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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 145/2015-CL/PRE 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a 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, entendendo-se como o MENOR VALOR GLOBAL, sob a 

forma de execução indireta, regime empreitada por preço global, em sessão pública virtual, por 

meio da internet, nos termos da Leis n.ºs 10.520/2002, 8.666/93, 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), 12.846/2013 (Lei anticorrupção), 12.844/2013, 12.440/2011, Lei 12.546/2011, Lei nº 

8.212/91, alterada pela Lei nº 9.876/99, Lei nº 4.923/65 e Lei nº 9.032/95, Lei Complementar nº 

123/2006, alterada pela LC 147/2014, Decretos nºs 3.555/2000, 5.450/2005, 3.784/2001 (altera o 

decreto 3.555/00), 7828/2012, 7.174/2010 e Decreto nº 6.204/2007 e alterações posteriores, à 

Instrução Normativa nº 02/2008 do MPOG, atualizada pela IN nº 03, de 24 de junho de 2014 da 

SLTI/MPOG, e as exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos, integrantes 

deste Edital. 

 

DATAS E HORÁRIOS 

Inicio de acolhimento das propostas: às 14h00min do dia 16/11/2015. 

Abertura e classificação das propostas: 26/11/2015 às 09h00min 

Disputa: 27/11/2015, às 09h00min. 

Observando o horário de Brasília/DF. 

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

As instruções estabelecidas neste Edital de licitação determinam os procedimentos que orientarão o 

processo licitatório até a assinatura do respectivo Contrato.  

Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições legais a seguir 

especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências 

encontradas em seus documentos de habilitação e/ou propostas. 

 

Cumpridas as disposições contidas neste Edital, a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

procederá à adjudicação do objeto, escolhendo como proposta vencedora aquela que, atendendo às 

especificações contidas neste instrumento, oferecer o menor valor Global e estiver devidamente 

Habilitada. 

  

Será nula de fato e de direito qualquer limitação ou condição expressa pelo proponente que esteja 

divergente deste Edital de licitação. 

 

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 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente, desde que não haja 

comunicação em contrário da Comissão de Licitação. 

CONTATOS PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: dulci.branch@cea.ap.gov.br, 

elaine.santos@cea.ap.gov,br lucia.lemos@cea.ap.gov.br, daniel.sarges@cea.ap.gov.br e 

licitacoes@cea.ap.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

 
O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

auxiliares de: Serviços Gerais, Supervisor, Recepcionista e Lavador, com fornecimento de material, 

para atender as dependências da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), de acordo com o 

Anexo I - Termo de Referência e seus anexos. 

 

1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Licitacoes-

e e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

2. VALOR DO ESTIMADO 
2.1 O valor total estimado mensal do contrato é de R$ 242.219,95 (Duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e 

dezenove reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o valor total estimado de R$ 2.906.639,40 (Dois 

milhões novecentos e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) para o período de 12 

(doze) meses. Conforme disposto no inciso II do art. 48 da Lei 8.666/1993. 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos próprios previstos 

no Orçamento do Exercício 2015 e 2016 da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, Unidade 

orçamentária: 23037 – Conta despesa: Serviço de Terceiros. 

 
4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

pregoeiro (a) até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no seguinte e-mail licitacoes@cea.ap.gov.br. 

4.2 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, observando o 

horário de expediente da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, de 07h30mim as 11h30min 

e 13h30min as 17h30min, qualquer pessoa poderá enviar pedidos de impugnação, que deverão ser 

remetidos por e-mail para: licitacoes@cea.ap.gov.br. 

4.3 – Caberá ao pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de 

Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

4.4 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

mailto:ulci.branch@cea.ap.gov.br
mailto:elaine.santos@cea.ap.gov,br
mailto:lucia.lemos@cea.ap.gov.br
mailto:daniel.sarges@cea.ap.gov.br
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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4.5 – Qualquer 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. 

4.6 – Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio www.licitacoes-

e.com.br/, no campo “DOCUMENTOS”. 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e 

c) Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste Edital. 

5.1 – Para participar deste Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

5.1.1 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 

o licitante às sanções previstas neste edital. 

5.2 - Não poderão participar deste Pregão: 

5.2.1 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

5.2.2 - Empresa ou sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

5.2.3 - Empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a CEA; 

5.2.4 - Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

5.2.5 - Empresas concordatárias, em recuperação judicial ou que hajam tido sua falência declarada, 

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

5.2.6 - Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

5.2.7 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

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

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

interesse econômico em comum; 

5.2.8 - Servidores desta Companhia, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

 
6. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

6.1 – O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, dentre outras, as seguintes 

atribuições: 

a) Coordenar os trabalhos da Equipe de Apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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c) Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório, analisando a sua aceitabilidade; 

d) Desclassificar propostas quando for o caso, motivando seu ato; 

e) Conduzir procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

f) Verificar e julgar as condições de habilitação do proponente que apresentar a proposta de menor 

preço classificada; 

g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à Autoridade Competente quando 

mantiver sua decisão; 

h) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

i) Encaminhar o processo devidamente instruído à Autoridade Superior e propor a homologação. 

6.2 – O órgão Gerenciador do Certame será a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, que 

exercerá suas atribuições por intermédio de sua Presidência. 

 
7. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO Licitacoes-e DO BANCO DO BRASIL S/A. 

7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 

de Chave de Identificação e Senha Pessoal (intransferível), obtidas junto às Agências do Banco do 

Brasil S/A, sediadas no País. 

7.2 – As sociedades empresárias ou sociedades individuais deverão, comprovados os poderes 

necessários, credenciar representantes, mediante apresentação de procuração por instrumento 

público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances de preços 

e participar de todos os demais atos e operações no Sistema Licitacoes-e. 

7.3 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da sociedade empresária proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 

poderes de exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

7.4 – A Chave para identificação e a Senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas 

em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 

iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificada. 

7.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Companhia de Eletricidade 

do Amapá – CEA ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

7.7 – A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços 
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e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data 

e horário limite estabelecidos. 

7.7.1 – A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do Site, opção “Acesso 

Identificado”. 

 
8. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

8.1 O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste Edital e seus anexos.  

8.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 

8.3 Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as 

seguintes condições: 

a) Prazo de execução, de validade e de garantia dos serviços, conforme Termo de Referência; 

b) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação das 

mesmas em sessão. 

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

a) Consignar o(s) preço(s) proposto(s) para o(s) serviço (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) Encaminhar como anexo no campo “DOCUMENTOS” do sistema licitacoes-e.com.br, planilha de 

custos e formação de preços acompanhada de memorial de cálculos para cada tipo de serviço, SEM 

A IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. 

8.5 Qualquer elemento que possa identificar o licitante acarretará a desclassificação da proposta, 

sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 

8.6 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.7 O licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de 

acrescer o valor proposto ou desviar-se de obrigações previstas em legislação. 

8.8 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. 

8.9 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, 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, do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93. 
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8.10  A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até 

data e horário marcados para envio das propostas, quando então encerrar-se-á automaticamente a 

fase de recebimento de propostas.  

8.11 A licitante deverá consignar na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global anual da 

proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes 

da execução do objeto.  

8.12 As propostas ficarão disponíveis no Sistema Eletrônico.  

8.13 Até a data e hora marcada para envio das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a 

proposta anteriormente encaminhada.  

8.14 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 

licitantes liberados dos compromissos assumidos.  

8.15 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 

seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento. 

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

 
9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9.1 – Habilitação Jurídica 

9.1.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.1.2 - 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; 

9.1.3 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

c) 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; 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 

103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.1.1 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 
9.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 
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9.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

9.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicílio ou 

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

9.2.3 - Prova de regularidade com 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); 

9.2.4 - Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

emitida pela Caixa Econômica Federal; 

9.2.6 - 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.  

9.2.7 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 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, 

conforme art. 43 da Lei complementar nº 123/06. 

9.2.8 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. 

9.2.9 A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou 

municipais, para fins de habilitação na presente licitação, será comprovada mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.    

 
9.3 – Qualificação Econômico-Financeira 

9.3.1 - Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

9.3.1.1 - O prazo de validade máximo para as Certidões de Falência e Recuperação Judicial quando 

ausente tal informação no corpo da própria certidão será de 90 (noventa) dias. 

9.3.2 - 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 
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

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

9.3.2.1 - 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; 

9.3.2.2 - A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 

fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo LG 

LG = ---------------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
Ativo Total 

SG = --------------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
 
Ativo Circulante 

LC = ------------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante 

 
9.3.2.3 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa 

licitante, juntamente com a apresentação da DHP – Declaração de Habilitação Profissional dentro 

da validade de acordo com a Resolução CFC nº 871/2000. 

9.2.3.4 -  A Licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar que possui capital 

mínimo ou patrimônio líquido mínimo não inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 

contratação, conforme dispõe o § 3º do art. 31 da Lei 8666/93. 

 

9.4 – Qualificação Técnica 

9.4.1 Comprovação de capacidade técnico-profissional de possuir em seu quadro,na data prevista 

para entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Administração – CRA, que será o Responsável Técnico para acompanhar a execução 

dos serviços, mediante a apresentação de cópia de contrato de trabalho ou da carteira de trabalho ou 

da ficha de registro de empregado ou do contrato de prestação de serviços ou ainda, em caso de se 

tratar de dirigente ou sócio do licitante,cópia do contrato social ou da certidão da Junta Comercial ou 

do ato constitutivo da empresa devidamente atualizado; 

9.4.2 Atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o licitante prestou ou está prestando serviços compatíveis EM 
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CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS com o objeto deste Pregão; devidamente 

registrado no Conselho Regional de Administração (CRA). 

9.4.2.1 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de 

atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização 

compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos, nos termos do art. 19, § 12º 

da IN SLTI/MPOG nº 02/2008; 

9.4.2.1.2 O licitante deverá comprovar nos atestados que tenha executado contrato com um mínimo 

de 30% (trinta por cento) da quantidade de postos de trabalho ora licitados. 

9.4.2.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 

pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior 

9.4.1.4 - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

 

9.5 - Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável: 

9.5.1 - A realização de vistoria não é condição para participação e habilitação no certame. Todavia, 

ficam os licitantes cientes de que após a apresentação das propostas não serão admitidas, 

alegações posteriores de inviabilidade do cumprimento das obrigações face ao desconhecimento dos 

serviços e de dificuldades técnicas não previstas. A declaração do licitante de que conhece as 

condições locais para a execução do objeto supre a necessidade de visita técnica (art. 18 da 

Resolução CNJ 114/2010) 

9.5.2 - Caso a empresa opte por realizar a vistoria, esta deverá ser marcada e realizada em dias 

úteis, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. O agendamento do horário para 

vistoria deverá ser feito junto à Divisão de Serviços Gerais (DISEG) pelo telefone (096) 3212-1338. 

 

9.6 – Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, a seguinte documentação para fins de 

habilitação: 

a) Declaração, sob as penalidades cabíveis de inexistência de fato superveniente impeditivo de 

habilitação, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou 

procurador – Anexo III; 

b) Declaração documentando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal e Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02, fornecida pela empresa e 

devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador – Anexo IV; 

c) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme Portaria SDE nº 051/09 – Anexo 

VII. 
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d)  Declaração de que o licitante instalará escritório em Macapá, a ser comprovado no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias contado a partir do início da execução do contrato; 

e) Declaração de possuir instalações, aparelhamento técnico e pessoal devidamente treinado, 

adequados e disponíveis para a realização dos serviços objeto desta licitação. 

9.7 O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante do item 9 deste 

Edital, enviada via e-mail, na forma do subitem 10.7 do Edital, 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. 

9.8 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

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

9.9– Também será inabilitado o licitante que: 

a) Não atender às condições deste Edital; 

b) Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, 

fato com ela relacionado e ensejador de inabilitação. 

9.10– Conforme determina o art. 43 da Lei complementar nº 123/06, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, às Microempresas (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

será assegurado o prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA para regularização da pendência, contados a partir 

da verificação pelo Pregoeiro dos documentos de habilitação encaminhados conforme subitem 10.7. 

9.10.1 – A não regularização da restrição fiscal implicará a decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Companhia de 

Eletricidade do Amapá – CEA convocar os licitantes remanescentes, em conformidade com as 

disposições do subitem 10.8 deste Edital. 

9.11 - Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova. 

9.12 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

 
10. DA SESSÃO DO PREGÃO 

10.1 – A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública virtual do Pregão Eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a 

aceitabilidade das mesmas. 

