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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016-CL/PRE 

PROCESSO Nº 016/2016-CL/PRE 
 
 

PREÂMBULO 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 
sediada Av. Pe. Julio Mª Lombaerd, nº. 1900, bairro Santa Rita - CEP-68.900-030 – Macapá/AP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.965.546/0001-09, por intermédio da Comissão de Licitação–CL/PRE designada pela Portaria 
nº 020/2016-PRE/CEA de 05 de janeiro de 2016, que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar 
licitação, na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, sob a forma de 
execução indireta, regime empreitada por preço Global, de acordo com as condições estabelecidas com o 
Termo de Referencia nº 002/2014-DEE/DPE Revisão 003/2015 – Dezembro 2015, parte integrante deste Edital 
e seus Anexos. Esta licitação reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, e 
em sendo o caso, do Decreto nº. 8538 de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 123/2006, 
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis. 
 
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 e seus anexos, oferecer o Menor Preço 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. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA:  

Abertura das Propostas: 17.05.2016 às 09h00min 

Data da Disputa: 17.05.2016 às 10h00min 

Local de realização do Pregão: Sítio www.licitacoes-e.com.br observado o horário de Brasília. 

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

 
1.2 Os trabalhos serão conduzidos por empregado da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA, 
denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Licitações” constante na página eletrônica do Banco do Brasil S.A.  
 
1.3 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. 
 
1.4 CONTATOS PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO: dulci.branch@cea.ap.gov.br,  
elaine.santos@cea.ap.gov.br, daniel.sarges@cea.ap.gov.br, lucia.lemos@cea.ap.gov.br e 
licitacoes@cea.ap.gov.br 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:ulci.branch@cea.ap.gov.br
mailto:licitações@cea.ap.gov.br
mailto:daniel.sarges@cea.ap.gov.br
mailto:lucia.lemos@cea.ap.gov.br
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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2. DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente pregão a Contratação de empresa especializada em projetos de eficiência 
energética, no uso final de energia elétrica, para unidades consumidoras pertencentes à área de concessão da 
Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, visando o cumprimento das obrigações legais com a ANEEL, nos 
termos ditados nas Leis n° 9.991/2000, n° 11.465/2007 e n° 12.212/2010, com fornecimento de materiais, 
lâmpadas e padrões de entrada de energia, realização de visitas domiciliares, cadastramento de clientes, 
negociação de débitos, substituição de lâmpadas e geladeiras com manufatura reversa, implantação de 
padrões de entrada de energia para implementação do Projeto de Eficiência Energética, tipologia Baixa Renda, 
“COMUNIDADE CONSCIENTE”, incentivando e desenvolvendo medidas que promovam eficiência energética e 
o combate ao desperdício de energia elétrica, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do 
Edital. 
 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição Valor (R$) 

01 

Contratação de serviços de empresa especializada em projetos de eficiência 
energética, no uso final de energia elétrica, para unidades consumidoras 
pertencentes à área de concessão da Companhia de Eletricidade do Amapá - 
CEA, visando o cumprimento das obrigações legais com a ANEEL, nos termos 
ditados nas Leis n° 9.991/2000, n° 11.465/2007 e n° 12.212/2010, com 
fornecimento de materiais, lâmpadas e padrões de entrada de energia, 
realização de visitas domiciliares, cadastramento de clientes, negociação de 
débitos, substituição de lâmpadas e geladeiras com manufatura reversa, 
implantação de padrões de entrada de energia para implementação do Projeto 
de Eficiência Energética, tipologia Baixa Renda, “COMUNIDADE 
CONSCIENTE”, incentivando e desenvolvendo medidas que promovam 
eficiência energética e o combate ao desperdício de energia elétrica 

4.382.097,27 

TOTAL 4.382.097,27 

(*) Valor referente à Descrição dos Valores Gerais (Anexo X do Termo de Referência) 

2.1. As especificações técnicas e os elementos necessários e suficientes para execução do serviço estão 
estabelecidas no Termo de Referencia nº 002/2014/DEE/DPE (Revisão 003/15 – DEZ/2015), parte integrante 
deste Edital e seus Anexos. 

 

2.2 DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

2.2.1. O prazo máximo para execução dos serviços desta licitação é de 12 (doze) meses contados a partir da 
assinatura da Autorização de serviço – ADS e a divulgação do extrato do Contrato, podendo ser prorrogado, 
nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com a disponibilidade de 
tempo para prestação de conta à ANEEL, obedecendo ao prazo máximo de execução do projeto. 
 
2.2.2 Os locais de entrega serão as residências e locais públicos a serem selecionados pra as ações sócio-
educativas dos beneficiários selecionados pela Companhia de Eletricidade do Amapá, nos municípios, 
constantes no Termo de Referencia nº 002/2014/DEE/DPE (Revisão 003/15 – DEZ/2015); 
 
2.2.3 Para a realização dos serviços a LICITANTE deverá cumprir todos os procedimentos e instruções de 
acordo com o Termo de Referencia nº 002/2014/DEE/DPE (Revisão 003/15 – DEZ/2015), disposições legais 
aplicáveis e etapas, conforme cronograma físico de execução - Anexo I do Termo de referência. 
 
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

3.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório, deverão ser enviados ao PREGOEIRO 
(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das sessão pública, exclusivamente por 
meio do endereço eletrônico licitacoes@cea.ap.gov.br, conforme previsto no art. 19 do Decreto n.º 
5.450/2005;  
 
3.2 As respostas às solicitações de esclarecimentos serão disponibilizadas por meio de Notas de 
Esclarecimentos ou Adendo Modificadores exclusivamente no endereço eletrônico da COMPANHIA DE  

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br


         

            

 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA  
Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita 

Cep: 68.900-030 – Macapá-Ap 

Tel: (96)3212-1310 – Site – www.cea.ap.gov.br 

            
              

 

PE nº 011/2016-CL/CEA 3 / 32 
Processo nº 016/2016 

 

 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA www.cea.ap.gov.br no espaço reservado para divulgação das licitações e, 
no endereço www.licitacoes-e.com.br, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, sendo 
de inteira responsabilidade dos licitantes manterem-se atualizados de quaisquer alterações e/ou 
esclarecimentos sobre o Edital, através de consulta permanente nos endereços eletrônicos, não 
cabendo à CEA a responsabilidade pela não observância desse procedimento;  
 
3.2.1 Os licitantes não deverão considerar, na elaboração de suas propostas, quaisquer esclarecimentos e 
informações obtidas de forma diferente da indicada no subitem 3.2;  
 
3.3 Quaisquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação, mencionado no 
item 3.2, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 
 
3.4 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do PREGÃO, conforme previsto no art. 18 do Decreto n.º 5.450/05.  
 
3.3. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.  
 
3.5 Caberá a pregoeiro (a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
 
3.6 Caso o pregoeiro (a) decida pela não impugnação do ato convocatório, deverá encaminhar o processo para 
a autoridade competente, a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão do pregoeiro(a). 
 
