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PREGÃO PRESENCIAL N° 001 /2015 - CL/PRE/CEA 
PROCESSO Nº 111/2015 – CL/PRE/CEA 

                                               
A Companhia de Eletricidade - CEA através de sua Presidência, mediante pregoeiro 

designado pela Portaria nº 009/2015–PRE/CEA. torna público que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO, na Forma PRESENCIAL, do Tipo MENOR VALOR GLOBAL, 
observando-se o disposto na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, na Lei nº. 10.520/2002, no 
Decreto nº. 3.555/2000, na Lei Complementar n°. 123/2006,  no Decreto nº. 6.204/2007 na Lei 
Complementar Estadual nº 044/2007 e no Decreto Estadual nº. 5.016/2011 ambos os 
regramentos com as suas alterações subseqüentes, e nas instruções abaixo: 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O objetivo deste Edital é determinar os procedimentos que orientarão o presente 
processo licitatório até a assinatura do respectivo Instrumento Contratual. Alegações de 
desconhecimento dos termos deste Edital, bem como das disposições legais acima citadas, 
não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências 
encontradas nas propostas, e/ou nos documentos de habilitação. 
 
1.2. O PROPONENTE deve seguir as instruções presentes neste Edital, pois a não 
observância de quaisquer de suas disposições poderá levar à rejeição da proposta, 
independentemente dos motivos que possam ser alegados. 
 

2. DO OBJETO 
2.1. O presente certame objetiva estabelecer as condições em que deverão ser executados 
a Contratação, por Preço Global, de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos de: 

 
2.1.1 Inventário Físico de Bens e Instalações em Serviço e em Curso da Companhia de 
Eletricidade do Amapá – CEA, com conciliações dos respectivos registros e saldos 
contábeis para implantação dos procedimentos prescritos no Manual de Controle 
Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE instituído pela Resolução Normativa ANEEL 
367/2009 de 26/06/2009 e suas alterações. 
 
2.1.2 Determinação da Base de Remuneração Regulatória [BRR] da CEA, de acordo com 
os critérios e metodologias definidos no Submódulo 2.3 do PRORET – Procedimento de 
Regulação Tarifária da ANEEL. 
 
2.1.3 Avaliação, apuração e adequação dos Controles Contábeis do Valor Novo de 
Reposição – VNR. 
 
2.1.4 Elaboração do Relatório de Controle Patrimonial [RCP], à data base de 31/12/2014, 
para atender aos requisitos das Resoluções ANEEL nº 396/2010 e 367/2009 de 
26/06/2009, conforme Especificações Técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo I 
do Edital. 
 
2.1.5 Os produtos, objeto deste item (2.1), deverão estar de acordo com a Norma vigente 
à época da entrega dos mesmos. 

     
2.2. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

 
ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II – Atestado de Visita Técnica  
ANEXO III – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
ANEXO IV – Carta Proposta da Licitante 
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ANEXO V – Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º 
da Constituição Federal 
ANEXO VI – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação  
ANEXO IX – Termo de Recebimento do Edital  
ANEXO X – Minuta do Contrato 

 
2.3. RECURSOS FINANCEIROS: 

2.3.1 Os recursos financeiros para o pagamento do objeto do presente Edital serão 
provenientes dos recursos orçamentários da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA 
– Receita Operacional.  

 
2.4. VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

2.4.1. O valor máximo de referencia para a contratação é de R$ 3.135.666,48 (Três 
milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e 
oito centavos). 

3. ESCLARECIMENTOS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO 
3.1. É de responsabilidade do PROPONENTE a verificação de que a documentação esteja 
completa. 
 
3.2. Caso o PROPONENTE constate neste Edital, discrepâncias, omissões, ou o significado 
de algum termo lhe pareça obscuro ou ambíguo, deve requerer a CEA a interpretação, o 
esclarecimento ou a correção da dúvida surgida, antes da apresentação de sua proposta. 
 
3.3. Esta solicitação deve ser feita em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura das propostas, no seguinte endereço: 
 

Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900 - Bairro: Santa Rita - CEP 68.900-030 – Macapá - 
AP - Site: www.cea.ap.gov.br/licitacoes 
CNPJ: 05.965.546/0001-09 - Inscrição Estadual:  
E-mail: licitacoes@cea.ap.gov.br e ary.alves@cea.ap.gov.br.  
Fone: 96-3212-1310 
Ref.: Pregão Presencial nº 001/2015 – CL/PRE/CEA – Solicitação de Esclarecimento. 

 
3.4. A CEA responderá os esclarecimentos a todos os INTERESSADOS, em até 24 horas, à 
pessoa e endereço eletrônico indicados pelo interessado, disponibilizando-os, na Internet, no 
www.cea.ap.gov.br, no link licitacoes. 