10.1.1 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

10.1.2 – A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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10.2 – Aberta a etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão 

estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante 

será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

10.2.1 – O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.2.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

10.3 – Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.4 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 

de tempo randômico de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.5 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema 

Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo 

dos atos realizados. 

10.5.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

será SUSPENSA e terá reinício somente após expressa comunicação do Pregoeiro aos Licitantes. 

10.6 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, se a proposta considerada como a 

mais vantajosa, não houver sido ofertada por Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – 

EPP, e entre as licitantes classificadas na fase de lances, houver proposta de Microempresa – ME ou 

Empresa de Pequeno Porte – EPP, com valor igual ou superior a 5% (cinco por cento) à proposta de 

menor preço do lote, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP melhor classificada, poderá, 

no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação do Pregoeiro, apresentar nova 

proposta inferior àquela considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as 

exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

b) A convocação será realizada através do “CHAT MENSAGENS” do Sistema Eletrônico, 

sendo iniciada a contagem do prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, para 

apresentação da nova proposta, contados a partir da mensagem do Pregoeiro; 

c) Não ocorrendo a adjudicação do objeto à Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 

Porte – EPP na forma do subitem 10.7, serão convocadas as licitantes remanescentes 

que se enquadrem na condição do subitem 10.6, observada a ordem de classificação, 

para exercício do mesmo direito; 

d) No caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas – 

ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, que se encontrem no intervalo estabelecido no 
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subitem 10.6, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta; 

e) Não sendo possível adjudicar o objeto a uma Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP, independente do motivo que tenha concorrido para tal, este será 

adjudicado em favor da licitante originalmente vencedora da fase de lances. 

f) Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência 

conforme a Lei Complementar nº 123/06, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para 

que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não sendo admitida 

negociação de condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

 
10.7 – Os documentos relativos ao item 9 deste Edital, deverão ser remetidos para consulta do 

Pregoeiro, via e-mail: licitacoes@cea.ap.gov.br, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, observado 

o horário de 7:30h às 11:30h e de 13:30h às 17:30h, a contar do encerramento da sessão pública 

virtual, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias 

úteis, para o seguinte endereço: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA; Av. Padre 

Julio Maria Lombaerd, 1.900 – Santa Rita; Macapá – Amapá – CEP 68.900-030; ATT: Comissão 

de Licitação-CL, de segunda-feira à sexta-feira em horário de expediente que é de 7:30h às 

11:30h e de 13:30h às 17:30h, a documentação relativa à: habilitação jurídica;  regularidade fiscal e 

trabalhista;  qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; declarações. 

 
10.7.1– A validade da documentação será aferida tanto por ocasião do encaminhamento dos 

documentos via e-mail, quanto dos originais ou fotocópias autenticadas. No caso da validade da 

documentação encaminhada via e-mail vencer até o recebimento dos originais ou fotocópias 

autenticadas, a empresa deverá encaminhar, na mesma oportunidade, além dos originais da 

documentação anteriormente encaminhada via e-mail, nova documentação que comprove a 

manutenção de sua regularidade para fins de habilitação. 

10.8 – Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço menor. 

10.9 – O proponente classificado em primeiro lugar deverá encaminhar o detalhamento de sua 

proposta, via e-mail licitacoes@cea.ap.gov.br, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar do 

encerramento da sessão pública virtual. Os originais deverão ser encaminhados no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, para o endereço mencionado no 

subitem 10.7. 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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10.9.1 – O detalhamento da proposta, com os valores readequados de acordo com os lances, se for 

o caso, será apresentado com a assinatura da licitante, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, com 

as seguintes informações: 

a) A Razão Social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de FAX e, se houver e-

mail, e o respectivo endereço, bem como a indicação do Banco, Agência e Conta 

Corrente; 

b) Especificação completa e precisa do(s) serviço(s) ofertado(s), atendendo a todas as 

exigências discriminadas no Termo de Referência; 

c) Preço(s) unitário(s) e global(is) proposto(s) para o(s) bem(ns) ofertado(s), já devidamente 

corrigido(s) após o encerramento dos lances, considerando inclusas todas as despesas 

incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer 

natureza); 

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. 

 
10.10 – A ausência do envio da documentação nos termos dos subitens 10.7 e 10.9, tanto via FAX, 

quanto ao(s) original(is) ou cópia(s) autenticada(s), ensejará a instauração de processo 

administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste 

Edital. 

10.10.1 – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos 

trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na 

ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 10.8 deste Edital. 

10.11 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão 

pública virtual do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1 – Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto deste Edital. 

11.2 – Confirmada à aceitabilidade da proposta, o (a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado do 

julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições 

deste Edital e seus anexos. 

11.3 – A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, entendendo-se como o 

menor valor global, observado o preço estimado de referência fixado no item 2 do Edital. 

11.3.1 – O preço referência será utilizado na análise do valor ofertado pela licitante. 

11.4 – Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim 
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sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências 

constantes no Edital e seus anexos. 

11.5 – Nas hipóteses previstas no item anterior, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com 

o proponente para que seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta 

apresentada no certame. 

11.6 – Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida no certame e 

aquele decorrente da negociação com o licitante remanescente, será facultado à Administração 

revogar o procedimento licitatório, mediante despacho fundamentado, assegurando, a ampla defesa 

e o contraditório. 

11.7 – No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

 

12. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

12.1 Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidos na Lei nº 

123/2006 e no Decreto nº 6.204/2007; 

12.2 Na hipótese da não haver seleção de propostas nos termos previstos na condição anterior, o 

objeto licitado será adjudicado à licitante com proposta originalmente mais bem classificada se, após 

a negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado para a contratação, for 

aprovada a amostra, caso seja solicitada, apresentada pela licitante e esta for considerada habilitada. 

 

13. DOS RECURSOS 

13.1 – Declarado o vencedor, será concedido prazo de 02 (duas) horas, observado o horário de 

7:30h às 11:30h e de 13:30h às 17:30h, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, registrando a 

síntese de suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar 

as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar 

contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

13.2 – As licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar quem foi declarada 

vencedora e se esta liberada a opção para interposição de recurso. A partir da liberação, as licitantes 

terão 02 (duas) horas para manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da síntese de suas 

razões. 

13.3 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a 

decadência do direito de recurso, submetendo o Pregoeiro, o procedimento, ao Presidente da 

Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, para homologação. 
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13.4 – O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá(ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) 

ao Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, por intermédio do Pregoeiro, o qual 

poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, encaminhá-

lo(s) ao Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, devidamente informado(s), para 

apreciação e decisão, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

13.5 – Decididos os recursos, o Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA 

homologará o processo licitatório. 

13.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

13.1 As obrigações das partes estão previstas no Termo de Referência. 

13.2 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes 

serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

13.3 As 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 tiverem 

suportado no cumprimento da obrigação assumida. 

13.4 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência 

exclusiva da Administração da CEA. 

 
14. DA ADJUDICAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO 

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto com o MENOR VALOR GLOBAL e homologará o procedimento 

licitatório. 

14.2. Após a homologação referida no item anterior, o adjudicatário será convocado para assinar o 

contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

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

do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu 

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

14.4. 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. 

14.5. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 

deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado do Amapá, pelo prazo 
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de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das demais cominações 

legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado, mediante 

motivação do órgão ou entidade licitante. 

 
15. DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO – ADS 

15.1 – 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, aceitar ou retirar a Autorização do Serviço – ADS, sob pena de decair o direito ao 

fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

15.2 – 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. 

15.3 – É facultado à Administração, quando a convocada não retirar ou aceitar a Autorização do 

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. 81 da Lei nº 8.666/93. 

15.4 – A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a Autorização do Serviço – 

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

obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

15.5 – O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64 § 2º 

da Lei nº 8.666, de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições 

propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

16 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

16.1 Os serviços serão executados conforme o Termo de Referência. 

16.2 Fica designado, de acordo com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93, o servidor Ivan Costa Oliveira 

Filho, gerente da Divisão de Serviços Gerais – DISEG/ CEA, para acompanhar e fiscalizar a 

execução do objeto, observando se a prestação de serviço contratado e as demais obrigações estão 

sendo cumpridas em conformidade com as condições estabelecidas no contrato, termo de referência 

e anexos, fazendo registro de todas as ocorrências, determinando ao Representante da 

CONTRATADA o que for necessário para a reparação de todas as ocorrências ou descumprimento 

de cláusulas observadas, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem o limite de sua 

competência deverão ser comunicadas à Administração em tempo hábil para a adoção das medidas 

necessárias   
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16.3 Quaisquer exigências da Fiscalização do Contrato inerentes ao objeto do contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pela Contratada. 

16.4 A Fiscalização do Contrato verificará se o serviço foi prestado de acordo com as exigências do 

Edital e seus anexos. 

16.5 Em caso de não-conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as 

irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69, da Lei 8.666/93, no que couber. 

 
17. DO FATURAMENTO/PAGAMENTO 

17.1 Deverão ser apresentadas nas dependências da CONTRATANTE, nos endereços conforme 

neste do Termo de referência, as notas fiscais/faturamentos, emitida em 2 (duas) vias, à 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, CNPJ 05.965.546/0001-09, Inscrição 

Estadual n.º 03.002994-0, no prazo entre os dias 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) de cada mês, onde 

caberá a DISEG/CEA a atestação das Notas Fiscais que comprovem a prestação dos serviços e 

liberadas para o devido pagamento, devendo conter no corpo da nota fiscal as informações a seguir: 

a) Descrição dos serviços, o número do Contrato, o nome do banco, a agência bancária e o número 

da conta corrente para depósito do pagamento; 

b) Destaque, no que couber, do valor relativo a retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza) com a respectiva alíquota, conforme CTM (Código Tributário Municipal) de cada 

município; 

c) Destaque dos seguintes impostos e contribuições federais que serão retidos na fonte, CSLL, 

COFINS, PIS/PASEP e IRPJ; 

d) Em sendo o caso, destacar o valor relativo a retenção para a Seguridade Social, com o título de 

“RETENÇÃO PARA A PREVIDÊCIA SOCIAL”, calculado pela alíquota de 11% (onze por cento), 

conforme caput do art. 126 e inciso I do art. 127, ambos da IN RFB nº 971/2009 de 13/11/2009; 

e) Juntamente com as notas fiscais deverão ser apresentados os seguintes documentos de suporte: 

– Certidão de Regularidade do INSS e o respectivo comprovante de pagamento; 

– Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e o respectivo comprovante de pagamento; 

– Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) Conjunta de Débitos relativas a Tributos 

Federais, Trabalhistas e a Dívida Ativa da União; 

– Cópia autenticada dos comprovantes de regularidade quanto ao recolhimento 

de ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 

– Cópia dos comprovantes de pagamento dos salários, vale alimentação e transporte individualizado 

por empregado, conforme legislação; 

– Demonstrativo da freqüência de cada posto e outras documentações correlatas; 

A CONTRATANTE não efetuará pagamentos de quaisquer títulos através de cobrança bancária; 

17.2 – O pagamento será devido, mensalmente, de acordo com emissão de nota fiscal dos serviços 

executados que será emitido pela CONTRATADA e devidamente certificada e aprovada, conforme 
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subitem anterior e serão efetuados pela CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis para 

o pagamento da despesa, contados a partir da certificação da nota fiscal;  

17.3 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.  

17.4 – A execução do Serviço será feita conforme estipulado no Termo de Referência (ANEXO I). 

17.5 – A Administração não receberá o serviço fornecido em desacordo com este Edital e seu Anexo 

I (Termo de Referência), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 18. 

17.6 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência sem 

que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária. 

17.7 – O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da licitante vencedora 

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

exigidas na fase de habilitação do certame licitatório, conforme item 11.2 deste Edital. 

17.8 – No caso de eventual atraso 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 referido adimplemento da 

parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; e 

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

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

        365                                     365 

 
TX = Percentual da taxa anual = 6 % 

 

18. DO REAJUSTE 

18.1 – O prazo de vigência referente ao Contrato tem inicio na data de sua assinatura e encerra após 

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo na forma do artigo 57, caput,  da 

Lei 8666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações.  

18.2 – A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato.  
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18.3 – 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. 

18.4 – 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. 

18.5 – 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 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.   

18.6 – 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. 

 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no 

Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante 

que: 

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

b) No prazo determinado, não retirar a Autorização de Serviço - ADS; 

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

e) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Cometer fraude fiscal. 