3.7 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do 
certame. 
 
3.8 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 
de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002  e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 
gerais dos contratos.    
 
4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

4.1 O licitante deverá observar as datas e os horários previstos para a abertura da proposta, atentando também 
para a data e horário para início da disputa, constantes na página 01 (um) deste Edital, bem como deverá 
acompanhar as publicações no Diário Oficial, jornais de circulação estadual e consultar os sites da CEA 
www.cea-ap.gov.com.br e do Banco do Brasil S.A. e o Chat de Mensagens, com relação a eventuais 
adiamentos da data de abertura da proposta ou data do início da disputa, não cabendo à CEA a 
responsabilidade pela não observância desse procedimento. 
 

4.2 Referências de tempo: Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF, e, dessa forma, serão registradas em ata relativa ao 
certame (§ 5º, art. 17 do Decreto n.º 5.450/05). 
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1.1 Poderão participar deste processo os interessados que atendam as condições estabelecidas neste Edital 

e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em 

Cartório de Notas e Ofício competente; e que: 

 

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

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

documentos de habilitação requeridos; 

 

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

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

http://www.cea-ap.gov.com.br/
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5.1.4 Não estejam reunidas em consórcio, por meio de um ou mais de um consórcio ou isoladamente; 

 

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

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

que esteja participando desta licitação; 

 

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

licitação; 

 

5.1.7 Não estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do art. 87, 

inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

5.2. Estarão impedidas de participar desta licitação os interessados que estejam enquadrados em uma ou 

mais das situações a seguir: 

 

5.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

 

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

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.3 Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
5.2.4 Tenham empregado ou membro da Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 
mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador ou como responsável técnico; 
 
5.2.5 Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, ou ainda, empregados menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos; 
 
5.2.6 Empresas distintas por meio de um único representante. 
 
5.2.7 Empresas cujo Capital social ou patrimônio Líquido seja inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado 
deste pregão;  
 
5.3 Em sendo o caso, as licitantes que optarem por participar com o nome da matriz, e quando da ocasião do 
fornecimento dos materiais/equipamentos optarem pelo fornecimento por uma filial, deverão apresentar, na 
fase habilitatória, toda documentação de regularidade fiscal da filial. Neste caso o contrato será elaborado em 
nome da filial. 
 
6. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

6.1. O certame será conduzido pelo PREGOEIRO, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
a) Coordenar o processo licitatório; 
b) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência de impugnações e consultas ao edital; 
c) Conduzir a sessão pública na INTERNET; 
d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 
e) Dirigir etapas de lance; 
f) Verificar e julgar as condições de habilitação; 
g) Receber, examinar e decidir sobre recursos, encaminhando à autoridade competente, ainda que 

mantenha sua decisão, para o duplo grau de julgamento; 
h) Indicar o vencedor do certame; 
i) Adjudicar o objeto quando não houver recursos;  
j) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e  
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k) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor homologação. 
 

7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO DO BANCO DO BRASIL PARA EFETIVA PARATICIPAÇÃO NO 
CERTAME. 

7.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de 
identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no 
País.  
 

7.2 As sociedades empresárias ou empresários individuais deverão, comprovados os poderes necessários, 
credenciar representantes, mediante a 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 para 
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 a 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 a 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 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA  

8.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos; 

 
8.1.1 A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitações-e.com.br, 
opção “Acesso Identificado”; 

 
8.1.2 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada; 
 
8.1.3 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
 
8.1.3. 1 Caberá ao fornecedor 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. 
 
8.2 DAS PROPOSTAS 

http://www.licitações-e.com.br/
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8.2.1 As propostas deverão ser cadastradas via Sistema Banco do Brasil, conforme “Orientações para os 
Fornecedores”, disponíveis no site do Banco do Brasil. 
 
8.2.2 A licitante deverá consignar na forma expressa no sistema eletrônico, o valor do lote, sendo esse 
custo considerado por unidade consumidora para efeito de lances – ANEXO XV – Custo por unidade 
consumidora. 
 
8.2.3 Após o encerramento do pregão, a licitante vencedora deverá enviar proposta escrita e seus anexos 
conforme modelo Anexo VII, deste edital contemplando a quantidade, o preço unitário e total do item e o preço 
total, ajustados ao lance/oferta final. 
 
8.2.4 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou incorretamente 
cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse 
ou a qualquer título, devendo os serviços, objeto deste edital, serem fornecidos sem ônus adicionais para a 
CEA. 
 
8.2.5 As propostas terão validade de no mínimo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura 
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.  
 
8.2.6 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos. 
 
8.2.7 O Pregoeiro, na data de abertura da licitação, verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 
9. DA SESSÃO DO PREGÃO 

9.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema terá início a sessão pública virtual do Pregão Eletrônico, 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das 
mesmas.  
 
9.1.1. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.  
 
9.1.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
 
9.1.2 A Comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico; 
 
9.2. 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.  
 
9.2.1 Os lances serão ofertados com o valor do lote, conforme especificado no subitem 8.2.2. E não 
serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquela que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 
 
9.2.2. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema.  

 
9.2.2. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro.  
 
9.3. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante.  
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9.4. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a). 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.  
 
9.5. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  
 
9.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 
SUSPENSA e terá reinicio somente após expressa comunicação do(a) Pregoeiro(a) aos licitantes. 
 
9.6 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, se a proposta considerada como 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 item, proceder-se-á da 
seguinte forma:  
 
9.7 – A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) melhor classificada poderá, no prazo de 5 
(cinco) minutos após a convocação do (a) Pregoeiro (a), 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;  
 
9.7.1 – A convocação será realizada através do "CHAT MENSAGENS" do Sistema Eletrônico, Licitacoes-e, 
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(a) Pregoeiro(a);  
 
9.8 - Não ocorrendo à adjudicação do objeto à Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
serão convocadas as licitantes remanescentes que se enquadrem nas condições estabelecidas neste edital, 
observada a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito;  
 
9.9 – No caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas (ME) ou 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), que se encontrem no intervalo estabelecido no neste edital, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;  
 
9.10 – 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.  
 
9.11. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência conforme a LC nº 
123/2006, o(a) Pregoeiro(a) 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. 
 
9.12. O proponente classificado em primeiro lugar deverá encaminhar o detalhamento de sua proposta, via 
Sistema Eletrônico Licitacoes-e do Banco do Brasil (Listar Documentos), ou por e-mail para os endereços 
mencionados no subitem 1.4, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, a contar do encerramento da sessão 
pública virtual. Os originais deverão ser encaminhados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da 
data da sessão pública virtual, para o seguinte endereço: Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, Av: 
Padre Julio Maria Lombaerd, 1900, Bairro Santa Rita, CEP: 68900-030, At. Pregão Eletrônico n.º 011/2016-
CL/CEA (Comissão de Licitação-CL/CEA). 
 