 
3.5. Somente serão consideradas as impugnações ou aditamentos protocoladas e recebidas 
no horário de expediente das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, até o 
último dia para sua interposição, observando-se o prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme 
dispõe a Lei nº 10.520 de 17/07/2002. 
 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 
4.1 Credenciamento 

A licitante deverá comprovar: 
 

a) Credenciamento junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos 
do Ítem 6 do Anexo IV da Resolução ANEEL 338 de 25/00/2008. 
b) Existência em seu quadro permanente, na data prevista para entrega das propostas, 
de Engenheiro Civil ou Eletricista ou Mecânico, como responsável técnico da empresa 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
mailto:ary.alves@cea.ap.gov.br
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perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e, 
também, de Contador ou Economista ou Administrador de Empresas com registro no 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC ou Conselho Regional de Economia – 
CORECON ou Conselho Regional de Administração – CRA. 
 

4.2 Vínculo Profissional 
A comprovação de vínculo com os profissionais, ao quadro permanente, conforme 
mencionado no subitem anterior, quando o nome do Responsável Técnico não constar na 
Certidão de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA, far-se-á mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 

 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;  
b) Ficha de registro de empregado devidamente homologada pelo Ministério do 
trabalho; 
c) Contrato de prestação de serviços por tempo indeterminado; 
d) Certidão simplificada da Junta Comercial ou Contrato Social, devidamente registrado 
no órgão competente, para o caso em que o responsável técnico seja sócio da 
empresa. 
 

4.3 Atestados 
 
A proponente deverá comprovar por meio de Atestado(s) Técnico(s) emitido(s) por 
concessionária(s) do setor elétrico nacional, que realizaram serviços de natureza idêntica 
ou similar ao objeto deste Termo de Referência. Esse(s) Atestado(s) deverá(ão) 
comprovar que os serviços técnicos foram ou estão sendo planejados, executados e 
concluídos de acordo com as especificações exigidas e prazos acordados. 
Os Atestados Técnicos deverão conter experiência nos seguintes serviços: 

 

 

4.3.1- Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando ter realizado trabalhos de execução dos serviços de Implantação 

da Resolução nº 367/2009 – MCPSE e nº 396/2010 e consultoria na preparação da carga 

de dados para integração em sistema ERP. 

 

4.3.2 Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando ter realizado trabalhos de execução de, no mínimo, 5 (cinco) 

Laudos de Avaliação do 2º ou 3º Ciclo de Revisão Tarifária. 

 

 
Cada atestado deverá compreender, no mínimo, os seguintes dados: 

a) Nome ou Razão Social completo do emitente; 
b) Nome ou Razão Social da empresa prestadora do serviço; 
c) Especificação dos serviços prestados; 
d) Avaliação quanto à qualidade/pontualidade da prestação dos serviços; 
e) Assinatura e identificação do emitente (nome legível, cargo e função); 
f) Local e data da realização dos serviços;  
g) Local e data da emissão do Atestado Técnico. 

 
4.4. Empresas brasileiras ou empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
suas sedes e administrações no País poderão participar da presente licitação. 
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4.5. Poderão participar deste Pregão Presencial somente os interessados que atenderem a 
todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
4.6. De acordo com o estabelecido no inciso III, do artigo 9º, da Lei nº 8.666/93, não poderá 
participar, direta ou indiretamente, da presente licitação qualquer pessoa que mantenha 
vínculo empregatício com a CEA, bem como PROPONENTES que possuam empregados da 
CEA no seu quadro de pessoal, inclusive na condição de dirigente ou sócio de qualquer 
natureza. 

 
4.7. Não será permitida a participação de empresas consorciadas. 
 
4.8. Não poderão participar os interessados que se encontrem em desacordo com os termos 
do art. 31, inciso II, da Lei nº 8.666/93, nem aqueles para os quais estejam em vigor 
punições de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública e/ou de suspensão do direito de licitar e contratar com a CEA. 
 

4.8.1. Empresas que tenham requerido a recuperação judicial e extrajudicial inerentes à 
falência, nos termos da Lei nº 11.101 de 09/02/2005, poderão participar da presente 
licitação desde que comprovem: 

    - deferimento de recuperação judicial ou 
    - homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial. 
 
4.9. O PROPONENTE deverá visitar o local de prestação dos serviços, conforme Anexo I do 
Termo de Referência. A proposta será admitida como baseada no conhecimento de todas as 
condições locais que possam influenciar no custo e no prazo de execução dos serviços.  

