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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 083/2015-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, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar n° 123, de 14 

de dezembro de 2006, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a outras normas aplicáveis ao objeto 

deste certame, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

MENOR VALOR GLOBAL, conforme descrito neste Edital, para contratação de empresa 

especializada para fornecimento de serviços de leitura de medidores de energia elétrica com 

faturamento em tempo real e entrega de faturas simultânea com microcoletores, rol e notificações 

diversas e confirmação de dados cadastrais das unidades consumidoras dos grupos “A” e “B” 

atendidas pela Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, sob o regime de empreitada, por 

preço unitário, conforme as exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos, 

integrantes deste Edital. 

 

DATAS E HORÁRIOS 

Abertura das Propostas: 11/09/2015, às 09h00min. 

Disputa: 11/09/2015, às 10h00min. 

Observando o horário de Brasília/DF. 

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

Licitação nº 594961 

 

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

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

Eletrônico ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente, desde que 

não haja comunicação em contrário da Comissão de Licitação. 

CONTATOS PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: elaine.santos@cea.ap.gov,br, 

dulci.branch@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 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de leitura de 

medidores de energia elétrica com faturamento em tempo real e entrega de faturas 

simultânea com microcoletores, rol e notificações diversas e confirmação de dados 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:elaine.santos@cea.ap.gov,br
mailto:ulci.branch@cea.ap.gov.br
mailto:lucia.lemos@cea.ap.gov.br
mailto:daniel.sarges@cea.ap.gov.br
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cadastrais das unidades consumidoras dos grupos “A” e “B” atendidas pela Companhia de 

Eletricidade do Amapá – CEA, com especificações e quantidades consignadas no Termo de 

Referência e anexos deste Edital. 

 

2. VALOR DO ESTIMADO 

2.1 O valor global estimado para os 24 (vinte e quatro) meses de execução dos serviços objeto 
da presente licitação é de R$ 7.907.459,62 (sete milhões, novecentos e sete mil, quatrocentos e 
cinqüenta e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme item 10 do Termo de Referência. 
 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 As despesas decorrentes deste serviço correrão por conta da Dotação Orçamentária prevista 
no Orçamento da CEA, através da fonte de recurso nº 01-Recursos Próprios a conta de Unidade 
Orçamentária 8326, Conta Despesa 475. 
 
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. 
4.5 – Quaisquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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 Eletrônico os interessados que se encontrem sob 
falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de 
consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não 
funcionem no país, bem como as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e 
contratar com este órgão, e, ainda, 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 Pregoeiro, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
 a) Coordenar os trabalhos da Equipe de Apoio; 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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 b) Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame; 
 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 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. O licitante será responsável por 
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todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras as propostas e lances. 

8.1.1– Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com 

as seguintes condições: 

 a) Prazo de entrega, 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. 
8.2 – Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá: 
 a) Consignar o(s) preço(s) proposto(s) para o(s) item(s) ofertado(s) em real(s), junto ao(s) 

qual(is) considerar-se-ão todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, 
seguros, fretes e encargos de qualquer natureza); 

 b) Preencher, obrigatoriamente, o campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, com a 
especificação completa dos serviços, atendendo a todas as exigências discriminadas no 
Termo de Referência, com a descrição precisa do que pretende ofertar, podendo 
complementar as informações encaminhando via sistema, através de arquivos 
(documentos) anexos à proposta, sem que, para isso, precise identificar a 
LICITANTE, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

8.3 – 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. 
8.4 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
 
9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

9.1 – Habilitação Jurídica 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) 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; 

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 cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

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

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 

5.764, de 1971; 

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

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

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

contratual; 

c) 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); 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

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

emitida pela Caixa Econômica Federal; 

f) 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.  

 

9.2.1 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. 

9.2.2 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. 

 

9.3 – Qualificação Técnica 

a) PROFISSIONAL: Comprovação do registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA, devidamente atualizado, no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) 
responsável (is) técnico(s); 

As certidões expedidas por Conselhos de outras jurisdições que não a local, deverão ter o visto do 
CREA da região da sede da empresa (Resolução CONFEA n˚ 413, de 27 de junho de 1997). 

b) OPERACIONAL: Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, através da apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado 
na entidade profissional competente de que a Licitante realiza ou já realizou serviços de leitura de 
medidores, faturamento, impressão e emissão simultâneo - LIES em alguma Concessionária do 
setor elétrico com aplicação de sistema digital; 

c) CERTIFICAÇÕES: A CONTRADA deverá possuir as seguintes certificações a serem exigidas 
como condição de habilitação durante a licitação: 

CERTIFICAÇÃO ISO 9001 no processo de leitura e entrega simultânea de faturas. 