9.12.1. 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 email vencer até o recebimento dos originais ou fotocópias autenticadas pela(o) Pregoeira(o), 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.  
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9.12.2. O detalhamento da proposta, com os valores readequados de acordo com os lances, se for o caso, será 
apresentado com a assinatura do 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 número da Conta Corrente;  
b)Especificação completa do serviço, atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de Referência;  
c) Preço(s) unitário(s) e global(is) propostos, já devidamente corrigido após o encerramento dos lances, 
considerando inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos 
de qualquer natureza);  
e) Prazo de validade da proposta;  
d) Prazo de execução e entrega do serviço, conforme discriminado no Termo de Referência nº 002/2014-
DEEE/DPE – ANEXO I, contados a partir da data da emissão da Autorização de Serviços - ADS.  
 
9.13. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) 
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.  
 
9.14. A ausência do envio da documentação nos termos dos item 9.12 tanto Sistema Licitacoes-e, quanto o(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.  
 
9.15. 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. 
 
9.16. Após a fase de lances não caberá desistência de proposta, sem justificativa aceita pela Administração, 
sob pena de instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções 
administrativas previstas neste Edital. 
 
9.17. No caso de empresa sediada em Macapá-AP, poderão ser apresentados os originais, cópias 
autenticadas em cartório ou por documentos publicados na imprensa oficial, vedada a autenticação de 
documentos pelo Pregoeiro, os documentos de habilitação e a proposta ajustada ao lance/oferta final, NO 
PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 05 (CINCO) HORAS, após a mensagem eletrônica de solicitação do Pregoeiro, 
fato que dispensará o envio por e-mail ou via fax;  
  
10.  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. No julgamento das propostas a classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, 
representado pelo MENOR VALOR GLOBAL DO CUSTO POR UNIDADE CONSUMIDORA, observado o 
PREÇO DE REFERÊNCIA fixado no Anexo XV do Termo de Referência nº 002/2014-DEEE/DPE  (Revisão 
003/15 – DEZ/2015)  
 

10.1.1 O PREÇO REFERÊNCIA será utilizado na análise do valor ofertado pela licitante,  

 

10.2 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. 

 
10.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da 
proposta ou lance de menor preço.  
 

11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
11.7.1 Habilitação jurídica:  
11.7.1.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa; 
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11.7.1.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
11.7.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
11.7.1.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
11.7.1.5 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; 
11.7.1.6 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; 
11.7.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
13.7.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 
11.7.2. Qualificação Técnica 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente da sede da licitante (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA), pertinente ao seu ramo de atividade relacionada com o objeto do presente 
pregão; 
b) Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e dos seus Responsáveis Técnicos, 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da localidade da sede da licitante, exercício 
vigente, para os engenheiros e eletrotécnicos; 
c) Certidão ou atestado, relativamente a serviços de engenharia, com dados precisos e fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, acompanhadas da respectiva certidão do CREA, descrevendo os 
serviços executado pela licitante; 
d) Atestado de capacidade técnica expedido por Concessionária de energia elétrica brasileira em nome da 
licitante, comprovando já ter executado serviços constantes em projeto de Eficiência Energética conforme 
regulamentação ANEEL, contendo todas as atividades constantes no objeto da presente licitação, devidamente 
compatíveis em características, prazos e quantidades, com a respectiva certidão de acervo técnico expedida 
pelo CREA; 
e) Declaração emitida pelo órgão competente de que é habilitada a realizar o processo de manufatura reversa 
de geladeiras; 
f) Declaração de responsabilidade em contratar todos os profissionais exigidos de acordo com o perfil dos 
profissionais, conforme descritos no Termo de Referência. 
 
11.7.3. Parâmetros Definidos pela ANEEL 

Parâmetros definidos no item 10.2 do Termo de Referência   
 

a) A CONTRATADA deverá apresentar o estudo de Medição e Verificação – M&V, a avaliação da economia de 
energia e redução de demanda na ponta com base nas ações de eficiência energética identificadas. Realizar a 
avaliação ex ante preliminar, ou seja, calcular a relação custo-benefício (RCB) do projeto com base na 
avaliação realizada, de acordo com a metodologia estabelecida pela ANEEL. 

 
b) Os resultados previstos aparecerão na guia “RCB”, dos pontos de vista do investimento total e do PEE, sob 
as óticas do sistema e do consumidor. Para fins de aprovação, o resultado a ser considerado é a RCB, sob os 
pontos de vista do PEE e do sistema, ser menor que 0,8. Vale salientar que o resultado que contará para 
aprovação do investimento é o “ex post”, ou seja, com os dados realizados de investimento e economias 
apuradas. 
 
11.7.4 Qualificação Econômico-Financeira 

11.7.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
11.7.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
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balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
11.7.4.3 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; 
11.7.4.4 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador habilitado, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, apresentando a DHP - Declaração de 
Habilitação Profissional dentro da validade de acordo com a Resolução CFC nº 871/2000 e pelo proprietário da 
empresa licitante; 
11.7.4.5 A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis: 
11.7.4.5.1 Índice de Liquidez Geral 

 
Liquidez Geral = ≥ 1,0  
 
 

11.7.4.5.2 Índice de Solvência Geral 
 

Solvência Geral = ≥ 1,0 
 
 

11.7.4.5.3 Índice de Liquidez Corrente 
 

Liquidez Corrente = ≥ 1,0 
 
 

11.7.4.5.4 Índice de Grau de Endividamento 
 

 
Grau de Endividamentos =  ≤ 1,0 

 
 
11.7.4.6 As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos juntados ao balanço, 
conforme orientação deste Edital.  
11.7.4.7 As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens 11.7.3.5.1, 11.7.3.5.2 e 11.7.3.5.3 deverão 
comprovar, considerados os riscos para a administração no cumprimento das obrigações contratuais, patrimônio 
líquido superior em 10% (dez por cento) do valor estimado global para a contratação e, relativamente à data de 
apresentação da proposta, permitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 
 
11.7.5 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

11.7.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
11.7.5.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
11.7.5.3 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); 
11.7.5.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei. Em se tratando de empresa com sede neste município de Macapá/AP, 
apresentar a Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
11.7.5.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 
11.7.5.6 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. 
11.7.4.7 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. 
11.7.5.8 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, 

     Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

     Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Total 

        Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
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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. 
11.7.5.9 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
11.7.6 Declarações 

11.7.6.1 Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos impeditivos para 
a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98, 
instrução Normativa/MARE n° 5/95, conforme Anexo IV; 
11.7.6.2 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal, de conformidade com a Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de 05/09/2002, 
conforme Anexo V; 
11.7.6.3 Declaração, por parte do licitante, de elaboração independente de proposta, conforme Anexo VIII deste 
Edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI nº 02/2009, de 16/09/2009, publicado no DOU 
de 17/09/2009 e demais declarações anexas a este Edital. 
11.8 O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante deste Edital, enviada via e-
mail, mediante consulta, nos sítios oficiais, à base de dados dos órgãos e entidades emissores de certidões, 
constituindo esta verificação meio legal de prova, para fins de habilitação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 
11.8.1 SICAF; 
11.8.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
11.8.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
11.8.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
11.8 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
11.9 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
11.10 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste 
Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante. 
 