19.2 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração da Companhia de 

Eletricidade do Amapá – CEA, poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as 

seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos ao serviço contratado; 

b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal estimado do contrato, por infração das 

cláusulas do instrumento contratual e na sua reincidência esse percentual será de 2% 

(dois por cento), sem prejuízo de outras sanções; 

c) Multa de 5% (cinco por cento) do valor anual estimado do contrato por inexecução parcial 

do mesmo e, de 10% (dez por cento) desse valor por inexecução total do contrato; 
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d) As penalidades previstas no anexo III poderão ser aplicadas pela inexecução total do 

contrato que acarrete grave prejuízo ao serviço contratado ou pela apresentação de 

informação e/ou documento falsos durante a execução do contrato; 

19.2.1 – O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, 

poderá ensejar a rescisão do contrato. 

19.2.2 – As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 

recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, 

serão cobradas judicialmente. 

19.3 – Compete ao Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA a aplicação das 

penalidades previstas neste Edital, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação. 

19.4 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.5 – As sanções previstas no item 18.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente 

com as demais penalidades previstas neste Edital. 

19.6 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 
20. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

20.1 – 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. 

20.2 – A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

20.3 – 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. 

 

21. DA POSSIBILIDADE DE CORREÇÕES EX OFICIO  

21.1. No julgamento da habilitação e das propostas o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos, e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado e disponibilizado a todos os interessados, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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22.1 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. 

22.2 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. 

22.3 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Pregão. 

22.4  Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assim como assumem todos os custos de 

preparação e apresentação de suas propostas; 

22.5  A proposta deverá conter prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias; 

22.6  A licitante adjudicatária deverá informar na proposta apresentada números de telefone, de fax, 

endereço completo e correio eletrônico; 

22.7 A licitante deverá contemplar em seu preço, todos os custos decorrentes da execução 

contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam 

na contratação do objeto, apurados mediante o preenchimento do modelo de planilha de custos e 

formação de preços, conforme ANEXO II do deste Edital; 

22.8 A licitante deverá indicar o sindicato, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa 

que regem as categorias profissionais que executarão os serviços e as respectivas datas bases e 

vigências, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO; 

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

22.10 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e 

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 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. 

22.11 A anulação do Pregão induz à do contrato. 

22.12 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. 

22.13 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. 

22.14 O resultado desta licitação será divulgado no sitio e publicado no Diário Oficial do Estado. 

22.15 O objeto deste Edital poderá sofrer acréscimos de até 25 % (vinte e cinco por cento), de 

conformidade com o art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

22.16 É vedada a subcontratação para o fornecimento do objeto desta licitação. 
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22.17 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e 

a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação 

direta; 

22.18 A comprovação da existência do escritório de Representação deverá ocorrer no prazo 

máximo de 60 dias na forma da IN nº 06/2013; 

22.19  A licitante deverá apresentar declaração em que se compromete a cumprir o acima 

Estipulado; 

22.20 A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos ou 

supressões determinadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá até o limite correspondente a 

25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, na forma do § 1º do art. 65, da Lei 8.666/93; 

22.21 – Para todas as referências de tempo contidas neste Edital, será observado o horário de 

Brasília(DF) e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame. 

22.22 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação constante 

do preâmbulo deste Edital. 

22.23 – 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. 

 
23. DOS ANEXOS 

23.1 – Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referência e anexos (Modelo de Planilhas) 

b) Anexo II - Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração do Cumprimento do Requisito Constitucional; 

e) Anexo V –  Minuta do Contrato. 

 
Macapá, AP, 13 de novembro de 2015. 

 
 

Dulcirene Pereira Lau Branch 
Pregoeira  

Portaria nº 009/2015-PRE/CEA 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 145/2015-CL/PRE 

 
ANEXO I 

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

Nº 011/2015 

 

 

 

OBJETO 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES 

AUXILIARES (SERVIÇOS GERAIS, SUPERVISOR, RECEPCIONISTA E LAVADOR) 

PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

– CEA. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Macapá-AP 
2015  
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1 – OBJETO 

O presente certame tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

recepção, limpeza, conservação e higienização nas dependências internas e externas dos prédios da 

Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, com efetivo de 50 (cinquenta) serventes, 10 (dez) recepcionistas, 

3 (dois) supervisores e 2 (um) lavadores com fornecimento de material de consumo necessário e emprego de 

equipamentos e utensílios adequados à execução dos trabalhos, conforme especificações constantes no 

referido termo de referência. 

Os interessados poderão vistoriar os locais onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à 

data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 

dificuldade existente, mediante prévio agendamento de horário junto à Divisão de Serviços Gerais – DISEG, 

pelo telefone (96) 3212-1338. 

Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das 

condições e do grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em 

decorrência deste Pregão. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

O objeto desse termo de referência se justifica pela inexistência da atividade de recepção, conservação, 

manutenção, higienização e limpeza em geral de patrimônios e bens imóveis no plano de cargos e salários de 

servidores que atendam à demanda exigida para tais serviços; atendimento à Instrução Normativa n.º 2, de 30 

de abril de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que preceitua em seu art. 7º que os 

referidos serviços serão, preferencialmente, objeto de execução indireta, bem como os cargos extintos 

conforme prevê a lei 9.632/98. 

Assim garantindo a prestação dos serviços de limpeza e conservação dos prédios da Companhia de 

Eletricidade do Amapá – CEA e os demais indicados nesse Termo de Referência. 

 

3 – QUANTIDADES DOS POSTOS DE TRABALHO – PROFISSIONAIS 

3.1 – No quadro abaixo é demonstrada a quantidade de postos, tipo de função e as localidades que os serviços 

serão executados: 

Localidades Endereços dos postos de trabalho 

 
POSTOS DE TRABALHO 

 

Serviços 
Gerais 

Supervisor Recepcionista 
 

Lavador 
 

01 Macapá 

Av. Pe. Júlio Mª Lombaerd, 1900 – 
Santa Rita – CEA Central 

22 02 08 - 

Rua Paraná, s/n – Santa Rita – CEA 
Paraná 

07 01 02 2 

02 
Santana 
 

Rua Ubaldo Figueira, 594 – Centro 03 - - - 

03 
Mazagão 
 

Av. Veiga Cabral, 501 – São Tiago 01 - - - 

04 
Abacate da 
Pedreira 
 

Av. José Mariano Picanço, 85. - - - - 

05 Amapá 
Trav. Padre Luiz Davi, 92 – Sete 
Mangueiras. 

01 - - - 



            

 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CL 

Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 
Fone: (96)3212-1310 – Site – www.cea.ap.gov.br  

 

 
25 / 62 

  

06 Bailique Passarela Rio Marinheiro, S/N – Centro - - - - 

07 Calçoene 
 
Av. Manoel Sarmento, 565 – Centro 
 

01 - - - 

08 Cutias Rua Orlando Mendes Dias, 657 – Centro 01 - - - 

09 Ferreira Gomes 
Av. Barão do Rio Branco nº 122 – 
Centro 

01 - - - 

10 
 
Igarapé do Lago 
 

Rua Raimundo Nunes, 482 – Centro - - - - 

11 Itaubal do Piririm Rua São Benedito, 501 – Centro 01 - - - 

12 Laranjal do Jari 
 
Rod. Esplanada, 1692 – Agreste 
 

03 - - - 

13 
 
Lourenço 
 

Av. Jose Lourenço, 678 – Centro 01 - - - 

14 Maruanum Av. Rufino Alves da Costa, 98 – Centro - - - - 

15 
 
Oiapoque 
 

Rod. Br 156, 877 – Centro 01 - - - 

16 
 
Pedra Branca 
 

Av. Nemesio Calandrini, 604 – Centro 01 - - - 

17 Porto Grande Rua José Silva Paranhos, 303 – Centro 01 - - - 

18 
 
Pracuúba 
 

Av. São Pedro, 401 – Centro 01 - - - 

19 
São Joaquim do 
Pacuí 

Rua Tiradentes, 868 – Distrito 01 - - - 

20 
 
Serra do Navio 
 

Rua 3, 487 – Centro 01 - - - 

21 Tartarugalzinho 
Av. Nossa Srª do Perpétuo Socorro, 
1670 – Centro 

01 - - - 

22 Vitória do Jari 
Rua Pedro Ladislau, 1360 – Cidade 
Livre 

01 - - - 

TOTAL 50 3 10 2 

3.2 – O quantitativo de postos de trabalho constante no presente Termo será contratado de acordo com a 

demanda dos serviços, sendo assegurado o quantitativo mínimo de 50 (cinquenta) postos no momento da 

assinatura do contrato, devendo os demais a ser requisitado oportunamente e pagos proporcionalmente ao 

período da contratação. Sendo o quantitativo mínimo de 42 (quarenta e dois) serventes, 2 (dois) supervisores, 

5 (cinco) recepcionistas e 1 (um) lavador. 

 

3.3 – Os postos supra definidos poderão ser remanejados, conforme entendimento da Contratante. 

 

4 – LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E HORÁRIO 
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Os serviços contratados serão executados nas dependências da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA 

conforme descrito no quadro do item 3.1, da seguinte forma: 

a) Regime Integral – 44 horas semanais. 

Os postos de serviços gerais, supervisor de equipe e lavador, executarão suas atividades de segunda à sexta-

feira no horário comercial das 07:30h às 11:30h e das 13:30h as 17:30h e aos sábados das 07:30h às 11:30h. 

 

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, a Contratante 

obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as facilidades nos postos de trabalho, prestando as informações, esclarecimentos e 

orientações que venham a ser solicitados, para que a CONTRATADA possa desempenhar suas atividades; 

b) Atuar por meio do gestor de contrato a fim de que sejam executados os melhores serviços; 

c) Zelar para que não sejam executadas atividades em desacordo com os serviços previstos para cada posto 

de trabalho; 

d) Efetuar o pagamento dos serviços na forma descrita neste Termo de Referência, após a confirmação da 

execução dos serviços; 

e) Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades observadas pelo empregado Representante da 

Administração (gestor do contrato) designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 

determinando as medidas de regularização das falhas, a indenização ou reparação de danos conforme o caso. 

 

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos, Convenções e demais dispositivos legais, a 

Contratada obriga-se a: 

a) Selecionar profissionais para os postos de trabalho de auxiliares de serviços gerais, observando os 

requisitos mínimos previstos neste Termo de Referência; 

b) Apresentar a Gerência de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo, até 10 (dez) dias, a contar da vigência e 

eficácia do contrato celebrado, a relação, acompanhada de cópia da CTPS, com o registro do empregado na 

função e ficha de registro dos profissionais que serão alocados nos postos de trabalho conforme quadro 01, a 

qual deverá ser mantida atualizada durante a vigência do contrato, contendo toda a identificação do 

profissional: endereço residencial, telefone, data de admissão, copia da carteira de trabalho, bem como toda 

informação correlata, as quais deverão atender às exigências mínimas contidas neste termo de referência; 

c) Alocar os profissionais nos postos de trabalho, devidamente treinados com ênfase na responsabilidade da 

função; 

d) A Contratada deverá manter todos os serviços contratados, mesmo se houver greve da categoria, no 

percentual mínimo definido na legislação; 

e) Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social dos profissionais alocados, inclusive no que se refere 

à jornada de trabalho, horários e periodicidade para a execução das atividades fixadas pela CEA; 

f) Assumir inteira responsabilidade pela execução das atividades, prestando os serviços dentro dos parâmetros 

e rotinas estabelecidas para cada posto de trabalho e observar as recomendações aceitas pela boa técnica, 

normas e legislação; 
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g) Responsabilizar-se civil e penalmente, na forma e termos da lei, pelos danos causados à CEA ou ao seu 

patrimônio, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo, negligência, omissão, imperícia ou imprudência do 

profissional alocado no posto de trabalho, na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência;  

h) Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para reposição imediata nos casos de 

afastamento dos empregados, por motivo de faltas, férias, licença médica, acidentes de que possam ser 

vítimas e outros impedimentos; 

i) Manter junto à Contratante representante (preposto) capaz de tomar decisões compatíveis com os 

compromissos contratuais, para: prestar, quando necessário, as orientações à execução dos serviços; exercer 

o controle da assiduidade e pontualidade dos profissionais alocados; apresentar relatórios mensais a ser 

aprovado pelo Representante da Administração (gestor do contrato) da freqüência dos postos de trabalho, 

identificando as faltas não cobertas e os atrasos para descontos por ocasião da elaboração da fatura do mês; 

garantir o cumprimento das atividades estabelecidas neste termo de referência, das condições mínimas de 

segurança e medicina do trabalho e das normas disciplinares da CONTRATANTE; 

j) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as exigências 

mínimas de segurança e medicina do trabalho da CONTRATANTE; 

k) Manter conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e 

equipamentos de segurança, objetivando a correta execução dos serviços, bem como manter os postos de 

trabalho sempre em perfeita ordem; 

l) Responsabilizar-se pelo vínculo empregatício com os seus empregados, pelo fornecimento do vale transporte 

e vale alimentação e demais garantias e vantagens asseguradas em lei, acordo, convenção ou dissídio coletivo 

de trabalho, pelo pagamento de salários no prazo legal, bem como pelo recolhimento de todos os encargos 

trabalhistas e previdenciários, seguros, indenizações, taxas e tributos pertinentes, de acordo com a legislação 

vigente. A inadimplência da CONTRATADA para com tais obrigações, não transfere à CONTRATANTE a 

responsabilidade pelo pagamento e nem poderá onerar o objeto do Contrato; 

m) Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da Administração e/ou de terceiros 

que tenha sido danificado ou extraviado por quaisquer dos profissionais alocados nos postos de trabalho; 

n) Fornecer mensalmente, anexo à nota fiscal: a folha de pagamento dos profissionais alocados em cada posto 

de trabalho, cópia autenticada da respectiva Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (GRPS) e 

