segurança do trabalho da CEA 

7.2 Deverá ser estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias para o pagamento da despesa, contados a partir da 

certificação da nota fiscal; 

7.3 O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da licitante vencedora junto a 

Fazenda Nacional, a Fazenda Estadual, a Seguridade Social, o FGTS, e a Justiça do Trabalho, conforme 

preceitua o art. 69, IX da Lei nº 13.303/2016. 

7.1  O pagamento será efetuado à Contratada, a partir da efetiva apresentação Nota Fiscal junto à CEA, 

juntamente com os documentos acima citados, devidamente certificados pela Diretoria de Gestão, sendo o 

crédito depositado na conta bancária, conforme descrito abaixo: 

 BANCO: ___________ ; 

 AGÊNCIA: ____________; 

 CONTA CORRENTE: ______________; 

7.2  Atraso 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; 

7.3  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;  

7.4  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 
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CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

                                                     EM = I x N x VP 

Onde: 

f) EM = Encargos moratórios; 

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

h) VP = Valor da Parcela a ser paga. 

i) I = Índice de atualização financeira = 0,00016438; assim apurado: 

I = (TX/100)               I =(6/100)           I = 0,00016438 

       365                            365 

j) TX = Percentual da taxa anual = 6% 

7.5  A 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 OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  

8.1 Ficará responsável a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pelo acompanhamento e fiscalização do 

Contrato em questão; 

8.2 Caberá a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a atestação das Notas Fiscais Eletrônicas 

que comprovem a execução do objeto do contrato; 

8.3 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;  

8.4 A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Contratante, durante o período de vigência do 

contrato, para representá-la sempre que necessário;  

8.5 Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços objeto do contrato, a CONTRATANTE poderá, 

ainda, sustar qualquer item que seja entregue em desacordo com o especificado, sempre que essa medida 

se tornar necessária; 

CLÁUSULA NONA – DA MATRIZ DE RISCO 
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9.1 A Matriz de Riscos é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o 

CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro na execução do 

Contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação. 

9.2 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades 

relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos – 

Anexo II do Edital. 

9.3 A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste 

quando estes competirem à CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos – Anexo III do 

Termo Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

I - DA CONTRATADA: 

10.1. Cabe ao CONTRATADA, além do previsto e exigido pela lei n.º 13.303/2016 e normas regulamentares 

pertinentes: Dar integral cumprimento à sua proposta. 

10.2. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados; 

10.3. Corrigir qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados, conforme prazos 

estabelecidos neste termo, após a notificação, salvo nos seguintes casos: 

e) Caso fortuito ou força maior desde que devidamente comprovado pelo usuário e o órgão gestor do 
contrato; 

f) Falha de equipamento sob a responsabilidade do contratante; 

g) Realização de testes, ajustes e manutenção necessários à prestação do serviço, devidamente 
comunicados à contratada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias; 

h) Impedimento, por qualquer motivo, o acesso do pessoal técnico da contratada às dependências da 
Contratante onde estejam localizados os equipamentos mantidos pela Contratante; 

10.4. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às recomendações 
aceita pela boa técnica, normas e legislação; 

10.5. Implantar adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de forma a se obter uma operação 
correta e eficaz; 

10.6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre a execução dos mesmos em 
perfeita ordem; 

10.8. Comunicar com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis, a paralização temporária do objeto do 
Contrato por motivo de manutenção ou deficiências em seus meios técnicos e operacionais, bem como o seu 
prazo de normalização, sem prejuízo de exame por parte das justificativas apresentadas ressalvadas os casos 
fortuito e de força maior; 
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10.10. Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade na prestação dos serviços e prestar os esclarecimentos 
necessários; 

10.11. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, devidamente comprovada, desde que 
praticada por técnicos durante a execução dos serviços; 

10.12. Apresentar, segundo sua disponibilidade e viabilidade técnica todas as facilidades e serviços que lançar 
no mercado, durante a vigência do presente contrato, capazes de torná-lo menos oneroso e/ou mais 
economicamente viável para a Administração; 