12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, no prazo de 02 (duas) horas, 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 para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem 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 a vencedora e se 
está 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(a) Pregoeiro(a) o procedimento a Companhia de Eletricidade do Amapá–
CEA, para Adjudicação e posterior Homologação (§ 1º do Art. 26 do Decreto n.º 5.450/2005); 
 
12.4. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá(ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) a 
Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua 
decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo(s) a Procuradoria Jurídica - 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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PROJUR, 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 
procedimento licitatório. 
 
12.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
12.7 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante 
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1 A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro, após a análise e aprovação dos 

documentos, caso não haja a manifestação do interesse de interpor recurso.  

13.2 Ocorrendo recurso, depois de proferida a decisão e feita a comunicação ao interessado, o resultado da 

licitação será submetido à autoridade competente, para os procedimentos de homologação.  

13.3 A homologação em favor da licitante adjudicada nesta licitação será feita pela autoridade competente da 

CEA, após recebimento do processo concluído pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.  

 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente licitação serão provenientes da Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA, fonte 01- Recursos Próprios, Unidade Orçamentária – 24205 – Conta Despesa Investimentos - Projeto 

Eficiência Energética. 

 
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 Aquele que, convocado a assinar o Contrato dentro do prazo de validade de sua proposta e não o fizer, 
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 a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das sanções previstas em edital e seus anexos; 
 
15.2 Além das penalidades anteriores, a Administração poderá aplicar ao licitante multa de 2% (dois por cento) 
sobre o valor total de seu lance ou proposta escrita; 
 
15.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o 
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no 
Contrato e das demais cominações legais. (Art. 14º, § único, do Decreto n.º 3.555/2000).  
 
16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

16.1 Homologado o resultado da licitação, a CEA convocará o LICITANTE VENCEDOR para firmar Contrato 
específico, visando à execução do objeto desta licitação, nos termos da minuta contratual que integra este 
Edital;  
 
16.2 O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para 
assinar o Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
LICITANTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela CEA;  
 
16.3 Como condição para celebração do instrumento contratual, o LICITANTE VENCEDOR deverá manter as 
mesmas condições de habilitação;  
 
16.4 Caso o LICITANTE VENCEDOR não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato, ou 
venha recusar-se a celebrá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, 
sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à CEA o direito de, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação, revogar a licitação ou convocar os remanescentes;  
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16.5 Na convocação dos LICITANTES remanescentes, será observada a classificação final da sessão 
originária do pregão, podendo o Pregoeiro propor negociação visando à redução dos preços resultantes da 
proposta escrita ou do último lance registrado na fase competitiva. Os LICITANTES convocados terão que 
estar em situação regular junto ao SICAF e apresentar os demais documentos de habilitação exigidos no edital.  
 
16.6 Os LICITANTES remanescentes convocados na forma do subitem anterior se obrigam a atender a 
convocação e a assinar o respectivo Contrato, no prazo fixado acima, ressalvados os casos de vencimento das 
respectivas propostas, sujeitando-se ao atendimento das condições de habilitação.  
 
17. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

17.1 Conforme descrito na Minuta Contratual, Anexo VIII deste Edital. 
17.2 E obrigação do licitante vencedor o reconhecimento de firma  do oriundo desta licitação20. DAS  
 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 
18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada 
de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito 
e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A CEA poderá, 
ainda, prorrogar a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 
19.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 
das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, 
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
19.3 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante do 
Contrato como se nele estivesse transcritos ressalvado o valor da proposta, por quanto prevalecerá o ofertado 
na fase de disputa ou negociado; 
19.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
19.5 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
19.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta; 
19.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação; 
19.8 As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas, mediante publicação no Diário 
Oficial, jornal de circulação estadual, e na Internet; 
19.9 A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA publicará o extrato do Contrato oriundo desta 
licitação no Diário Oficial, até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura (parágrafo único. Art. 61, Lei n.º 
8.666/93). 
19.10 A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital e seus 
Anexos; 
19.11 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro à luz da legislação pertinente; 
19.12 Para efeito de contratação, aquisição e pagamento prevalecerá, o valor do menor lance, definido na fase 
competitiva ou o preço resultante de negociação direta com o Pregoeiro. 
 
20 DOS ANEXOS 

20.1 Integram este edital os seguintes anexos: 
 
I – Termo de Referência – publicado separadamente 
II – Anexos do Termo de Referência – publicados separadamente 
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III – Modelo de Declaração 
IV – Dados do representante legal (modelo) 
V – Modelo de procuração 
VI - Declaração em atendimento aos itens: 10.1 alinea “e” e 10.3 alineas “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do termo de 
referencia DEEE/DPE nº 002/2014 
VII - Modelo de carta proposta 
VIII – Minuta do Contrato 

  

 
Macapá, 19 de abril de 2016. 

 
 

Dulcirene Pereira Lau Branch 
Pregoeira-CL/CEA 

Portaria nº 020/2016-PRE/CEA 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016-CL/PRE 

PROCESSO Nº 016/2016-CL/PRE 
 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONCORRENTE: 

 

- Nome/Razão Social:  

- CNPJ:  

- Endereço/Telefone/Fax:  

- E-mail:  
 
A Licitante acima identificada, através de seu Representante Legal abaixo assinado, declara sob as penas da 
Lei:  
A) que até a presente data não existe fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou que invalide o seu 
Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
– SICAF;  
C) que cumpri 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 
B) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).  
 
C) conhecer os termos do Instrumento convocatório – Pregão Eletrônico 011/2016, que rege a presente 
licitação, bem como a minuta de Contrato e seus demais anexos que o integram, e, declaramos ainda que 
possuímos capacidade técnica – operacional para executar o objeto deste Edital, para o qual apresentamos 
proposta.  
 
_________________________________  
(Local e Data)  
 
_________________________________  
(Assinatura do Representante Legal   
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016-CL/PRE 
PROCESSO Nº 016/2016-CL/PRE 

 

ANEXO IV 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (MODELO) 
 
Importante: 
 
1. Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais. 
2. A falta deste documento não inabilita a Licitante, todavia os dados são importantes para a feitura do 

termo contratual. 
 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nome: 

Cargo(s): RG: CPF: 

Nacionalidade (s): Estado Civil: Profissão: 

Residência (Domicílio) 

Rua / Avenida: N.º Complemento: 

Bairro: Município: Estado: CEP: 

 
Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO: 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

CNPJ nº: Fone: E-mail: 

ENDEREÇO COMERCIAL 

Rua / Avenida: N.º Complemento: 

Bairro: Município: Estado: CEP: 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

Rua / Avenida: N.º Complemento: 

Bairro: Município: Estado: CEP: 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco: Agência: Código da Agência: Conta Corrente n.º (com dígito 
verificador ): 

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da lei, por 
qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações. 
 