FGTS do mês de competência dos serviços, juntamente com os comprovantes de pagamento, demonstrativo 

da freqüência de cada posto, comprovante de pagamento individualizado do vale transporte e vale 

alimentação; 

o) Orientar os profissionais alocados, quanto a necessidade de acatar as orientações do empregado 

Representante da Administração (gestor do contrato) inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e 

de Segurança e Medicina do Trabalho; 

p) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar quaisquer dos 

serviços objeto da contratação, sob pena de rescisão contratual; 

q) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 
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r) Manter os profissionais alocados em cada posto de trabalho devidamente uniformizados num só padrão por 

categoria e munidos de EPI de acordo com as condições mínimas de segurança e medicina do trabalho, no 

que couber, caso a atividade seja insalubre ou perigosa. 

s) Fornecer sem custo para seus empregados, conforme convenção da categoria, os uniformes cujas 

características estão descritas neste Termo de Referência. 

t) A Contratada deverá observar o seguinte: 

I. O primeiro conjunto do uniforme deverá ser entregue no prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da 

prestação dos serviços; 

II. Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação do CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser 

substituídos, caso não correspondam às especificações indicadas neste item; 

III. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto ao tecido, à cor e ao 

modelo, desde que aceitas pela CONTRATANTE; 

IV. Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários, mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá 

ser entregue ao CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da entrega; 

V. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho; 

u) A Contratada deverá confeccionar/bordar no lado esquerdo, na parte superior frontal de cada uniforme, o 

emblema da empresa; 

v) Os custos dos uniformes e EPI não poderão ser repassados os seus funcionários e deverão ser substituídos 

no prazo estabelecido pelas convenções coletivas das respectivas categorias ou na ausência delas, a cada 06 

(seis) meses, ou ainda, em prazo menor quando a fiscalização do contrato, justificadamente, assim o exigir; 

x) Ocorrendo mudança de locais na vigência do contrato, ficará a contratada obrigada executá-los nos novos 

endereços, desde que estes se localizem no Estado do Amapá; 

aa) Comunicar à Contratante quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da 

execução dos serviços, que prejudiquem ou  possam prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer a 

integridade de pessoas e do patrimônio da CONTRATADA;  

bb) Disponibilizar número telefônico fixo e móvel, email ou qualquer outro meio de comunicação objetivando a 

comunicação rápida no que tange aos serviços contratados;  

cc) Não serão admitidos pagamentos de salário inferiores ao piso garantido pela legislação trabalhista, 

acordos, convenções ou dissídios coletivos das categorias alocadas nos postos de trabalho. 

 

7 – UNIFORME PARA OS POSTOS DE TRABALHO 

7.1 – UNIFORME PARA OS POSTOS DE RECEPCIONISTAS (sexo feminino):  

02 (duas) saias ou calças (azuis-marinhos) de tecido liso poliéster ou microfibra;  

02 (duas) blusas (brancas) de mangas curtas em tecido liso poliéster ou algodão;  

02 (duas) blusas (brancas) de mangas compridas em tecido liso poliéster ou algodão;  

01 (um) pulôver (vermelho) em tecido liso poliéster ou microfibra;  

02 (dois) pares de sapato (pretos) modelo scarpin. 

7.2 – UNIFORME PARA OS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (sexo masculino):  

02 (duas) camisas sociais brancas – de tecido liso, poliéster ou algodão, colarinho entretelado indeformável, 

pespontado, fechado por um botão em casa horizontal para uso ou não de gravata; pala com 2 (dois) panos; 
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mangas curtas, bainha virada para dentro e pespontada; bolso na altura do peito do lado esquerdo, sobreposto 

(chapado);  

02 (pares) sapatos – masculinos, na cor preta, em couro, modelo esporte;  

02 (cintos) masculino, na cor preta, em couro;  

02 (gravatas) masculino, na cor vermelha;  

02 (pares) meia na cor preta, em poliamida/ algodão;  

02 (duas) calças sociais azuis-marinhos de tecido liso, poliéster, microfibra ou algodão; cós entretelado, 

fechado por gancho de metal, braguilha forrada, fechada por zíper coberto; 2 (dois) bolsos laterais embutidos e 

pespontados 2 (dois) bolsos traseiros, embutidos e com uma casa vertical e um botão. 

7.3 – UNIFORME EXCLUSIVO PARA SERVIÇOS GERAIS:  

02 (duas) calças de brim, modelo tradicional;  

02 (duas) camisas pólo (azuis-marinhos);  

02 (dois) pares de calçado de segurança;  

02 (dois) pares de meias (brancas);  

02 (dois) pares de luvas de proteção;  

Outros equipamentos de Proteção Individual (EPI) pertinentes ao trabalho. 

 

8 – FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

A CONTRATADA ficará encarregada de fornecer os materiais de limpeza e equipamentos para a realização 

dos serviços contratados, conforme especificações nos ANEXOS III e IV desse termo de referência; 

A CONTRATADA deverá entregar os referidos materiais de limpeza na Companhia de Eletricidade do Amapá – 

CEA, junto a Divisão de Serviços Gerais – DISEG, sito Av. Pe. Júlio Mª Lombaerd, 1900 – Santa Rita – Macapá 

– AP, em horário comercial entre os dias 01 à 10 de cada mês, sujeito a sanção de penas conforme esse termo 

de referência; 

Os equipamentos listados no anexo IV devem ficar a disposição da DISEG em período integral e a manutenção 

dos mesmos é de obrigação da CONTRATADA;  

No período em que qualquer equipamento estiver em manutenção ou conserto, o mesmo deve ser substituído 

imediatamente. 

 

9 -  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

9.1 – As especificações dos serviços mencionados não são exaustivas, comprometendo-se a CONTRATADA a 

realizar todos os serviços que se façam necessários. Os serviços ora descritos deverão ser executados de 

acordo com as especificidades/características de cada imóvel. 

9.1.1 -  ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS 

9.1.1.1  - DIARIAMENTE, DUAS VEZES (MANHÃ E TARDE), E QUANDO SOLICITADO 

a) Remover com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das 

janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc. 

b) Efetuar limpeza de móveis, armários, balcões e demais utensílios da CEA, utilizando produtos de acordo 

com as especificações do fabricante, em particular para tampos de mesa e balcões. 
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c) Retirar os papéis usados dos cestos de lixo, principalmente dos sanitários, não sendo tolerada a existência 

de cestos de lixo com excesso de papéis ou outros detritos. 

d) Todo o lixo resultante da limpeza executada no dia anterior, bem como da coleta diária, devem ser 

ensacados e colocados em local prefixado para esse fim, para que sejam recolhidos pelo serviço de limpeza 

urbana local ou removidos pela CONTRATADA, para local externo indicado pela CEA. 

e) Os papéis descartados pela atividade administrativa serão ensacados e armazenados separadamente dos 

demais detritos para fins de reciclagem. 

f) Limpar os carpetes utilizando materiais e equipamentos apropriados. 

g) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó. 

h) Manter limpas todas as instalações sanitárias, revisando-as 04 (quatro) vezes ou mais ao dia e abastecê-las 

com os materiais higiênicos necessários. Varrer e fazer a conservação dos pisos utilizando pano umedecido 

em detergente e desinfetante, mantendo-os limpos e asseados. 

i) Conservar todos os vasos ornamentais, mantendo-os sempre limpos. 

j) Proceder à lavagem de bacias, mictórios, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário 

desinfetante, no mínimo duas vezes ao dia. 

k) Varrer, remover manchas e lustrar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 

emborrachados. 

l) Varrer os pisos de cimento e, quando necessário lavá-los. 

m) Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, no mínimo 

duas vezes ao dia. 

n) Abastecer todas as dependências sanitárias com papel higiênico, papel-toalha, e sabonete líquido, 

fornecidos pela CONTRATADA em recipientes apropriados, nas seguintes especificações: 

I – Papel higiênico macio, de primeira qualidade, com folha dupla picotada, tipo extra-fino, na cor branca, 

neutro, e rolo a partir de 30 metros; 

II – Papel inter-folhas, de primeira qualidade, resistente, na cor branca, com 02 (duas) dobras, adaptável aos 

toalheiros existentes; 

III – Sabonete líquido perfumado, de primeira qualidade, devidamente preparado para uso. 

o) Borrifar spray aromatizado ou similar nos recintos com ar condicionado. 

p) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos. 

q) Retirar o lixo no mínimo duas vezes ao dia (manhã e tarde), das salas e banheiros, acondicionando-os em 

sacos plásticos 

de cem litros, removendo-os para local indicante pelo CONTRATANTE. 

r) Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber. 

s) Limpar escadas de acessos e corrimãos. 

t) Lavar os banheiros, no mínimo duas vezes ao dia. 

u) Limpar apropriadamente os metais, estofados, telefones, vidros, espelhos e portas, removendo-os se 

necessário, com flanelas e produtos adequados. 

v) Varrer as áreas pavimentadas. 

w) Limpar e conservar a área externa dos prédios, compreendendo calçadas, áreas verdes e áreas de 

estacionamento. 
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x) Limpar portas de vidro nas entradas e saídas. 

y) Limpar e aromatizar a cabine dos elevadores com produtos específicos e adequados ao serviço. 

z) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

9.1.1.2 - SEMANALMENTE, NO MÍNIMO UMA VEZ OU MAIS, QUANDO SOLICITADO 

a) Limpar atrás e sob os móveis, armários e arquivos. 

b) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica. 

c) Limpar, com produtos adequados, os letreiros externos. 

d) Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético. 

e) Lustrar todo o mobiliário envernizado, com produto adequado, e passar flanela nos móveis encerados. 

f) Limpar, com equipamentos (aspirador de pó), e produto apropriado, as forrações de couro ou plásticas em 

assentos e poltronas. 

g) Limpar e polir todos os metais, como: válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc. 

h) Lavar com detergente e lustrar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, korodur, cerâmicos, marmorite e 

emborrachados. 

i) Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, no mínimo duas vezes por semana. 

j) Lavagem geral da garagem e das escadarias de cada prédio. 

k) Limpar prateleiras, estantes, geladeiras, frigobar, fogão e bebedouros, interna e externamente  obedecendo 

às recomendações do fabricante. 

l) Limpar, com produto apropriado, esquadrias, peitoris, rodapés e escadarias. 

m) Retirar o pó e resíduos com pano úmido, dos quadros em geral. Quando necessário usar aspirador de pó. 

n) Lavar convenientemente, interna e externamente, janelas com vidraças, caixilhos, portas de vidros, e vidros 

em geral, impermeáveis, mármores, etc. 

o) Limpar todos os vidros (face interna e externa), aplicando-lhes produtos desembaçadores. 

p) Limpar o teto e paredes, eliminando o pó, teias de aranha, etc. 

q) Revisar os serviços diários. 

r) Limpar com material adequado as paredes (face interna) revestidas de tinta lavável. 

s) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes, removendo-os para local indicado pelo 

CONTRATANTE (não queimálos, em obediência a Lei ambiental vigente). 

t) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

9.1.1.3 - MENSALMENTE, NO MÍNIMO UMA VEZ OU MAIS, QUANDO SOLICITADO 

a) Limpar todas as luminárias, por dentro e por fora, com produto apropriado, bem como os focos de 

iluminação. 

b) Limpar forros, paredes e rodapés, divisórias, portas, maçanetas, cortinas, persianas e venezianas. 

c)Remover manchas das paredes. 

d)Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar, 

pantográfica, correr, etc.), venezianas e persianas. 

e)Proceder uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

f)Limpar as partes superiores, evitando o acúmulo de sujeira ou detritos que possam prejudicar o escoamento 

nas calhas e ralos. 

g)Colagem de pisos emborrachados ou assentamento, ladrilhos e/ou bloquetes soltos. 
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h)Lavar a copa (limpeza geral de azulejos, balcão, geladeira, fogão, etc.). 

i)Retirar os detritos e proceder à limpeza das caixas de gordura. 

j)Proceder à poda de plantas e árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas ou veículos. 