10.13. Fornecer números telefônicos ou outro meio para contato da Administração com o preposto, mesmo fora 
do horário de expediente, sem que isso ocorra qualquer ônus extra para a CEA; 

10.14. Responder administrativamente, cível e penalmente, por quaisquer danos pessoais ou materiais 
causados diretamente a CEA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, quando da execução dos 
serviços objeto do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pela Administração; 

10.15. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 

todas as condições de habilitação exigidas no instrumento convocatório; 

 

II - DA CONTRATANTE:  

10.16. Promover, por intermédio do servidor designado na forma do art. 85 Do Regulamento Interno de Licitação, a 

fiscalização da execução do contrato consiste na verificação do cumprimento das obrigações contratuais por parte 

do contratado, com a alocação dos recursos, pessoal qualificado, técnicas e materiais necessários. A fiscalização 

deve ser administrativa e técnica.  

10.17. Efetuar o pagamento à Empresa CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas no Contrato. 

10.18. Para que a empresa CONTRATADA possa efetuar os trâmites de registro de ART´S junto ao CREA-AP e 

confecção e apresentação do Projeto de Licenciamento de Freqüências e Estações de Rádio junto a ANATEL, a 

CEA será responsável em fornecer uma Procuração Particular, após a assinatura do contrato, em nome do 

Engenheiro da empresa e do Engenheiro da empresa CONTRATADA, outorgando-lhes plenos poderes para 

efetuar todos os trâmites necessários junto aos órgãos acima citados em nome da CEA. A Procuração Particular já 

referenciada terá como validade o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço celebrado com empresa 

CONTRATADA. 

10.19. Ceder, em seus estabelecimentos, os espaços necessários à instalação dos equipamentos, bem como local 

para realização das manutenções preventivas mensais 

10.20. Disponibilizar torres de transmissão e acesso livre as mesma, para a instalação das 
repetidoras bem como o sinal de internet.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL: 

11.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável por igual período, 

contados da assinatura do Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prestará garantia no valor 

correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total desta Contratação (art. 70 da lei nº 13.303/2016 c/c 

art. 83 do Regulamento de Licitação e Contratos da CEA, e terá seu valor atualizado nas mesmas 

condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º do art. 70.  

11.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por 

cento); 

11.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a)  prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b)  prejuízos causados à Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; 

c)  multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA à 

Contratada; e 

d)  obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, 

quando couber. 

11.3 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 

em conta corrente a ser indicada, com correção monetária; 

11.4 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições; 

11.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da 

data em que for notificada; 

11.6 A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

a) Caso fortuito ou força maior; 

b)  Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

c)  Descumprimento das obrigações, pela CONTRATADA, decorrentes de atos ou fatos praticados pela 

CONTRATANTE; 

d)  Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. 
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11.7 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas 

neste item; 

11.8 Será considerada extinta a garantia: 

a)  Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhadas de declaração da CONTRATANTE, mediante 

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) No prazo de três meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a 

ocorrência de sinistros. 

11.9. Todas as outras garantias referente a contratação estão descrita no anexo I – termo de Referencia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ poderá, 

garantida a prévia defesa, de acordo com o processo administrativo preceituado no artigo 97 do Regulamento de 

Licitações e Contratos da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, aplicar a CONTRATADA as sanções de 

advertência ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ por prazo não superior a 2 (dois) anos, que podem ser cumuladas com multa. 

12.2. As sanções administrativas devem ser aplicadas diante dos seguintes comportamentos da CONTRATADA: 

12.2.1. Dar causa à inexecução parcial ou total do presente Contrato; 

12.2.2. Não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 

12.2.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do Contrato sem motivo justificado; 

12.2.4. Prestar declaração falsa durante o processo de contratação ou da execução do Contrato; 

12.2.5. Praticar ato fraudulento na execução do Contrato; 

12.2.6. Comportar-se com má-fé ou cometer fraude fiscal.  

12.3. A sanção de suspensão, referida no inciso III do artigo 83 da Lei n. 13.303/2016, deve observar os seguintes 

parâmetros: 

12.3.1. Se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; 

12.3.2. Caracterizada má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no mínimo, de 6 (seis) 

meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes previstas no item 12.5, abaixo.  