(Local)...........................,............. de .................................... de  2016. 
 
 

....................................................................... 
(Assinatura do representante legal) 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016-CL/PRE 
PROCESSO Nº 016/2016-CL/PRE 

 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 
 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social etc.) 
 
 
OUTORGADO: (nome, RG, CPF e qualificação do representante legal) 
 
 
OBJETO: representar a outorgante perante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA., nas 

sessões do Pregão Eletrônico n.º 011/2016, que se realizará através do portal  www.licitacoes-
e.com.br   aplicativo Licitações. 

 
 
PODERES: retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de 

habilitação e julgamento da documentação e das propostas, assinar as respectivas atas, 
registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, 
bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 
presente mandato. 

 
 
 
 
LOCAL E DATA 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 (assinatura identificada do outorgante, com firma reconhecida em cartório). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016-CL/PRE 
PROCESSO Nº 016/2016-CL/PRE 

 

 
ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS ITENS: 10.1 ALINEA “E” E 10.3 ALINEAS “C”, “D”, “E”, “F” E 

“G” DO TERMO DE REFERENCIA DEEE/DPE/002/2014. 
 
 

A empresa ..............................., CNPJ:........................., com endereço à Rua/Av................................... nº 
................................ na cidade de ......................., estado ............................., declara sob as penas da lei que: 
 

1. Assume a responsabilidade em contratar todos os profissionais exigidos, de acordo com o perfil dos 
profissionais, descritos no item 8 do Termo de Referência DEEE/DPE/002/2014; 

 
2. Nos seus preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, 

inclusive das despesas com materiais e, mão de obra especializada ou não; seguros em geral; 
encargos da Legislação Social Trabalhista, previdenciária, da Infortunística do trabalho; 
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros;dispêndios resultantes de impostos e 
taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federal; transportes por via aérea, terrestre ou 
fluvial, hospedagem e alimentação de todo o pessoal envolvido  na prestação dos serviços; enfim, tudo 
o que for necessário para a execução total e completa dos serviços bem como lucro, sem que caiba, 
em qualquer caso, direito regressivo em relação à Contratante; 

 
3. Tem pleno conhecimento de que a prestação dos objeto  do pregão eletrônico 086/2014, somente terá 

inicio sua remuneração pela Contratante à Contratada, em conformidade com seus cronogramas físico-
financeiros (anexos I e II do Termo de Referencia) e, ainda, em conformidade com aas medições dos 
serviços executados previstos nos referidos cronogramas; 

 
4. Arcará com eventuais multas impostas pela ANEEL, caso venha dar-lhe causa por imperícia, 

negligencia, omissão ou qualquer outra causa imputada, resguardada a livre possibilidade de defesa; 
 
5. Assume o compromisso em utilizar as equipes técnicas e administrativas que forem  necessárias para 

a perfeita execução dos serviços, para o cumprimento das obrigações assumidas; 
 
6. Compromete-se a executar o projeto dentro do prazo previsto, de acordo com o cronograma físico de 

execução, atendendo toda a regulamentação pertinente e que em caso de atraso na execução ou 
inexecução parcial dos serviços arcará com multa de 0,5% ao dia, limitada a 10% (dez por cento) do 
valor do contrato. 

Local ...................., xx/xx/2016 
 

____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 

Com firma reconhecida em cartório 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016-CL/PRE 

PROCESSO Nº 016/2016-CL/PRE 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 
Número:      
 
Local e Data: 
 
À 
Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA.  
Avenida Pader Julio, 1900, Bairro Santa Rita, 
68900-000, Macapá – AP 
E-mail: licitações@cea.gov.br 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2016-CL/CEA 
 
Após cuidadoso exame e estudo do Edital do certame licitatório em referência, seus anexos e apensos, com os 
quais concordamos, vimos apresentar nossa Proposta de conformidade com as condições nesse instrumento 
convocatório. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de visitas domiciliares, 
cadastramento de clientes, recuperação de débitos, ações socioeducativas, substituição e manufatura reversa 
de geladeiras e lâmpadas, e instalações de padrões de entrada de energia elétrica, em unidades consumidoras 
de baixo poder aquisitivo, para execução do Projeto Comunidade CONSCIENTE. 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 
ESTIMADO 

1 Material Didático (cartilhas, questionários e etc.).  

2 Viagens e deslocamento das equipes para treinamento, Eventos Sociais/Entrega de 
Geladeiras e lâmpadas. 

 

3 Locação de veículos  

4 Materiais e equipamentos Intervenções internas  

5 Materiais e equipamentos Intervenções externas  

6 Recursos Humanos  

7 Marketing e Divulgação  

8 Taxa administrativa + Lucro (5%) sobre o Sub Total 3  

9 Tributos sobre os serviços (PIS e COFINS)  

Valor Total   

Valor Total por unidade consumidora  

 
- Preço total proposto: R$_____________(___________________________________) 
 
- Preço fixo e irreajustável pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data da realização do Pregão, nos 

termos da Legislação em vigor. 
 
- Prazo mínimo de validade da proposta: 90 DIAS 
 
- Alíquota de ISS inclusa no custo dos serviços é de: ________%  

 
a) Declaramos de que arcaremos com eventuais multas impostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL, caso venham a dar-lhes causa por imperícia, negligência, omissão ou qualquer outra causa a 
nós imputadas, resguardada a livre possibilidade de defesa; 
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b) Declaramos ter pleno conhecimento de toda a legislação e regulamentação pertinente à prestação do 

serviço objeto do certame licitatório; e que estaremos, durante toda a prestação do serviço, 
acompanhando as alterações legais e/ou regulamentares e processando as reconduções de processo e 
adequações necessários ao fiel cumprimento das regras estabelecidas e de suas eventuais alterações, 
como condição de fiel cumprimento contratual junto à CEA; 

 
c) Declaramos que nos comprometemos a observar rigorosamente, durante a execução dos serviços, as 

especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou 
superior, bem como as recomendações, instruções e normas da CEA, inclusive quanto ao pessoal 
utilizado na execução dos serviços, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita 
realização dos trabalhos; 

 
d) Anexos obrigatórios da Carta Proposta:  