9.1.1.4 - SEMESTRALMENTE, NO MÍNIMO UMA VEZ OU MAIS, QUANDO SOLICITADO 

a) Limpar todos os vidros (face externa), de conformidade com as normas de segurança do trabalho, aplicando-

lhes produtos desembaçadores. 

b) Lavagem e limpeza dos reservatórios e cisternas com higienização, a serem feitas sempre com orientação 

de auxiliar de manutenção predial em dias e horários previamente estabelecidos pela fiscalização. 

c) Fazer a limpeza das canaletas de drenagem das águas pluviais, localizadas na cobertura dos prédios. 

d) Limpeza das caixas de gordura e de inspeção. 

e) Lavar pelo menos duas vezes por ano, as caixas d’água dos prédios, remover a lama depositada e 

desinfetá-las. 

 

10 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E REQUISITOS TÉCNICOS 

10.1 – POSTO DE TRABALHO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

 
a) Efetuar a limpeza das instalações, mobiliários, equipamentos e materiais, respeitando as recomendações 

dos fabricantes dos produtos e equipamentos utilizados; 

b)  Seguir as metodologias de referência dos serviços de limpeza e conservação das áreas internas, externas, 

fachadas, esquadrias, área do serviço médico e sala de amamentação e todas as outras obrigações 

especificadas neste Termo de Referência e legislação correlata; 

c) Abastecer os bebedouros com galões de água com capacidade de 20 (vinte) litros, sempre que necessário; 

d) Abastecer os banheiros com os materiais necessários à higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete), 

observando para que não faltem; 

e) Proceder à coleta seletiva dos resíduos sólidos, observados os procedimentos definidos pela Administração, 

nos termos da Instrução Normativa - MARE nº 6, de 3/11/1995 e em parceria com a comissão da coleta 

seletiva solidária nos termos do Decreto 5.940/06; 

f) Apontar e comunicar consertos necessários à conservação de bens e instalações, informando ao fiscal do 

contrato que tomará as providências necessárias; 

g) Cumprir todas as normas e determinações legais emanadas do fiscal do contrato, por meio do preposto 

(Encarregado Geral) da empresa contratada; 

h) Tratar todos os servidores e membros da Contratante, terceirizados, estagiários, colegas de trabalho e 

demais pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção; 

 

FORMAÇÃO E APTÃO FÍSICA  


a) Ter instrução correspondente ao Nível Fundamental.  

b) Atestado médico de aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes às funções a serem 

desempenhadas.  

 
QUALIDADES PESSOAIS  
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a) Ter iniciativa própria;  

b) Ter boa organização;  

c) Zelo pela conservação do uniforme;  

d) Ter habilidade em relacionar-se com pessoas diferentes;  

e) Saber adaptar-se a novas tarefas;  

f) Demonstrar disponibilidade para trabalhar em equipe.  
 

9.2 – POSTO DE TRABALHO DO (A) RECEPCIONISTA 

9.2.1 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O SERVIÇO DE RECEPCIONISTA 

Os profissionais alocados nos postos de recepção executarão atividades de média complexidade, nas áreas de 

atendimento ao público, conforme estabelecido abaixo: 

a) Recepcionar visitantes, identificar e registrar a entrada de pessoas na recepção da CEA-CENTRAL e demais 

imóveis onde serão prestados os serviços, identificando o Setor que deseja visitar, prestando as informações 

solicitadas, disponibilizando o adesivo de visitante e liberando o acesso; 

b) Atender chamadas telefônicas internas ou externas, transferindo quando necessária ao ramal de destino;  

c) Prestar informações solicitadas, anotar recados;  

d) Informar a Divisão de Serviços Gerais – DISEG fatos que fujam à normalidade; 



FORMAÇÃO E APTIDÃO FÍSICA  


a) Ter instrução equivalente ou superior ao Ensino Médio, comprovado por meio da apresentação do certificado 

de conclusão de curso;  

b) Atestado médico de aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes às funções a serem 

desempenhadas.  

 
QUALIDADES PESSOAIS  
   
a) Ter iniciativa;  

b) Ter bom nível de educação;  

c) Boa apresentação; 

d) Boa organização;  

e) Ser discreta;  

f) Ter habilidade em relacionar-se com pessoas diferentes;  

g) Saber adaptar-se a mudanças;  

h) Demonstrar disponibilidade para trabalhar em equipe;  

i) Ser pontual, respeitando os horários de entrada e saída;  

j) Zelo pela conservação do uniforme;  

k) Boa dicção e capacidade de comunicar-se com fluência.  
 
9.3 – POSTO DE TRABALHO DO (A) SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS 
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9.3.1 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O SERVIÇO DO SUPERVISOR DE SERVIÇOS 

GERAIS/ENCARREGADO 

9.3.1.1. A figura do encarregado não se confunde com o preposto, sendo que, segundo o art. 44, §1º da IN 

02/2008 do MPOG será adotada a relação de 01 (um) encarregado para cada trinta serventes, ou fração, 

podendo ser reduzida a critério da autoridade competente, exceto para o caso previsto no inciso IV do art. 44 

(fachadas envidraçadas), onde será adotado um encarregado para cada quatro serventes. 

9.3.1.2 -  A função do encarregado consiste em: 

a) Reportar-se à Fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços; 

b) Elaborar, ouvida a Fiscalização da Contratante, um quadro com equipes e tarefas respectivas, observando, 

sempre, as condições e prazos estipulados no Contrato, cuja cópia será mantida em seu poder; 

c) Controlar a execução serviços contratados vistoriando os locais de execução, a qualidade e quantidade de 

materiais utilizados, comunicando ao Fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada; 

d) Manter, no local de execução dos serviços, todos os equipamentos e materiais necessários ao bom 

desempenho das atividades, responsabilizando-se pelo controle e distribuição; 

e) Acatar as orientações do Fiscal do contrato, inclusive naquilo que diz respeito ao cumprimento das Normas 

Internas de Segurança e de Medicina do Trabalho; 

f) Relatar ao Fiscal do contrato, de forma imediata, toda e qualquer irregularidade observada nos locais onde 

os serviços estão sendo prestados; 

g) Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações; h) Abster-se da execução de 

atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo de Referência, durante o horário em que estiver 

prestando os serviços; 

i) Tratar todos os servidores da Contratante, terceirizados, estagiários, colegas de trabalho e demais pessoas 

com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção; 

j) Controlar a freqüência dos empregados alocados na prestação dos serviços. 

 

9.4 – POSTO DE TRABALHO DO (A) LAVADOR 

9.4.1 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O SERVIÇO DO LAVADOR 

A função do lavador consiste em: 

a) Conservar fachadas, Cordista, Limpador de fachadas com jato, Operador de balancim; 

b) Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, 

trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e 

fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, 

higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

 

9.4. REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

A CONTRATADA deverá: 

9.4.1. Recrutar e selecionar os empregados de acordo com os critérios abaixo, comprovados mediante 

apresentação da seguinte documentação específica: 

9.4.2. Para os de nacionalidade brasileira: 

a) idade mínima de 18 anos; 
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b) estar em pleno gozo dos direitos políticos; 

c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os empregados do sexo masculino; 

e) aptidão física e mental para o exercício das atribuições; 

f) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares que tenha residido nos últimos 

cinco anos, da Justiça Federal e Estadual; 

g) atestado de antecedentes criminais fornecido pela Polícia Civil e Polícia Federal dos estados onde tenha 

residido nos últimos cinco anos, bem como de seu estado de origem, expedida nos últimos seis meses; 

h) comprovante de escolaridade demonstrando que cursou e concluiu no mínimo até a 4ª série (ensino 

fundamental), expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 

i) Qualificação profissional mínima exigida para o cargo de recepcionista: Ensino médio completo; 

conhecimento básico de Sistemas Operacionais, Internet e Intranet. 

9.4.3. Para os de nacionalidade portuguesa, além dos requisitos acima, estar amparado pelo estatuto de 

igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do 

disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972. 

9.4.4. Apresentar ao responsável pela fiscalização do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após o 

início da prestação dos serviços, cópia da CTPS, do contrato de trabalho, e ficha dos empregados, contendo 

toda a identificação do empregado acompanhada de foto, identificação do tipo sanguíneo / fator Rh, 

endereço/telefone residencial e os documentos exigidos. 

 

10 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

Fica designado, de acordo com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93, o servidor Ivan Costa Oliveira Filho, gerente da 

Divisão de Serviços Gerais – DISEG/ CEA, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, observando 

se a prestação de serviço contratado e as demais obrigações estão sendo cumpridas em conformidade com as 

condições estabelecidas no contrato, termo de referência e anexos, fazendo registro de todas as ocorrências, 

determinando ao Representante da CONTRATADA o que for necessário para a reparação de todas as 

ocorrências ou descumprimento de cláusulas observadas, sendo que as decisões e providências que 

ultrapassarem o limite de sua competência deverão ser comunicadas à Administração em tempo hábil para a 

adoção das medidas necessárias. 

 

11 – FATURAMENTO/PAGAMENTO 

Deverão ser apresentadas nas dependências da CONTRATANTE, nos endereços conforme neste do Termo de 

referência, as notas fiscais/faturamentos, emitida em 2 (duas) vias, à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ – CEA, CNPJ 05.965.546/0001-09, Inscrição Estadual n.º 03.002994-0, no prazo entre os dias 25 

(vinte e cinco) a 30 (trinta) de cada mês, onde caberá a DISEG/CEA a atestação das Notas Fiscais que 

comprovem a prestação dos serviços e liberadas para o devido pagamento, devendo conter no corpo da nota 

fiscal as informações a seguir: 

a) Descrição dos serviços, o número do Contrato, o nome do banco, a agência bancária e o número da conta 

corrente para depósito do pagamento; 
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b) Destaque, no que couber, do valor relativo a retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza) com a respectiva alíquota, conforme CTM (Código Tributário Municipal) de cada município; 

c) Destaque dos seguintes impostos e contribuições federais que serão retidos na fonte, CSLL, COFINS, 

PIS/PASEP e IRPJ; 

d) Em sendo o caso, destacar o valor relativo a retenção para a Seguridade Social, com o título de 

“RETENÇÃO PARA A PREVIDÊCIA SOCIAL”, calculado pela alíquota de 11% (onze por cento), conforme 

caput do art. 126 e inciso I do art. 127, ambos da IN RFB nº 971/2009 de 13/11/2009; 

e) Juntamente com as notas fiscais deverão ser apresentados os seguintes documentos de suporte: 

– Certidão de Regularidade do INSS e o respectivo comprovante de pagamento; 

– Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e o respectivo comprovante de pagamento; 

– Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) Conjunta de Débitos relativas a Tributos Federais, 

Trabalhistas e a Dívida Ativa da União; 

– Cópia autenticada dos comprovantes de regularidade quanto ao recolhimento 

de ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 

– Cópia dos comprovantes de pagamento dos salários, vale alimentação e transporte individualizado por 

empregado, conforme legislação; 

– Demonstrativo da freqüência de cada posto e outras documentações correlatas; 

A CONTRATANTE não efetuará pagamentos de quaisquer títulos através de cobrança bancária; 

 

12 – CUSTO ESTIMADO 

O valor estimado mensal do contrato é de R$ 242.219,95 (Duzentos e quarenta e dois mil duzentos e dezenove 

reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o valor total estimado de R$ 2.906.639,40 (Dois milhões 

novecentos e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) para o período de 12 (doze) meses. 