CERTIFICAÇÃO OHSAS 18001 nas atividades de segurança e saúde ocupacional (SSO) – 
escritório sede da empresa. 
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d) Comprovação de que o profissional, detentor de responsabilidade técnica, faz parte do quadro 
permanente da empresa, feita através de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou Registro Funcional, que demonstre a relação do profissional com a 
sociedade empresarial, ou através de cópia autenticada do contrato social atualizado, 
devidamente registrado na Junta Comercial quando se tratar de sócio da empresa ou por certidão 
da Junta Comercial onde conste esta informação. 
 
9.4 – Qualificação Econômico-Financeira 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados 
na forma da lei, mencionando expressamente o número do livro Diário e das folhas em que se 
encontram transcritos e o número do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
a.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; 
a.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 

 
a.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. 
a.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 § 2º do art. 31 da Lei 8666/93. 
 
b) 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. 
b.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. 

 
9.5 – Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, a seguinte documentação para fins de 
habilitação: 

a) Declaração dos requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 
10.520/2002, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, 
proprietário ou procurador – Anexo V; 
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b) 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 VI; 

c) 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 VII; 

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

 
9.6 – 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. 

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

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

9.8 – 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. 

9.9 – 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. 

9.9.1 – 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. 

 
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. 

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. 
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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 de até 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 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: 
I - habilitação jurídica; 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br


            

 

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  

 

 
9 / 22 

  

II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV - regularidade fiscal e trabalhista; 
V – 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. 
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. 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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11.3 – A classificação das propostas será pelo critério de MENOR VALOR GLOBAL, observado o 
preço estimado de referência, conforme Item 2 do Edital e Item 10 do Termo de Referência. 
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 
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. DOS RECURSOS 

12.1 – 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. 

12.2 – 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. 

12.3 – 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. 

12.4 – 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. 

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

homologará o processo licitatório. 

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

aproveitamento. 

 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

As obrigações da Contratante são as estabelecidas no Item 7 do Termo de Referência. 
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14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Item 8 do Termo de Referência. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO 

15.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto, MENOR VALOR GLOBAL, e homologará o procedimento 
licitatório. 
15.2. Após a homologação referida no item anterior, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
15.3. 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. 
15.4. 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. 
15.5. 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 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. 
15.6. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado, mediante 
motivação do órgão ou entidade licitante. 
 

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1 O adjudicatário, no prazo de cinco (5) dias, após a assinatura do Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor total desta Contratação, que será liberada de acordo com as condições previstas neste 

Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações 

contratuais. 

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

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

de 2% (dois por cento).  

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

16.2.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

16.2.2 prejuízos causados à Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA ou a terceiro, 

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

16.2.3 as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA à Contratada; 

16.3 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA, em conta corrente indicada no contrato, com correção monetária. 

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

ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

16.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias úteis, contados da data em que for notificada. 
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16.6 A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA não executará a garantia na ocorrência de 

uma ou mais das seguintes hipóteses:  

16.6.1 caso fortuito ou força maior; 

16.6.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

16.6.3 descumprimento das obrigações, pela Contratada, decorrentes de atos ou fatos praticados 

pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

16.6.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA. 

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

previstas neste item. 

16.8 Será considerada extinta a garantia: 

16.8.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

16.8.2 no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Companhia de Eletricidade do 
Amapá - CEA não comunique a ocorrência de sinistros. 
 
17. DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO – ADS 

17.1 – 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. 
17.2 – 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. 

17.3 – 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. 

17.4 – 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. 

17.5 – 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. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1 – O pagamento será mensal efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na 

conta corrente da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, acompanhado da respectiva 

Nota Fiscal Fatura, emitida em, no mínimo, 02 (duas) vias, de acordo com a Autorização do 

Serviço – ADS, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo 

recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator 

impeditivo provocado pela contratada. 

18.2 – No caso do valor do contrato, representado pela Autorização do Serviço – ADS, não 

ultrapassar o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, o pagamento deverá ser 

efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nas condições referidas no item. 
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18.3 – A Entrega do Serviço será feita conforme estipulado no Termo de Referência – Anexo I do 

Edital. 