 
4.9.1. A Visita Técnica será obrigatória e terá início no dia 23/09/2015 às 08:00 hs e 
encerrará no dia 25/09/2015 às 17:30 hs, local: Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 
1.900 - Bairro: Santa Rita – Macapá (ESCRITÓRIO CENTRAL), Contatos: Srs. José 
Ribamar de Souza Santos Neto/ José Tadeu da Costa Madeira no Departamento de 
Engenharia (3212-1396, no telefone (96) 98802-1261 e email 
jose.neto@cea.ap.gov.br). As empresas interessadas neste certame, deverão estar 
presentes à Reunião preparatória do dia 23/09, às 08:00 hs, ficando os dias 24 e 
25/09, reservados para as visitas em campo. 

 
4.9.2. A CEA fornecerá um Atestado de Visita Técnica. O PROPONENTE que realizar 
a visita deverá apresentar o Atestado de Visita Técnica juntamente com a proposta. 
 
4.9.3. Todas as despesas decorrentes das visitas técnicas serão por conta dos 
PROPONENTES. 
 
4.9.4. Não serão levadas em conta, durante a execução dos serviços, quaisquer 
reclamações que se baseiem no desconhecimento das condições, com referência a 
materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo mais que possa influenciar no custo e no 
prazo. 

 
4.10. Não poderão participar os interessados que não tenham atendido as condições 
estabelecidas neste Edital para habilitação. 

 
5. ADITAMENTOS 

5.1. Qualquer modificação nos documentos ou regras previstas neste Edital será divulgada 
da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
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5.2. Não se aplicará o disposto no subitem 5.1 deste Edital, quanto à reabertura de prazo, 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta, 
oportunidade em que será formalizada por meio de aditamentos que poderão ser emitidos 
em até 2 (dois) dias úteis antes da Sessão de Abertura. 
 
5.3. Os aditamentos realizados conforme o subitem 3.5, deste Edital, serão comunicados 
aos PROPONENTES que tenham retirado o Edital no site da CEA, ficando igualmente 
disponibilizados na Internet, no site www.cea.ap.gov.br, no link correspondente a este 
Edital. 

 
6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

6.1. O certame será conduzido por empregado da CEA, designado(a) Pregoeira(o), que terá, 
dentre outras, as seguintes atribuições: responder a questionamentos, abrir, analisar a 
aceitabilidade, classificar e desclassificar as propostas, conduzir os procedimentos relativos 
a lances, verificar a habilitação do PROPONENTE classificado em primeiro lugar, declarar o 
vencedor, receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos, elaborar, após a 
adjudicação, a ata, e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior 
para homologação e aprovação da contratação. 

7. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
7.1. O Credenciamento dar-se-á no ato da abertura do Pregão na sala da Comissão de 
Licitação - CL/PRE/CEA, conforme o que dispõe o inciso VI do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, 
no dia, hora e local designados, que será realizada a sessão pública para recebimento das 
propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, 
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

8. DA PROPOSTA COMERCIAL 
8.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
8.2. Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar todos os atos durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer dos itens do Edital.  
 
8.3. As propostas deverão ser apresentadas no momento da abertura da sessão pública na 
data e hora marcadas.  
 
8.4. Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  
 
8.5. A Proposta de Preços, Anexo IV do Edital, deverá ser formulada contendo as 
especificações técnicas detalhadas do serviço ofertado, exclusivamente dentro do envelope 
de Propostas, contendo os seguintes dados:  

 
8.5.1. Ser apresentada, em original, em papel timbrado da licitante, em uma via, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, Anexo IV do 
Edital obrigatoriamente, em Real.  

 
8.5.2. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
abertura deste Pregão;  
 



 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

Pregão Presencial nº 001/2015-CL/CEA 

8.5.3. O prazo para a conclusão dos serviços deverá ser especificado em idas pela 
proponente (Ver Anexo I – Termo de Referência) a contar da data do recebimento da 
Autorização de Serviços – ADS;  
 
8.5.4. Razão Social, endereço, telefone/fax, numero do CNPJ/MF, Banco, agência, 
número da conta-corrente e a praça de pagamento;  
 
8.5.5. Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão;  
 
8.5.6. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente todos os requisitos de 
habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002;  
 
8.5.7. Assinatura do responsável ou do representante legal da empresa na proposta, bem 
como a identificação de seu nome abaixo da assinatura;  

 
8.5.7.1. A não identificação do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui 
motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida 
na fase de julgamento.  

 
8.5.8. Declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os impostos, taxas, 
fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, incidentes até 
a efetiva entrega do serviço ofertado;  
 
8.5.9. A(O) Pregoeira(o) poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores 
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.  