 

13 – VIGENCIA E PRORROGABILIDADE 

Prazo de vigência e eficácia do Contrato se dará por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União – DOU, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, limitado o prazo total de vigência do Contrato a 60 (sessenta) meses, em conformidade 

com o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

14 – PENALIDADES 

Pela infração das cláusulas do contrato, a Contratante poderá garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada 

as seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos ao serviço 

contratado; 

b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal estimado do contrato, por infração das cláusulas do 

instrumento contratual e na sua reincidência esse percentual será de 2% (dois por cento), sem prejuízo de 

outras sanções; 

c) Multa de 5% (cinco por cento) do valor anual estimado do contrato por inexecução parcial do mesmo e, de 

10% (dez por cento) desse valor por inexecução total do contrato; 
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As penalidades previstas no anexo III poderão ser aplicadas pela inexecução total do contrato que acarrete 

grave prejuízo ao serviço contratado ou pela apresentação de informação e/ou documento falsos durante a 

execução do contrato; 

Caso a adjudicatária se recuse injustificadamente a assinar o termo de contrato, aplicar-se-á multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do instrumento. 

 

15.  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

A CONTRATADA deverá: 

15.1 -  Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos que obedeçam às classificações e 

especificações determinadas pela ANVISA; 

15.2 - Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 

8 de outubro de 2003; 

15.3 - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução 

de serviços; 

15.4 - Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de 

execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de 

produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

15.5 - Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para 

reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 

25 de outubro de 2006; 

15.6 - Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos; 

15.7 - Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis; 

15.8 -  Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como: 

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 

b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

c) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; 

d)Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de 

desperdícios/poluição; e 

e)Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação. 

15.9 - Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas da chuva, poços cuja 

água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros); 

 

16 – ANEXOS 

a) Anexo I: quadro demonstrativo; 

b) Anexo II: das penalidades; 

c) Anexo III: lista de materiais fornecidos pela contratante; 

d) Anexo IV: relação de equipamentos. 
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e) Planilha de custos e formação de preços. 

 

 

Macapá-AP, 13 de novembro de 2015. 

 

 

 

________________________ 

 

Ivan Costa Oliveira Filho 
DISEG/ DIRCD 

3212-1338 / 98802-1222 
ivan.filho@cea.ap.gov.br 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ivan.filho@cea.ap.gov.br
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TR ANEXO I – QUADRO DEMONSTRATIVO 

 

 
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS 

 

 
PERÍODO 

 
12 M 

Qtd. de 
postos 

Descrição dos postos 
Valor unitário 

R$ 
Valor mensal R$ 

Valor Anual  
R$ 

50 Auxiliar de Serviços Gerais R$ 3.314,21 R$ 165.710,50 R$ 1.988.526,00 

10 Recepcionista R$ 3.316,18 R$ 33.161,80 R$ 397.941,60 

03 
 
Supervisor/ Encarregado  
 

R$ 4.173,47  R$ 12.520,41  R$ 150.244,92 

02 
 

Lavador R$ 3.300,28  R$ 6.600,56 R$ 79.206,72 

Materiais de limpeza R$ 23.334,76 R$ 280.017,12 

Equipamentos R$ 891,92 R$ 10.703,04 

 
TOTAL GERAL 

 
R$ 242.219,95 R$ 2.906.639,40 

 

 PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

Nas planilhas de composição de custos e formação de preços dos postos de serviço envolvidos na contratação 

objeto deste termo de referência, foi utilizado o piso salarial e de benefícios dos trabalhadores em asseio e 

conservação do Estado do Amapá, estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2015 

AP000005/2015, firmada entre o Sindicato das empresas de asseio, conservação de serviços em gerais do 

Estado do Amapá, e o Sindicato dos trabalhadores asseio e conservação do Estado do Amapá 

(MR007144/2015). 

 

 O licitante deverá apresentar sua proposta com base em convenção coletiva de trabalho, ou outra norma 

coletiva mais benéfica ao trabalhador, aplicável à categoria envolvida na contratação e à qual o licitante esteja 

obrigado. 

 

 Caso o licitante utilize instrumento coletivo distinto do adotado neste Termo de Referência, deverá indicar em 

sua proposta a convenção coletiva de trabalho ou a norma coletiva a que esteja obrigado. 

 

 Caso o licitante apresente proposta com salário inferior ao piso salarial estabelecido no instrumento coletivo a 

que esteja obrigado, o pregoeiro fixará prazo para ajuste da proposta. 

 

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

da proposta. 

 

O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 
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TR ANEXO II – DAS PENALIDADES 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,01% do valor do contrato 

02 0,02% do valor do contrato 

03 0,03% do valor do contrato 

04 0,04% do valor do contrato 

05 0,50% do valor do contrato 

06 1,00% do valor do contrato 

 
 

INFRAÇÃO GRAU 

ÍTEM DESCRIÇÃO 

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou conseqüências letais; por ocorrência.  

06 

02 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais; por ocorrência.  

05 

03 Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do contrato; 
por ocorrência.  

04 

04 Manter funcionário sem qualificação para execução dos serviços; por empregado 
e por dia.  

03 

05 Manter funcionário sem uniformes; por empregado e por ocorrência;  03 

06 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado; por ocorrência.  

02 

07 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.  

02 

08 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por 
ocorrência.  

02 

09 Usar indevidamente os equipamentos de proteção individual e coletiva: por 
ocorrência.  

06 

10 Destruir ou danificar equipamentos por culpa ou dolo de seus agentes, por 
ocorrência.  

02 

11 Permitir a presença de empregado mal apresentado ou sem a devida carta de 
apresentação; por empregado e por ocorrência.  

01 

12 Descumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência.  

02 

13 Descumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para 
execução de serviços; por unidade de tempo definida para determinar o atraso.  

02 

14 Descumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos: por ocorrência.  02 

15 Pagar os salários dos funcionários em desconformidade com a legislação; por 
funcionário e por dia.  

02 

16 Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições; por empregado e por dia  

01 

17 Manter a documentação de habilitação desatualizada; por item, por ocorrência.  01 

18 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência.  

01 

19 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários; por ocorrência.  

01 

20 Apresentar carteira de trabalho assinada no dia da apresentação do funcionário; 
por dia.  

01 

As referidas multas poderão ser cobradas por meio de glosas nas notas fiscais do faturamento dos serviços 
pela Contratada ou débito na garantia apresentada. 
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TR ANEXO III – LISTA DE MATERIAIS 

 

Ítem Descrição 
Unidade 

de medida 
Quant. 
mensal 

Preço 
médio 

Unitário 
(R$) 

Valor  
médio  
Mensal  

(R$) 

Valor  
médio  
Anual  
(R$) 

01 Água sanitária, 1l (Marca: 
Qboa, Tubarão, Kean) 

Litros 300    

02 Detergente de uso geral, 
500ml (Ajax) 

Frasco 240    

03 Álcool comum +70%, 
500ml (melhor qualidade) 

Frasco 150    

04 Balde plástico – uso 
doméstico, 5l (melhor 
qualidade) 

Unid 48    

05 Desinfetante para uso 
geral/ limpador sanitário, 
500ml (Marca: Bom Bril, 
Harpic, Johnson) 

Frasco 240    

06 Cera líquida incolor, 
750ml (melhor qualidade) 

Frasco 180    

07 Detergente líquido, 500ml 
(melhor qualidade) 

Frasco 180    

08 Desinfetante bactericida, 
750ml (Bom bril) 

Frasco 240    

09 Odorizante sanitário, 35g 
(melhor qualidade) 

Unid 432    

10 Desodorante ambiente, 
360ml (Johnson, Bom bril) 

Unid 300    

11 Inseticida líquido spray, 
300ml (melhor qualidade) 

Unid 300    

12 Escova de limpeza para 
uso doméstico 

Unid 50    

13 Esponja de limpeza dupla 
face 
100mmx70mmx18mm 

Unid 300    

14 Escovão de limpeza nylon Unid 48    

15 Espanador de teto Unid 24    

16 Flanela 39cmx59cm Unid 180    

17 Luva de látex, tam. P, M, 
G e GG 

Par 180    

18 Luva de pano (par) Par 72    

19 Limpa vidros com bico 
spray, 500ml (melhor 
qualidade) 

frasco 120    

20 Limpador multiuso, 500ml 
(Bom bril, Veja, Ypé) 

frasco 300    

21 Esponja de aço, contendo 
14 embalagens com 8 
unid. 

pç 120    

22 Lustra móveis 200ml 
(melhor qualidade) 

frasco 120    

23 Pá plástica para lixo Unid 60    

24 Pano de chão cru – 
algodão, 45cmx76cm 

Unid 500    
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25 Papel higiênico, 30m, 
dupla face, neutro (melhor 
qualidade) 

FD 50    

26 Pano de limpeza leve, 
60cmx33cm – limpex, 
pacote com 05 unidade 
(Bom Bril) 

Unid 240    

27 Desinfetante uso geral, 
500ml – (Pinho Sol) 

Unid 300    

28 Removedor de Cera, 5l 
(Diversey) 

UNID. 03    

29 Rodo plástico, 30cm Unid 120    

30 Sabão em barra, caixa 
com 10kg (melhor 
qualidade) 

CX 20    

31 Sabão em pó, 500g 
(Brilhante, OMO, Veja) 

Und 432    

32 Saco plástico para lixo, 
100l 

UNID 3000    

33 Saco plástico para lixo, 
30l, pacote com 10 
unidades 

PCT 400    

34 Sabonete, 90g Unid 144    

35 Sabonete líquido, 5l Unid 05    

36 Vassoura de piaçava Unid 180    

37 Vassourinha para vaso 
sanitário nylon, com 
suporte 

Unid 24    

38 Vassourão para limpeza 
de ruas 

Unid 12    

39 Lixeira plástica 100l Unid 24    

40 Lixeira plástica 10l Unid 24    

VALOR MÉDIO MENSAL/ ANUAL   

Quantidade de funcionários 52 

Valor mensal por funcionário  

 

 

TR ANEXO IV – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

ÍTEM DESCRIÇÃO QUANTID. 

Preço 

médio 

Unitário 

 (R$) 

Valor 

médio 

Mesal 

(R$) 

Valor  

médio  

Anual  

(R$) 

01 Extensão elétrica de 100m 01    

02 Lava jato de alta pressão 03    

03 Mangueira de ¾ - 50m  01    

04 Carrinho de mão 04    
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05 Enxada 06    

06 Pá de ferro com cabo – tam. Grande 06    

07 Teçado Grande 05    

08 Vassoura de aço (rastel) 10    

09 Carrinho/cesto de lixo 05    

10 Roçadeira (com fornecimento de fio de nylon) 02    

11 Rebitador manual 01    

12 Jogo de chave fixa (boca) 01    

13 Chave inglesa (aperto) 02    

14 Jogo de chave de fenda 01    

15 Jogo de chave “L” 01    

16 Serra circular (Makita) 01    

17 Escada de alumínio (2 metros) 02    

18 Carrinho de carga 02    

19 Arco de serra 02    

20 Furadeira 01    

21 Alicate de pressão 01    

22 Alicate universal 01    

23 Martelo 02    

24 Marreta 01    

25 Chave Grifo ou de cano 02    

26 Alicate bomba d’agua (bico de papagaio) 01    

27 Pistola de cola (silicone) 01    

28 Parafusadeira elétrica 01    

29 
Pulverizador costal 20L 

01    

30 
Trena 5m 

01    

VALOR MÉDIO ANUAL  

Depreciação de equipamentos  

Total mensal  

Quantidade de funcionários 50 

Valor mensal por funcionário  

  

 

Os materiais descritos deverão estar sobre a inteira responsabilidade de um supervisor da empresa contratada, 

sendo que a CEA não será responsável total ou parcialmente pelos mesmos, ficando a cargo da contratante 

apenas a disponibilidade de espaço físico para guarda dos materiais; 

As especificações detalhadas dos materiais dessa lista devem ser consultadas junto a Divisão de Serviços 

Gerais – DISEG. 
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TR ANEXO V – MODELO DE PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

        

        
N. Processo:  

PROPOSTA DE 
PREÇOS 

       
Licitação :  PREGÃO XXX CEA 

       
Dia e Hora   

       
Discriminação dos serviços (dados referentes à contratação) 

       
A Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

       
B Município/UF 

 
       

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 
 

       
D Nº Meses de execução Contratual 12 MESES 

        
Identificação do Serviço 

       MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

       
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra 

       
A Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) 

 
       

B Salário Normativo da Categoria Profissional 
 

       
C Categoria profissional 

 
       

D Data base da categoria 01/01/2015 

        
MÓDULO 1: Composição da Remuneração 

       
1 Composição da Remuneração % 

Valor 
(R$) 