18.4 – A Administração não receberá o serviço fornecido em desacordo com este Edital e seus 

Anexos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 19. 

18.5 – 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. 

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

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

Trabalho, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório, conforme item 9.2, deste Edital. 

18.7 – 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 % 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida prévia 

defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, aplicar à CONTRATADA as multas e penalidades 

consignadas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital). 

19.2 – 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. 

19.3 – 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. 

19.4 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. 
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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 FISCALIZAÇÃO  

Além das disposições constantes no Termo de Referência e Anexos caberá a CONTRATANTE: 
21.1 – A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços do contrato, com 
fundamento no art. 67, da Lei nº 8.666/93, que a seu critério, e por meio de servidor designado 
para as funções de FISCAL DO CONTRATO, conforme Item 19 do Termo de Referência (alínea 
“j”), que deverá exercê-lo de modo amplo, irrestrito e permanente em todas as fases de execução 
das obrigações, inclusive quanto ao desempenho da CONTRATADA, sem prejuízo do dever de 
fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

contratação. 

22.5 – 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. 

22.6 A anulação do Pregão induz à do contrato. 

22.7 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do Contrato. 

22.8 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 

Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

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

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

estabelecido. 

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

22.11 – 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. 

22.12 – É vedada a subcontratação para o fornecimento do objeto desta licitação. 

22.8 – Havendo discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá a redação do instrumento 

convocatório. 

22.9 – A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública virtual deste Pregão constarão em ata divulgada no 

sistema eletrônico. 
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22.10 – 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. 

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

do preâmbulo deste Edital. 

24.12 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. 

 

22.13 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referência e Planilhas; 

b) Anexo II – Códigos de Ocorrências/Irregularidades; 

c) Anexo III – Especificações Técnicas do Microcoletor, Impressora e Bobina; 

d) Anexo IV – Especificação de Software para Rastreamento de Coletores; 

e) Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração do Cumprimento do Requisito Constitucional; 

h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Capacidade Técnica; 

i) Anexo IX – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

j) Anexo X – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

k) Anexo XI – Minuta do Contrato. 

 
22.14 Os Anexos I a IV serão disponibilizadas em arquivos separados. 

 
 

Macapá, AP, 27 de agosto de 2015. 
 
 
 

Elaine de Souza Santos 
Pregoeira  

Portaria nº 009/2015-PRE/CEA 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 083/2015-CL/PRE 

 

 

ANEXO V 
 
 

 

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.° 041/2015-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 041/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 083/2015-CL/PRE 

 

 

ANEXO VI 
 

 

 

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 041/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 083/2015-CL/PRE 

 

 

 

ANEXO VII 
 

 

 

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 041/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 083/2015-CL/PRE 

 

 
ANEXO VIII 

 

 

 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

 
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 

____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________________, estabelecida _______________________________________, 

executou (ou executa) para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) serviço (s): 

__________________________________________________________________. 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada 

constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou 

tecnicamente.  

 

(Local), ______ de ____________________ de 2015. 

 
 

________________________________ 
Assinatura e carimbo 

 
 
 
Observação: Emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 083/2015-CL/PRE 

 

 

ANEXO IX 
 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

_____________________________________ (Nome/Razão Social), inscrita no CNPJ nº 

____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ 

e do CPF nº __________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida no Edital do 

Pregão Eletrônico nº 041/2015 – CL/PRE, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 

da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não 

possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2015. 
 
        
 

___________________________________ 
Representante Legal 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 083/2015-CL/PRE 

 

 

ANEXO X 
 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
 

___________________________________________ (Representante legal da empresa), como 
representante devidamente constituído da empresa __________________________________, 
CNPJ nº ________, doravante denominada licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 005/2015 – CL/PRE, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do CPB, 
que: 
 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 041/2015 – CL/PRE, foi 
elaborada de maneira independente, pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 041/2015 – 
CL/PRE, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 
041/2015 – CL/PRE não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 041/2015 – CL/PRE. 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 041/2015 – 
CL/PRE. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
041/2015 – CL/PRE, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Eletrônico nº 041/2015 – CL/PRE antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
041/2015 – CL/PRE não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante do Órgão licitante antes da abertura oficial 
das propostas, e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2015. 
 
        

___________________________________ 

Representante Legal 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 083/2015-CL/PRE 

 

ANEXO XI 
 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº ___/ 2015 

 

 