 
8.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela(o) Pregoeira(o).  
 
8.7. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital 
e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento.  
 
8.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 
8.9. A licitante que não encaminhar a proposta comercial de acordo com o ANEXO IV do 
Edital, ou encaminhar incorretamente, terá sua cotação desconsiderada para efeito de 
julgamento, sendo convocada a proposta subseqüente.  
 
8.10. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, 
sem conter alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 
mais de um resultado, sob pena de desclassificação.  
 
8.11. Os documentos e anexos exigidos deverão ser apresentados em original, por cópia 
autenticada ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial, em envelope lacrado e 
identificado de acordo com as informações abaixo: 

 

ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA COMERCIAL 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CL/PRE/CEA 
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8.12. Não serão aceitas proposta inexequíveis. 

 
9. DA HABILITAÇÃO  
Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá apresentar toda a documentação 
comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:  
 

9.1. Habilitação jurídica, que será comprovada mediante:  
 

9.1.1. Registro comercial, em se tratando de empresa individual;  
 
9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
dos documentos de eleição de seus administradores, nos quais deverão estar 
contemplados, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza 
ou compatíveis com o objeto desta licitação;  
 
9.1.3. Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, o documento original de constituição da empresa, acompanhado da(s) 
última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à administração 
da empresa, ou a última alteração consolidada;  
 
9.1.4. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, em se tratando de sociedades 
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.  

 
9.2. Regularidade fiscal, também da filial, na hipótese da filial participar do certame, que 
será comprovada mediante:  

 
9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
9.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;  
 
9.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidões expedidas 
pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria 
certidão, composta de:  

 
9.2.3.1. Certidão de quitação de Tributos Federais, neles abrangidas as contribuições 
sociais, administradas pela Secretaria da Receita Federal;  
 
9.2.3.2. Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional - Ministério da Fazenda.  

 
9.2.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, através de 
certidões expedidas pelos órgãos competentes, quando for o caso, e que estejam dentro 
do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:  

 
9.2.4.1. Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito 
Federal;  
 
9.2.4.2. Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura Municipal, 
relativa à Sede ou Domicílio da licitante.  
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9.2.5. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS (Art. 27, alínea “a”, Lei nº. 8.036. de 11/05/90) através da apresentação do CRF - 
Certificado de Regularidade do FGTS.  

 
9.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos 
termos do Título VII – A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 
9.3. Qualificação econômica e financeira, que será comprovada mediante:  

 
9.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigível e apresentado na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial, com 
Declaração de Habilitação Profissional do contador que assinou o balanço, que comprove 
a real situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou 
balanços provisórios. Para fins deste Edital, os valores constantes no balanço patrimonial 
poderão ser corrigidos por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses 
da data de apresentação da proposta. Na hipótese de atualização ou aumento do 
patrimônio líquido, o licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documentação que o 
altere, devidamente registrada e arquivada na junta comercial. 
 

9.3.1.1. A real situação financeira do proponente será verificada com base nos Índices 
de Liquidez Geral, Liquidez Corrente, e Endividamento, demonstrada por memória de 
cálculo, através da apresentação dos cálculos abaixo, por profissional competente: 
 
A – Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela fórmula: 

ILG = AC + RLP/ PC + ELP               ILG > 1,00 

B – Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela 
fórmula: 
 

ILC = AC/ PC                                    ILC > 1,00 

C – Índice de Endividamento (IE) não superior a 0,50 (cinqüenta centésimos), obtido 
pela fórmula: 
 

IE = PC + ELP/ AT                    IE < 0,50 

a.  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira da 
licitante com vista aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o 
contrato, a administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 
serviços, poderá estabelecer aos  licitantes que apresentarem índices inferior a 1(um), 
a comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, que não exceda a 
10 % (dez por cento) do valor da licitação. 

 
9.3.1.2. Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) e 
do contador responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial 
ou Cartório de Registro. 

 
9.3.1.3. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham 
balanço de encerramento do exercício, deverão apresentar demonstrações contábeis 
consolidando seus direitos, obrigações e patrimônio líquido, relativos ao período de sua 
existência. 
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9.3.1.4. Para Sociedade Anônima, cópia autenticada da publicação do balanço 
patrimonial em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante. 

 
9.3.2. Apresentação da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou 
Liquidação Judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto 
na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias 
contados da data da sua apresentação.  

 
9.4. Qualificação técnica a ser comprovada mediante: 

9.4.1. Registro ou inscrição nos Conselhos competentes, dentro do prazo de validade.  
 
9.4.2. Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, devidamente registrado no órgão competente, comprovando que a empresa 
executou ou executa serviços semelhantes e compatíveis com o objeto da presente 
licitação. 
 