1.Planilhas composição de custos e formação de preços para: Engenheiro Eletricista, Analista Social, 
Administrador, Agente Comunitário, Animador de Palco, Agente Expresso, Eletrotécnico( Duas planilhas, 
uma com 2 e outra com 4 eletrotécnicos), Eletricista de rede, Auxiliar de Eletricista, Técnico de Segurança, 
Aux. de Serv. Gerais, Motorista – Munck, Aux. Administrativo, Analista Administrativo e Motorista – 
Caminhão;  
2. Cronograma Financeiro de Execução – anexo II do Termo de Referencia; Recursos Humanos – 
Resumo do Valores – anexo III do Termo de Referencia; Valores Previstos para Veículos – anexo IV do 
Termo de Referência; Descrição de Valores Gerais – anexo X do Termo de Referencia; Composição 
Custo Materiais Intervenções Internas – anexo XI do Termo de Referência; Composição Custo Material 
Intervenções Externas  – anexo XII do Termo de Referência; Composição de Custos Material Didático – 
anexo XIII do Termo de Referencia; Composição Custo Viagens e Diárias–Equipe Eventos Sociais – 
anexo XIV do Termo de Referência; Composição Custo Viagens e Diárias-Intervenções Externas – anexo 
XV do Termo de Referência; Composição Custo Viagens e Diárias-Equipe de Treinamento – anexo XVI do 
Termo de Referência; descrição dos itens custeados pela taxa Administrativa – anexo XVI do Termo de 
Referência; Custos dos Serviços e Materiais das Etapas por Unidade Consumidora –Visitas 
Domiciliares/Fiscalização - e Relação dos materiais e equipamentos -  anexo XX do Termo de Referência. 

  
Obrigamo-nos, a comparecer na data, horário e local estabelecido pela CEA, para proceder a assinatura do 
Contrato.  
 
Obs.: A CARTA PROPOSTA ESCRITA DEVERÁ SER APRESENTADA APENAS PELA LICITANTE 
VENCEDORA DA LICITAÇÃO E DEVERÁ ESTAR ADEQUADA AOS PREÇOS RESULTANTES DA 
DISPUTA, OU DA NEGOCIAÇÃO COM O PREGOEIRO, NA DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO. 
 
 
Atenciosamente,  

 
 
 
 

Local e data 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2016-CL/PRE 
PROCESSO Nº 016/2016-CL/PRE 

 
 

ANEXO VII 

          
                                           

MINUTA DO CONTRATO Nº ___/ 2016 
 

 
          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, 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 por seu Diretor de Planejamento e Expansão, Sr. JOSÉ ELIAZ ROSA, brasileiro, 
casado, Engenheiro Eletricista, R.G. nº 3229181 - IFP e CPF nº. 372.451.557-04, residente e domiciliado no 
SHCGN, quadra 714, bloco E, casa 04, Asa Norte, Brasilia/DF, CEP: 70760-765, 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 8.538, de 
06 de outubro de 2015, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 011/2016-CL/CEA, no Processo nº 016/2016-CL/CEA e no Termo de Referência 
nº 002/2016 do DEPARTAMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA/CEA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1- O Presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada em projetos de eficiência 
energética, no uso final de energia elétrica, para unidades consumidoras pertencentes à área de 
concessão da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, visando o cumprimento das obrigações 
legais com a ANEEL, nos termos ditados nas Leis n° 9.991/2000, n° 11.465/2007 e n° 12.212/2010, com 
fornecimento de materiais, lâmpadas e padrões de entrada de energia, realização de visitas domiciliares, 
cadastramento de clientes, negociação de débitos, substituição de lâmpadas e geladeiras com manufatura 
reversa, implantação de padrões de entrada de energia para implementação do Projeto de Eficiência 
Energética, tipologia Baixa Renda, “COMUNIDADE CONSCIENTE”, incentivando e desenvolvendo medidas 
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que promovam eficiência energética e o combate ao desperdício de energia elétrica, conforme 
especificações do Termo de Referência nº 002/2016 – DEEE/DPE. 

2.2- Este Contrato vincula-se ao Pregão Eletrônico, identificado na Cláusula acima e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS SERVIÇOS: 

3.1- A CONTRATADA, na execução do objeto do presente instrumento, atuará nos 16 (dezesseis) 
Municípios do estado do Amapá, em vários bairros. As localidades a serem atendidas foram selecionadas 
considerando número superior a 700 (setecentos) clientes em potencial, referência do cadastro de 
Setembro de 2015, que possui o código familiar e o número de inscrição social – NIS ou número de 
benefício de prestação continuada – BPC, ainda não atendidos por projetos semelhantes. 

3.2- A execução dos serviços dar-se-á nas localidades relacionadas na Cláusula Décima Primeira do 
presente Termo Contratual, nos diversos bairros indicados pela CONTRATANTE, com a realização de 
42.411 visitas domiciliares que inclui: 

 Orientação quanto ao uso eficiente da energia elétrica; 

 Orientação quanto à segurança no uso dos equipamentos elétricos; 

 Cadastramento de novos clientes – NIS ou BPC; 

 Mudança de titularidade de contas de energia elétrica; 

 Negociação de débitos; 

 Preenchimento de questionário eletrônico usando equipamento portátil; 

 Divulgação da CEA/Eletrobrás/ANEEL; 

 Inspeção das instalações elétricas e padrão de entrada; 

 Validação das geladeiras e lâmpadas a serem substituídas. 

3.3- Dentre as 42.411 (quarenta e duas mil, quatrocentos e onze) unidades consumidoras visitadas serão 
selecionadas pela CONTRATANTE as unidades que serão beneficiadas com intervenção técnicas: 

 Substituição de 33.969 (trinta e três mil, novecentos e sessenta nove) lâmpadas incandescentes 
por fluorescentes compactas, com fornecimento das mesmas, sendo que em cada unidade 
consumidora poderá ser substituído até 06 (seis) lâmpadas; 

 Substituição de 564 (quinhentos e sessenta e quatro) geladeiras ineficientes, por refrigeradores 
novos com selo PROCEL que serão fornecidos pela CONTRATADA, um por residência 
contemplada; 

 Implantação de 4.712 (quatro mil, setecentos e doze) padrões de entrada de energia elétrica, com 
ligação à rede de distribuição da CONTRATANTE, com fornecimento dos materiais e 
equipamentos; 

 Descarte e manufatura reversa das lâmpadas e geladeiras substituídas. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
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4.1-  Seleção, contratação e treinamento da equipe técnica, (conforme descrito no item 3.1 do Termo de 
Referência). 

4.2- Confecção do material didático pedagógico, (conforme descrito no item 3.2 do Termo de 
Referência). 

4.3- Visitas domiciliares, (conforme descrito no item 3.3 do Termo de Referência). 

4.4- Eventos sócio educativos, (conforme descrito no item 3.4 do Termo de Referência). 

4.5- Substituição de geladeiras, (conforme descrito no item 3.5 do Termo de Referência). 

4.6- Manufatura Reversa, (conforme descrito no item 3.6 do Termo de Referência). 

4.7- Substituição de lâmpadas e descarte, (conforme descrito no item 3.7 do Termo de Referência). 

4.8- Implantação de padrões de entrada de energia, (conforme descrito no item 3.8 do Termo de 
Referência). 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO: 

5.1- O preço global para consecução do objeto deste Contrato será de R$ ____________ 
(______________). 