       
A Salário 100%   

       
B Adicional Noturno     

       
C Horas Extraordinárias Diurnas     

       
D Horas Extraordinárias Noturnas     

       
E Adicional de Insalubridade 0% 

 
       

H Outros (especificar)     

       
TOTAL REMUNERAÇÃO 

 
        

MÓDULO 2: – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 
       

2 Benefícios Mensais e Diários Valor 

       
A Vale-Transporte  

 
       

B Desconto legal sobre transporte ( 6% do salário base) 
 

       
C Auxilio Alimentação 
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D Auxílio creche 
 

       
E Seguro de Vida, invalidez e funeral 

 
       

F Outros (Dia do trabalhador)  
 

       
TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 
        

MÓDULO 3: – INSUMOS DIVERSOS 
       

3 Insumos Diversos % Valor 

       
A Uniformes   

 
       

B Materiais   
 

       
C Equipamentos/Depreciação   

 
       

D EPI'S   
 

       
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS   

 
       

                  

       MÓDULO 4: – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

       Submódulo 4.1 Encargos previdenciários e FGTS: 

       
4.1 Encargos Previdenciários e FGTS   Valor 

       
A INSS  

  
       

B SESI/SESC  
  

       
C SENAI/SENAC  

  
       

D INCRA   
  

       
E Salário Educação 

  
       

F FGTS  
  

       
G Risco Ambientais do Trabalho 

  
       

H SEBRAE  
  

       
TOTAL 

  
        

Submódulo 4.2 Salário e Adicional de Férias 
       

4.2  13º Salário e Adicional de Férias   Valor 

       
A 13º Salário 

  
       

Subtotal 
  

       
C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º 

  
  

TOTAL 
  

        
Submódulo 4.3 Afastamento Maternidade 

       
4.3  Afastamento Maternidade:   Valor 
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A Afastamento Maternidade 
  

       
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 

  
       

TOTAL 
  

        
Submódulo 4.4 Provisão Para Rescisão 

       4. 
4 

Provisão para Rescisão   Valor 

       
A Aviso prévio indenizado 

  
       

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 
  

       
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 

  
       

D Aviso prévio trabalhado  
  

       
E Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado 

  
       

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 
  

       
TOTAL 

  
        

Submódulo 4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 
       4. 

5 
Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente   Valor 

       
A Férias 

  
       

B Ausência por Doença 
  

       
C Licença Paternidade 

  
       

D Ausências Legais 
  

       
E Ausência por Acidente de Trabalho 

  
       

F Outros (especificar) 
  

       
Subtotal 

  
       

G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de Reposição 
  

       
TOTAL 

  
       

                  

       QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

       
4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas   Valor 

       
4.1 13º Salário + Adicional de Férias 

  
       

4.2  Encargos previdenciários e FGTS 
  

       
4.3 Afastamento maternidade 

  
       

4.4 Custo de Rescisão 
  

       
4.5 Custo de reposição do profissional ausente 

  
       

4.6 Outros (especificar) 
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TOTAL 
  

       
  

       MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

       
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor 

       
A Custos Indiretos 

  
       

B Tributos 
  

       
  B1. Tributos Federais  

  
       

  B2. Tributos Estaduais 
  

       
  B3. Tributos Municipais  

  
       

  Total de Tributos 
  

       
C Lucro 

  
       

TOTAL 
  

       
ANEXO II - B -QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

       
  

Mão de Obra vinculada à execução contratual (valor por 
empregado) 

    

       
A Módulo 1 - Composição da Remuneração   

 
       

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários   
 

       
C 

Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e 
outros) 

  
 

       
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas   

 
       

  Subtotal ( A+B+C+D)   
 

       
E Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e Lucro   

 
       

VALOR TOTAL POR EMPREGADO   
 

       
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA   

        
  

  
        

         

           

 

Tipo de 
serviço 

(A) 

VALOR PROPOSTO POR 
EMPREGADO  

QUANTIDADE DE 
EMPREGADO 
POR POSTO 

VALOR 
PROPOSTO 
POR POSTO 

 
QUANTIDAD
E DE POSTO 

VALOR 
TOTAL 

DOS 
SERVIÇOS 

       

 
(A) (B) 

 
( C ) (D) = (B x C) 

 
(E) 

(F) = (D x 
E)        

               
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

             

  

 
 

             



            

 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CL 

Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 
Fone: (96)3212-1310 – Site – www.cea.ap.gov.br  

 

 
48 / 62 

  

                

 

  

              
                  

       

      
VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA       

       

    
Valor Global da 

Proposta           
 VALOR 
R$  

       
  A Valor proposto por unidade de medida     

        
  B Valor mensal do serviço     

        

  C 

Valor global da proposta (valor mensal do serviço X (12)nº 
meses do contrato).     
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 145/2015-CL/PRE 

 
ANEXO II 

 

 

MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

  
  

  
 
A empresa ________________________________________________________________, CNPJ 

n.º ______________________________, declara a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 

para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 

n.° 066/2015-CL/PRE, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 

4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e 

penal.  

     
 
 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2015. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 145/2015-CL/PRE 

 
 

 

ANEXO III 
 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
 

 
 
(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 2015. 

 

 

________________________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante. 

 

 
 
(Conforme Anexo IV da IN/MARE nº 5, de 21/7/95, alterada pela IN/MARE nº 9, de 16/04/96) 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 145/2015-CL/PRE 

 

 

 

ANEXO IV 
 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 

9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.  

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2015. 
 
 
 

__________________________________ 
Nome e assinatura do declarante 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 145/2015-CL/PRE 

 
ANEXO V 

 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº ___/ 2015 

 
 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ E A EMPRESA 
_____________, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

 
 
 

   Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, de um lado, como 

CONTRATANTE, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, concessionária de Serviço 

Público - Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 05.965.546/0001-09, 

representada por seu Presidente, ANGELO DO CARMO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, 

com RG nº 7162837/SP e CPF nº 609.681.338-00, residente e domiciliado na SQN 214, Bloco I, apt. 108, 

Brasília/DF, CEP: 70.873-090, e por seu Diretor Administrativo Financeiro, ELI PINTO DE MELO JUNIOR, 

brasileiro, casado, advogado OAB/MG nº 101.407, RG nº 2.719299-SSP/DF, inscrito no CPF/MF nº. 

924.163.301-87, residente e domiciliado na Rua 36 Sul, Lote nº 16, Ap. 504, Águas Claras, Distrito Federal, 

CEP: 71931-360, e de outro lado como CONTRATADA  a Empresa _________________________, 

C.N.P.J.(MF) __________ NIRE:_____________, com sede na Rua: _______, ________ ________, CEP: 

________, Telefone/Fax (__)  ________, neste ato representada pelo Sócio Administrativo o Sr. _______, 

CPF._________  às normas disciplinares que preconizam a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes, que se obrigam a cumpri-las e 

respeitá-las integralmente: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

 1.1- O presente Contrato tem por fundamento legal o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 

2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 

05 de setembro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Edital de 

Pregão Eletrônico nº 066/2015-CL/PRE, no Processo nº 145/2015-CL/PRE e no Termo de Referência 

nº 011/2015 da DISEG/CEA. 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

 2.1- O Presente Termo tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços auxiliares de: Serviços Gerais, Supervisor, Recepcionista e Lavador, com fornecimento de 

material, para atender as dependências da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), de com 

Termo de Referência nº 011/2015 - DISEG e seus anexos. 

2.2- Este Contrato vincula-se ao Pregão Eletrônico, identificado na Cláusula acima e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 
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2.3- No quadro abaixo é demonstrada a quantidade de postos, tipo de função e as localidades 

que os serviços serão executados: 

Localidades 
Endereços dos postos de 

trabalho 

 
POSTOS DE TRABALHO 

 

Serviços 
Gerais 

Supervisor Recepcionista 
 

Lavador 
 

01 Macapá 

Av. Pe. Júlio Mª Lombaerd, 
1900 – Santa Rita – CEA 

Central 
22 02 08 - 

Rua Paraná, s/n – Santa Rita 
– CEA Paraná 

07 01 02 02 

02 
Santana 

 
Rua Ubaldo Figueira, 594 – 

Centro 
03 - - - 

03 
Mazagão 

 
Av. Veiga Cabral, 501 – São 

Tiago 
01 - - - 

04 
Abacate da 

Pedreira 
 

Av. José Mariano Picanço, 85. - - - - 

05 Amapá 
Trav. Padre Luiz Davi, 92 – 

Sete Mangueiras. 
01 - - - 

06 Bailique 
Passarela Rio Marinheiro, S/N 

– Centro 
- - - - 

07 Calçoene 
Av. Manoel Sarmento, 565 – 

Centro 
 

01 - - - 

08 Cutias 
Rua Orlando Mendes Dias, 

657 – Centro 
01 - - - 

09 Ferreira Gomes 
Av. Barão do Rio Branco nº 

122 – Centro 
01 - - - 

10 
Igarapé do Lago 

 
Rua Raimundo Nunes, 482 – 

Centro 
- - - - 

11 Itaubal do Piririm 
Rua São Benedito, 501 – 

Centro 
01 - - - 

12 Laranjal do Jari 
Rod. Esplanada, 1692 – 

Agreste 
 

03 - - - 

13 
Lourenço 

 
Av. Jose Lourenço, 678 – 

Centro 
01 - - - 

14 Maruanum 
Av. Rufino Alves da Costa, 98 

– Centro 
- - - - 

15 
Oiapoque 

 
Rod. Br 156, 877 – Centro 01 - - - 

16 
Pedra Branca 

 
Av. Nemesio Calandrini, 604 – 

Centro 
01 - - - 

17 Porto Grande 
Rua José Silva Paranhos, 303 

– Centro 
01 - - - 

18 
Pracuúba 

 
Av. São Pedro, 401 – Centro 01 - - - 

19 
São Joaquim do 

Pacuí 
Rua Tiradentes, 868 – Distrito 01 - - - 

20 
Serra do Navio 

 
Rua 3, 487 – Centro 01 - - - 

21 Tartarugalzinho 
Av. Nossa Srª do Perpétuo 

Socorro, 1670 – Centro 
01 - - - 
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22 Vitória do Jari 
Rua Pedro Ladislau, 1360 – 

Cidade Livre 
01 - - - 

TOTAL 50 3 10 2 

 CLÁUSULA TERCEIRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS SERVIÇOS: 

9.1 – As especificações dos serviços mencionados não são exaustivas, comprometendo-se a 

CONTRATADA a realizar todos os serviços que se façam necessários. Os serviços ora descritos deverão 

ser executados de acordo com as especificidades/características de cada imóvel, conforme descrito 

abaixo: 

a) Remover com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos 

das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, 

etc. 

b) Efetuar limpeza de móveis, armários, balcões e demais utensílios da CEA, utilizando produtos de 

acordo com as especificações do fabricante, em particular para tampos de mesa e balcões. 

c) Retirar os papéis usados dos cestos de lixo, principalmente dos sanitários, não sendo tolerada a 

existência de cestos de lixo com excesso de papéis ou outros detritos. 

d) Todo o lixo resultante da limpeza executada no dia anterior, bem como da coleta diária, devem ser 

ensacados e colocados em local prefixado para esse fim, para que sejam recolhidos pelo serviço de 

limpeza urbana local ou removidos pela CONTRATADA, para local externo indicado pela CEA. 

e) Os papéis descartados pela atividade administrativa serão ensacados e armazenados separadamente 

dos demais detritos para fins de reciclagem. 

f) Limpar os carpetes utilizando materiais e equipamentos apropriados. 

g) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó. 

h) Manter limpas todas as instalações sanitárias, revisando-as 04 (quatro) vezes ou mais ao dia e 

abastecê-las com os materiais higiênicos necessários. Varrer e fazer a conservação dos pisos utilizando 

pano umedecido em detergente e desinfetante, mantendo-os limpos e asseados. 

i) Conservar todos os vasos ornamentais, mantendo-os sempre limpos. 

j) Proceder à lavagem de bacias, mictórios, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário 

desinfetante, no mínimo duas vezes ao dia. 

k) Varrer, remover manchas e lustrar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 

emborrachados. 

l) Varrer os pisos de cimento e, quando necessário lavá-los. 

m) Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, no 

mínimo duas vezes ao dia. 

n) Abastecer todas as dependências sanitárias com papel higiênico, papel-toalha, e sabonete líquido, 

fornecidos pela CONTRATADA em recipientes apropriados, nas seguintes especificações: 
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I – Papel higiênico macio, de primeira qualidade, com folha dupla picotada, tipo extra-fino, na cor branca, 

neutro, e rolo a partir de 30 metros; 

II – Papel inter-folhas, de primeira qualidade, resistente, na cor branca, com 02 (duas) dobras, adaptável 

aos toalheiros existentes; 

III – Sabonete líquido perfumado, de primeira qualidade, devidamente preparado para uso. 

o) Borrifar spray aromatizado ou similar nos recintos com ar condicionado. 

p) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos. 

q) Retirar o lixo no mínimo duas vezes ao dia (manhã e tarde), das salas e banheiros, acondicionando-os 

em sacos plásticos 

de cem litros, removendo-os para local indicante pelo CONTRATANTE. 

r) Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber. 

s) Limpar escadas de acessos e corrimãos. 

t) Lavar os banheiros, no mínimo duas vezes ao dia. 

u) Limpar apropriadamente os metais, estofados, telefones, vidros, espelhos e portas, removendo-os se 

necessário, com flanelas e produtos adequados. 

v) Varrer as áreas pavimentadas. 

w) Limpar e conservar a área externa dos prédios, compreendendo calçadas, áreas verdes e áreas de 

estacionamento. 

x) Limpar portas de vidro nas entradas e saídas. 

y) Limpar e aromatizar a cabine dos elevadores com produtos específicos e adequados ao serviço. 

z) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: 

4.1- O preço global para consecução do objeto deste Contrato será de R$ ____________ 

(______________). 