12.4. As penas bases definidas no item 11.3 desta Cláusula devem ser qualificadas nos seguintes casos: 

12.4.1. Em 1/2 (um meio), se a CONTRATADA for reincidente; 

12.4.2. Em 1/2 (um meio), se a falta da CONTRATADA tiver produzido prejuízos relevantes para a COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ. 
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12.5. As penas bases definidas no item 11.3 desta Cláusula devem ser atenuadas nos seguintes casos: 

12.5.1. Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA não for reincidente; 

12.5.2. Em 1/4 (um quarto), se a falta da CONTRATADA não tiver produzido prejuízos relevantes para a 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ; 

12.5.3. Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para 

corrigi-la; e 

12.5-4. Em 1/4 (um quarto), a CONTRATADA comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de 

integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015. 

12.6. A CONTRATADA estará sujeita à multa: 

12.6.1. De mora, por atrasos não justificados no prazo de execução ou pelo não cumprimento de qualquer um 

dos dispositivos contratuais e exigências efetuadas pela fiscalização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE 

DO AMAPÁ, de 1% (um por cento) do valor do faturamento do mês em curso, por dia de inadimplemento, 

limitada a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

12.6.2. Nos casos em que a falta cometida referir-se a cumprimento de prazos já estabelecidos no instrumento 

contratual ou em lei, dispensar-se-á a comunicação da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, e o 

período a ser considerado para aplicação da multa será iniciado a partir do primeiro dia subsequente ao prazo 

infringido pela CONTRATADA, até a devida regularização das pendências. 

12.7. Acaso a multa não cubra os prejuízos causados pela CONTRATADA, a COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ pode exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de 

indenização, na forma do preceituado no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL 

13.1 A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO: 

14.1. Consoante o previsto na Lei nº 13.303/2016, o contrato poderá ser rescindido: 
14.1.1. Por ato escrito da CONTRATANTE, garantido ampla defesa, nos casos enumerados nos Art. 82º, 
§1º e Art. 83º, da lei 13.303/2016; 
14.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes; 
14.1.3. Judicialmente, nos termos da Lei. 
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14.2. A Companhia de Eletricidade do Amapá poderá, ainda, revogar esta contratação, no todo ou 

em parte, por razões de interesse público e/ou por fatos supervenientes em função de que a 

Companhia foi designada prestadora temporária do serviço de distribuição, conforme Portarias nº 

442/2016 e 697/2016, ambas do Ministério de Minas e Energia (MME), que trata da POSSIBILIDADE 

de que a União utilize-se da faculdade do § 1º-A, do art. 8º, da Lei 12.783/2013, ou seja, que a 

concessão do serviço seja licitada conjuntamente com o controle acionário da Companhia. 

Considerando que as obrigações contraídas pela CEA sejam absorvidas pelo novo concessionário, 

nos termos do art. 9º, § 5º da norma, é imperioso que o gestor da Companhia em juízo 

discricionário, defina quais contratos serão essenciais à prestação temporária de serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES 

15.1. 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 SEXTA – DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 

16.1 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 SÉTIMA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

17.1 O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 81, VI, da Lei nº 13.303/2016, 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 OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

18.1 O objeto do presente contrato não poderá ser subcontratado, em qualquer hipótese, sob pena de rescisão 

contratual, salvo expressa autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS: 
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19.1 Os casos omissos relativos à execução deste contrato administrativo serão resolvidos pelas partes, 

com a estrita observância das disposições contidas na Lei nº 13.303/2016 aplicável à 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. 

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. 

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 02 (duas) 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 2021. 

MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA 

PRESIDENTE/CEA 

CONTRATANTE 

 

HILTON ROGÉRIO MAIA CARDOSO  

DIRETOR DE ENGENHARIA/CEA 

CONTRATANTE 

RAIMUNDO NONATO NUNES DO NASCIMENTO 

DIRETOR ECON. E FINANCEIRO 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

CNPJ: 

 