5.2- 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, inclusive 
ainda o custo com todo e qualquer material necessário para execução do projeto, entre outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO: 

6.1 - 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 _____/2016, de ___ de _____ de 2016. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE: 

7.1- 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, desde que obedecido ao prazo máximo de execução do projeto. 

7.2- 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. 

7.3- 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. 

7.4- 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. 
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§ 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 OITAVA - DO PAGAMENTO 

8.1- 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.  

8.2- 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; 

8.3- 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. 

8.4- O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, contados, a partir da 
efetiva apresentação Nota Fiscal junto a CEA, juntamente com os documentos acima citados, devidamente 
certificados pela DCME e DEEE, sendo o crédito depositado na conta bancária, conforme descrito abaixo: 

 BANCO:__________; 

 AGÊNCIA: __________; 

 CONTA CORRENTE: __________. 

8.5- Atraso nos pagamentos, que por ventura venham a ocorrer em virtude da mudança dos dados da 
conta indicada para crédito, não implicará em qualquer responsabilidade, aplicação de multa ou juros à 
CONTRATANTE; 

8.6- A CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se ao pagamento se no ato da atestação, se os 
serviços prestados não estiverem de acordo com as especificações constantes neste contrato e seus 
anexos;  

8.7- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

                                                     EM = I x N x VP 

Onde: 

a) EM = Encargos moratórios; 

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

8.8- A atualização financeira prevista nesta condição será incluída em uma Nota Fiscal Eletrônica em 
separado, e somente após analise do cálculo pela Auditória Interna da CEA, é que o valor será pago. 

CLÁUSULA NONA – 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 Departamento 
de Controle da Medição – DCME e o Departamento de Eficiência Energética – DEEE, para 
acompanhamento e fiscalização do Contrato em questão; 

9.2- Caberá a DCME e DEEE 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 DCME e DEEE apresentarão, mensalmente, as Notas Fiscais Eletrônicas para liquidação e 
pagamento das despesas pela CEA, juntamente com o relatório dos serviços efetivamente prestados;  

CLÁUSULA DÉCIMA - 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. 

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. 
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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 PRIMEIRA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

11.1- 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. 

11.2- Os Municípios que serão contemplados, através do projeto, estão descritas a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3- As ações por localidades, visitas domiciliares, substituição e troca de lâmpadas, substituição de 
geladeiras, implantação de padrões de entrada de energia e as ações sócio educativas encontram-se 
descritas no anexo XVIII do Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MÍDIA: 

12.1- Com o objetivo de divulgar as ações do projeto, o programa de Eficiência Energética da Companhia 
de Eletricidade do Amapá - CEA e conscientizar a população quanto ao uso racional de energia elétrica, a 
CONTRATADA deverá elaborar e submeter à aprovação da CONTRATANTE, um plano de mídia que inclua 
confecção de material para divulgação visual (como faixas, banners, outdoors), veiculação de carro de som, 
vídeo promocional do projeto, vídeo de execução do projeto e produção do spot; 

12.2- A utilização da verba de mídia somente poderá ocorrer mediante aprovação prévia, por parte da 
CONTRATANTE, da proposta e orçamentos apresentados pela CONTRATADA para cada ação a ser 

COD. IBGE MUNICÍPIO COD. IBGE MUNICÍPIO 

1600105 AMAPÁ 1600501 OIAPOQUE 

1600204 CALÇOENE 1600154 PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ 

1600212 CUTIAS 1600535 PORTO GRANDE 

1600238 FERREIRA GOMES 1600550 PRACUUBA 

1600253 ITAUBAL 1600600 SANTANA 

1600279 LARANJAL DO JARI 1600055 SERRA DO NAVIO 

1600303 MACAPÁ 1600709 TARTARUGALZINHO 

1600402 MAZAGÃO 1600808 VITÓRIA DO JARÍ 
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executada. Anexo à fatura que se referir ao pagamento da ação, devem constar cópias da proposta 
aprovada e de no mínimo três orçamentos, cujo contratado deverá ser o de menor preço; 

12.3- Serão destinados 3% do valor total do projeto para compor as ações de marketing, cuja contratação, 
supervisão e execução serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS: 

13.1- Todos os equipamentos e estrutura necessária para a realização dos serviços deverão ser 
providenciados pela CONTRATADA tais como: 

a) Transportes: carros, caminhões, motocicletas; 

b) Aluguéis; depósitos, local para implantação do escritório sede; 

c) Equipamentos: computadores, tablets, equipamento multimídia para os treinamentos, celulares 
para comunicação dos orientadores domiciliares e eletrotécnicos, sistema de comunicação fixo etc.; 

d) E outros, necessário à realização das diversas etapas, objeto desta contratação, os mesmos 
deverão ser considerados pela proponente quando da apresentação da proposta financeira 
eximindo, desta forma, responsabilidades por parte da CONTRATANTE, quanto a omissões ou 
erros nas previsões de gastos, para implementação do projeto; 

e) A descrição dos equipamentos eletrônicos portáteis e do sistema de processamento das 
informações estão contidos no anexo XIX. 

13.2- Os veículos de transporte de pessoas utilizados na execução do Projeto deverão ter tempo máximo de 
uso limitado há três anos. Recursos alocados no anexo IV, do Termo de Referência; 

13.3- A empresa executora deverá fornecer mensalmente, além das fotografias digitais, um vídeo 
abrangendo todas as etapas de execução do projeto; 

13.4- A empresa participante deverá apresentar a planilha de preços dos materiais e serviços de mão de 
obra necessários para execução das etapas inerentes ao projeto, com memória de cálculo, para subsidiar a 
análise dos custos da proposta. Os salários deverão atender a média salarial da categoria; 

13.5- Todas as etapas do projeto, pesquisas domiciliares, intervenções técnicas, entrega das geladeiras, 
armazenamento e manufatura reversa dos equipamentos substituídos deverão ser registrados através de 
fotografias digitais e filmagens, cujos custos estão inseridos na taxa administrativa, conforme anexo XVI. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RELATÓRIOS: 

a) Deverão ser elaborados relatórios mensais, físico e financeiro, dos serviços executados, e esse 
deverá acompanhar as notas fiscais cobranças; 

b) A CONTRATANTE, através do Departamento de Controle da Medição – DCME e Departamento de 
Eficiência Energética – DEEE, farão a fiscalização dos serviços executados pela CONTRATADA, 
certificando a correta execução do contrato de prestação serviços e aplicação dos materiais, em 
consonância com as normas da ANEEL e legislação vigente. 