4.2- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA 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 _____/2015, de ___ de _____ de 2015, 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: 

8.1- O prazo de vigência referente ao Contrato tem inicio na data de sua assinatura e encerra após 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo na forma do artigo 57 da Lei 8666, de 21 de 
Junho de 1993 e suas alterações.  
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8.2- A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

8.3- 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. 

8.4- 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 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 DÉCIMA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1- A CONTRATADA apresentará, mensalmente, Nota Fiscal Eletrônica para liquidação e pagamento das 
despesas pela CONTRATANTE, juntamente com o relatório dos serviços prestados, este devidamente 
certificado pelo setor fiscalizador.  

7.2- Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados a empresa contratada e a contagem 
do prazo para pagamento das faturas contestadas será reiniciado a partir da reapresentação da nota fiscal 
de serviço, devidamente corrigida em um prazo máximo de 07 (sete) dias corridos; 

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. 54, XIII da Lei 8.666/93. 

7.4- Ocorrendo fatos impeditivos na liquidação da despesa ou erro no documento de cobrança, esta ficará 
suspensa e o pagamento não será efetuado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não se sujeitando a CEA a qualquer ônus.  

7.5- O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, contados, a partir da 
efetiva prestação dos serviços, com apresentação dos documentos acima citados, devidamente certificados 
pela DISEG/CEA, sendo o crédito depositado na conta bancária, conforme descrito abaixo: 

 BANCO:__________; 

 AGÊNCIA: __________; 

 CONTA CORRENTE: __________. 

7.6- 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; 

7.7- 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;  

7.8- 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: 
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                                                     EM = I x N x VP 

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 = 0,0001644; assim apurado: 

 

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

        365                            365 

e) TX = Percentual da taxa anual = 6% 

7.9- A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Notas Fiscais Eletrônicas do mês 
seguinte ao da ocorrência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE MOBILIZAÇÃO:  

12.1- O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses consecutivos contados a partir da 
data da Autorização de Serviços – ADS; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  

9.1- Fica designado, de acordo com o Art. 67 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, o servidor Ivan 
Costa Oliveira Filho, Gerente da Divisão de Serviços Gerais - CEA, responsável pelo acompanhamento 
e fiscalização do Contrato em questão; 

9.2- Caberá a DISEG/CEA a atestação das Notas Fiscais Eletrônicas que comprovem a prestação dos 
serviços; 

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

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

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

9.6- Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços objeto do contrato, a CONTRATANTE 
poderá, ainda, sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, 
sempre que essa medida se tornar necessária; 

9.7- A DISEG/CEA apresentará, mensalmente, a Notas Fiscais Eletrônicas para liquidação e pagamento 
das despesas pela CEA, juntamente com o relatório dos serviços efetivamente prestados;  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

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

10.2- 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. 

10.3- Os serviços serão recusados se forem entregues em desacordo com as especificações solicitadas e 
propostas. 
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10.4- 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. 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

10.1- Os serviços deverão ser prestados na Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA em Macapá e nas 

unidades da empresa no interior do estado do Amapá, conforme programação do Setor Fiscalizador. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

I - DA CONTRATADA: 

a) Selecionar profissionais para os postos de trabalho de auxiliares de serviços gerais, observando os 

requisitos mínimos previstos neste Termo; 

b) Apresentar a Gerência de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo, até 10 (dez) dias, a contar da vigência e 

eficácia do contrato celebrado, a relação, acompanhada de cópia da CTPS, com o registro do empregado 

na função e ficha de registro dos profissionais que serão alocados nos postos de trabalho conforme quadro 

01, a qual deverá ser mantida atualizada durante a vigência do contrato, contendo toda a identificação do 

profissional: endereço residencial, telefone, data de admissão, copia da carteira de trabalho, bem como 

toda informação correlata, as quais deverão atender às exigências mínimas contidas neste Contrato e no 

termo de referência; 

c) Alocar os profissionais nos postos de trabalho, devidamente treinados com ênfase na responsabilidade 

da função; 

d) A Contratada deverá manter todos os serviços contratados, mesmo se houver greve da categoria, no 

percentual mínimo definido na legislação; 

e) Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social dos profissionais alocados, inclusive no que se 

refere à jornada de trabalho, horários e periodicidade para a execução das atividades fixadas pela CEA; 

f) Assumir inteira responsabilidade pela execução das atividades, prestando os serviços dentro dos 

parâmetros e rotinas estabelecidas para cada posto de trabalho e observar as recomendações aceitas pela 

boa técnica, normas e legislação; 

g) Responsabilizar-se civil e penalmente, na forma e termos da lei, pelos danos causados à CEA ou ao seu 

patrimônio, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo, negligência, omissão, imperícia ou imprudência 

do profissional alocado no posto de trabalho, na execução dos serviços objeto deste Termo Contratual;  

h) Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para reposição imediata nos casos de 

afastamento dos empregados, por motivo de faltas, férias, licença médica, acidentes de que possam ser 

vítimas e outros impedimentos; 

i) Manter junto à Contratante representante (preposto) capaz de tomar decisões compatíveis com os 

compromissos contratuais, para: prestar, quando necessário, as orientações à execução dos serviços; 

exercer o controle da assiduidade e pontualidade dos profissionais alocados; apresentar relatórios mensais 
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a ser aprovado pelo Representante da Administração (gestor do contrato) da freqüência dos postos de 

trabalho, identificando as faltas não cobertas e os atrasos para descontos por ocasião da elaboração da 

fatura do mês; garantir o cumprimento das atividades estabelecidas neste termo, das condições mínimas 

de segurança e medicina do trabalho e das normas disciplinares da CONTRATANTE; 

j) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as exigências 

mínimas de segurança e medicina do trabalho da CONTRATANTE; 

k) Manter conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e 

equipamentos de segurança, objetivando a correta execução dos serviços, bem como manter os postos de 

trabalho sempre em perfeita ordem; 

l) Responsabilizar-se pelo vínculo empregatício com os seus empregados, pelo fornecimento do vale 

transporte e vale alimentação e demais garantias e vantagens asseguradas em lei, acordo, convenção ou 

dissídio coletivo de trabalho, pelo pagamento de salários no prazo legal, bem como pelo recolhimento de 

todos os encargos trabalhistas e previdenciários, seguros, indenizações, taxas e tributos pertinentes, de 

acordo com a legislação vigente. A inadimplência da CONTRATADA para com tais obrigações, não 

transfere à CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento e nem poderá onerar o objeto do 

Contrato; 

m) Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da Administração e/ou de 

terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por quaisquer dos profissionais alocados nos postos de 

trabalho; 

n) Fornecer mensalmente, anexo à nota fiscal: a folha de pagamento dos profissionais alocados em cada 

posto de trabalho, cópia autenticada da respectiva Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias 

(GRPS) e FGTS do mês de competência dos serviços, juntamente com os comprovantes de pagamento, 

demonstrativo da freqüência de cada posto, comprovante de pagamento individualizado do vale transporte 

e vale alimentação; 

o) Orientar os profissionais alocados, quanto a necessidade de acatar as orientações do empregado 

Representante da Administração (gestor do contrato) inclusive quanto ao cumprimento das Normas 

Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

p) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar quaisquer 

dos serviços objeto da contratação, sob pena de rescisão contratual; 

q) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 

r) Manter os profissionais alocados em cada posto de trabalho devidamente uniformizados num só padrão 

por categoria e munidos de EPI de acordo com as condições mínimas de segurança e medicina do 

trabalho, no que couber, caso a atividade seja insalubre ou perigosa. 

s) Fornecer sem custo para seus empregados, conforme convenção da categoria, os uniformes cujas 

características estão descritas neste Termo. 

II - DA CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todas as facilidades nos postos de trabalho, prestando as informações, esclarecimentos e 

orientações que venham a ser solicitados, para que a CONTRATADA possa desempenhar suas 

atividades; 

b) Atuar por meio do gestor de contrato a fim de que sejam executados os melhores serviços; 

c) Zelar para que não sejam executadas atividades em desacordo com os serviços previstos para cada 

posto de trabalho; 

d) Efetuar o pagamento dos serviços na forma descrita neste Contrato, após a confirmação da execução 

dos serviços; 
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e) Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades observadas pelo empregado Representante da 

Administração (gestor do contrato) designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 

determinando as medidas de regularização das falhas, a indenização ou reparação de danos conforme o 

caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES: 

12.1- Atraso injustificado na prestação dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no 

Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 1% (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente. 

12.2- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados da comunicação oficial; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;  

12.3- Pelos motivos que seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 19.1 e 

19.2 desta Cláusula: 

a) pela recusa injustificada em assinar este Contrato; 

b) pela não prestação dos serviços de acordo com as especificações da proposta da CONTRATADA, 

dentro do prazo proposto; 

c) pelo descumprimento de alguma das condições e dos prazos estipulados neste Contrato e nos seus 

Anexos. 

12.4- Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às penalidades referidas no 

Capítulo IV da Lei n°. 8.666/93. 

12.5- Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA RESCISÃO: 

20.1- A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 
a 80 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

20.2- A rescisão deste Contrato poderá ser:  

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do 
CONTRATANTE; 
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c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 

d) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente e não ensejará a CONTRATADA quaisquer tipos de indenização ou multa 
rescisória.  

§ 1º- A CONTRATANTE somente pagará a CONTRATADA o saldo de serviços efetivamente prestados até 
a data de rescisão por culpa da CONTRATADA, cabendo, dentre outros atos, a declaração de 
inadimplência, e à parte inocente indenização por perdas e danos, lucros cessantes e emergentes, sem 
prejuízos das aplicações de multas previstas no presente Contrato. 

§ 2º- Este Contrato poderá ser rescindido amigavelmente por acordo entre as partes, mediante aviso prévio 
de 10 (dez) dias corridos, desde que haja conveniência para a administração e na verificação de qualquer 
uma das hipóteses elencadas na legislação aplicável. 

§ 3º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

21.1- 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 VIGÉSIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 

22.1- 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 VIGÉSIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO E DOS PREÇOS 

16.1- A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá repactuar o contrato, visando a adequação e 

aperfeiçoamento na prestação dos serviços objeto do presente termo.  

16.2- O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e observados os subitens subsequentes; 

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

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de 

demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

24.1- O objeto do presente contrato não poderá ser subcontratado, em qualquer hipótese, sob pena de 

rescisão contratual, salvo expressa autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA– DOS CASOS OMISSOS: 

25.1- Os casos omissos relativos à execução deste contrato administrativo serão resolvidos pelas partes, 

com a estrita observância das disposições contidas no art. 55, V da Lei nº 8.666/93 e legislação 

complementar aplicável a Teoria Geral dos Contratos.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 
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26.1- 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 SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO: 

21.1- Este Contrato deverá ser publicado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º dia útil do mês seguinte 
de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Amapá, art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO: 

22.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Macapá 
(AP), com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

           

 
       Macapá (AP), ____ de ________ de 2015. 

 
 

 
 

 
 

ANGELO DO CARMO 

PRESIDENTE/CEA 
CONTRATANTE 

 
 

ELI PINTO DE MELO JUNIOR 

DIRETOR ADM. E FINANCEIRO/CEA 
CONTRATANTE 
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