c) A CONTRATANTE designará formalmente, através de portaria, o funcionário responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato. 
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d) Competências do Fiscal do Contrato: 

a) Manter registro do contrato: verificar a vigência, prazos de execução, necessidades de 
prorrogações ou de nova contratação, tomando as providências cabíveis em tempo hábil, quando 
necessário; 
b) Ter conhecimento das responsabilidades: conhecer as responsabilidades de ambas as partes 
envolvidas; 
c) Manter o registro de ocorrências: assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade 
com o avençado nas especificações técnicas, solicitando, de imediato, a correção de imperfeições 
detectadas ao preposto da CONTRATADA; 
d) Verificação dos serviços: verificar se os serviços estão sendo prestados no local constante no 
contrato e a correta utilização dos materiais e equipamentos dentro da quantidade suficiente que 
assegure a qualidade dos serviços, sem desperdícios, solicitando, quando for o caso, a substituição 
dos materiais inadequados e correção dos serviços; 
e) manter o controle das medições: através do Relatório de Medição dos Serviços Prestados e 
efetuar glosa em medições em serviços que forem mal executados ou não executados; 
f) Os serviços que não forem executados serão glosados de acordo com valores da planilha 
anexo X do Termo de Referência. 

e) Ao término da execução deverá ser elaborado o relatório final e juntamente com o relatório final, o 
relatório de execução financeira em conformidade com as exigências do Manual para Elaboração do 
Programa de Eficiência Energética em vigência, bem como, o relatório de descarte/destinação dos resíduos 
gerados. Todos os procedimentos exigidos no referido manual deverão ser atendidos. Os relatórios deverão 
conter registros fotográficos e filmagem de todas as etapas desenvolvidas: 

a) Visitas domiciliares; 
b) Fiscalização dos eletrotécnicos; 
c) Geladeiras seladas, selo autenticidade; 
d) Substituição da geladeira; 
e) Identificação do selo de eficiência do refrigerador; 
f) Troca de lâmpadas; 
g) Recolhimento do refrigerador usado; 
h) Transporte dos refrigeradores usados; 
i) Retirada do fluído refrigerante (gás), manta acrílica e demais materiais e   resíduos; 
j) Desmonte dos refrigeradores na sucata; 
k) Manufatura reversa das geladeiras usadas; 
l) Manufatura reversa das lâmpadas incandescentes; 
m) Destino dos resíduos; 
n) Ações socioeducativas, palestra, cadastramento cliente com NIS e BPC; 
o) Recuperação de Débitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RESTRIÇÕES: 

15.1- A CONTRATADA não poderá divulgar os trabalhos por ela executados no âmbito desta prestação de 
serviço, no todo ou em parte, sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 

15.2- Todos os documentos e demais informes cedidos pela CONTRATANTE para execução dos trabalhos, 
serão tratados de forma confidencial. Da mesma forma, todos os assuntos envolvendo terceiros, 
especialmente as informações e outras orientações trocadas no relacionamento profissional, durante e após 
as visitas técnicas, serão tratados com o devido sigilo pela CONTRATADA; 
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15.3- Ao final de cada etapa dos trabalhos, a CONTRATADA devolverá todos os documentos próprios ou de 
terceiros, que, por ventura, tenham sido cedidos pela CONTRATANTE para a execução dos serviços.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

I - DA CONTRATADA: 

16.1- Enviar mensalmente folha de pagamento dos empregados e prestadores de serviços depósito do 
FGTS, comprovante de pagamento das locações de escritório, galpões, veículos e dos demais gastos; 
 
16.2- Além das obrigações previstas no Edital e no Termo de Referência, a CONTRATADA, deverá:  

a) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do inicial, atualizado o Termo 
de Aceite e Responsabilidade de acordo com o disposto no Artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93; 
b) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 
c) Garantir a qualidade dos serviços; 
d) Ressarcir a entidade licitante – CONTRATANTE - por qualquer dano/prejuízo que vier a causar 
durante a execução do Contrato, em decorrência de culpa ou dolo de seus prepostos; 
e) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elementos portadores de atestado de boa conduta e demais referências, tendo 
funções profissionais legalmente registradas em carteira de trabalho; 
f) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 
a notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela administração da 
CONTRATANTE; 
g) Implantar, adequadamente, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços de 
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 
h) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares determinadas pela CONTRATANTE; 
i) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 
j) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da CONTRATANTE, que será fornecida após assinatura do contrato; 
k) Apresentar, mensalmente, junto com a fatura, cópia dos comprovantes de recolhimento das 
guias do INSS e FGTS, dos empregados e do empregador, conforme Lei nº 9.032 de 29/04/95, 
bem como a respectiva folha de pagamento, sendo certo que os comprovantes de recolhimento 
(cópias) dos citados encargos sociais deverão ser apresentados de forma discriminada, isto é, 
apresentando os nomes dos empregados que irão trabalhar na empresa prestadora de serviços; 
l) Contratar profissionais habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, 
devidamente uniformizados e identificados, munidos de equipamentos necessários ao desempenho 
eficiente dos serviços, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
m) Arcar com a responsabilidade civil, por todos e quaisquer danos materiais e pessoais, 
causados por culpa, dolo, negligência ou imprudência dos empregados ou prepostos da 
CONTRATADA; 
n) Apresentar comprovante de escolaridade e profissional dos empregados envolvidos na 
execução dos serviços; 
o) Indenizar quaisquer prejuízos, causados por seus empregados ou prepostos, dolosa ou 
culposamente, aos bens patrimoniais de propriedade da CONTRATANTE; 
p) Manter durante o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a 
contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal e qualificação técnica. 

II - DA CONTRATANTE: 
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16.3- Efetuar pagamento dos serviços prestados; 

16.4- Supervisionar, fiscalizar e atestar a realização dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: 

a) Multas impostas pela ANEEL, caso venham a dar-lhes causa por imperícia, negligência, omissão ou 
atraso, a nós imputadas, resguardada a livre possibilidade de defesa; 
b) Em caso de atraso na execução das obras ou inexecução parcial das mesmas será imputada multa 
de 0,5% ao dia, limitada ao total de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
c) Os serviços que não forem executados serão glosados de acordo com valores da planilha X, anexo 
ao Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO: 

18.1- 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. 

18.2- 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; 

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 DÉCIMA NONA – VEDAÇÕES: 

19.1- 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. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 

20.1- 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 PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO E DOS PREÇOS 

21.1- A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá repactuar o contrato, visando a adequação e 
aperfeiçoamento na prestação dos serviços objeto do presente termo.  

21.2- 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 SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 

22.1- O objeto do presente contrato não poderá ser subcontratado, em qualquer hipótese, sob pena de 
rescisão contratual, salvo expressa autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS: 

23.1- 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 QUARTA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

24.1- 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 QUINTA - DA PUBLICAÇÃO: 

25.1- 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 SEXTA - DO FORO: 

26.1- 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. 
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       Macapá (AP), ____ de ________ de 2016. 

 
 

 
 

ANGELO DO CARMO 

PRESIDENTE/CEA 
CONTRATANTE 

 
 

ELI PINTO DE MELO JUNIOR 

DIRETOR ADM. E FINANCEIRO/CEA 
CONTRATANTE 

 
 

 
 

JOSÉ ELIAZ ROSA 

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E 
EXPANSÃO/CEA 
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