9.4.3. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica - ACT, comprovando que o 
Responsável Técnico pelo serviço, possui Anotação de Capacidade Técnica - ART, 
compatível com a complexidade do objeto licitado. 
 
9.4.4. Comprovação de que a empresa possui em seu Quadro Permanente de Pessoal, 
na data prevista para entrega das propostas, de Engenheiro Civil ou Eletricista ou 
Mecânico, como responsável técnico da empresa perante o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e também de Contador ou Economista ou 
Administrador de Empresas com registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, 
ou Conselho Regional de Economia – CORECON ou Conselho Regional de 
Administração – CRA, devidamente reconhecido pela respectiva entidade competente. 

 
9.4.4.1.  Apresentar Certidão de Registro e quitação do engenheiro junto ao CREA 
dentro da validade.  

 
9.4.5. Atestado de Vistoria, caso a licitante tenha efetuado a mesma, emitido pela CEA 
(ANEXO II), de que a licitante visitou o local de execução do objeto e que tem ciência de 
todos os fatores que possam influir no custo da execução dos serviços. 
 
9.4.6. A vistoria previa será feita conjuntamente com o Departamento de Engenharia, sob 
a responsabilidade dos Eng’s. José Ribamar de Souza Santos Neto/ José Tadeu da 
Costa Madeira 
 
Endereço: Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Centro – Macapá/AP – CEP: 68900-030 
Telefone: (96) 3212-1396 
Dia: 21 a 25/09/2015 
Horário: 08:00 hs (oito) horas; 
 
9.4.7. Declaração pela qual assume a responsabilidade por quaisquer prejuízos ou danos 
que seus funcionários causarem à CEA ou a terceiros, durante a execução dos serviços. 

 
9.5. Disposições gerais sobre habilitação: 

 
9.5.1. As licitantes, no ato de entrega de suas propostas, devem encaminhar, DENTRO 
DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, as seguintes declarações:  
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9.5.1.1. Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame 
(Anexo VIII);  
 
9.5.1.2. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal 
(Anexo VI);  
 
9.5.1.3. Concordância com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos 
requisitos de habilitação (Anexo IX);  
 
9.5.1.4. Atendimento, quando for o caso, dos requisitos do art. 3º, da Lei Complementar 
nº 123/2006, no caso de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas 
(Anexo III).  

 
9.6. As licitantes devem apresentar, OBRIGATORIAMENTE, a Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta, conforme Anexo VII deste Edital.  

 
9.7. Os documentos e anexos exigidos deverão ser apresentados em original, por cópia 
autenticada ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial, em envelope lacrado e 
identificado de acordo com as informações abaixo:  

 

ENVELOPE Nº 02: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CL/PRE/CEA 

9.8. Para fins de habilitação, a verificação pela CEA nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões, constitui meio legal de prova.  

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS. 
10.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital do Pregão, perante a 
Administração, aquele que não se manifestar em até 02 (dois) dias úteis antes da data de 
abertura da sessão do Pregão, mediante petição por escrito, apontando as falhas e 
irregularidades que o viciou, a mesma sendo protocolada na sede da Companhia de 
Eletricidade do Amapá - CEA; 
 
10.2. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, receberá 
tratamento como mera informação; 
 
10.3. O pregoeiro decidirá sobre petições no prazo de 24 (vinte quatro) horas; 
 
10.4. Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitadas 
determinem alterações no Edital, será designada nova data para a realização do Pregão. 
 
10.5. Dos atos e decisões relacionados ao Pregão caberá recurso, nos seguintes casos: 
 

10.5.1. Julgamento da(s) proposta(s), habilitação ou inabilitação; 
 
10.5.2. Anulação ou revogação do pregão; 
 
10.5.3. Aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito 
de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e com a Companhia de 
eletricidade do Amapá – CEA. 
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10.6. O recurso de que trata o subitem 10.5.1, do subitem 10.5 dependerá de manifestação 
do licitante nesse sentido, ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção 
de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de 
dias, que começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. A não apresentação de memoriais configurará a desistência do direito 
de recorrer; 
 
10.7. Não serão aceitos como recursos alegações e memoriais que não se relacionem às 
razões indicadas pela licitante na sessão pública; 
 
10.8. O recurso contra a decisão da(o) pregoeira(o) terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
10.9. Os recursos de que tratam os subitens 10.5.2 e 10.5.3, do subitem 10.5, deverão ser 
decididos no prazo de 05(cinco) dias úteis; 
 
10.10. A intimação dos atos referidos no subitem 10.5.2 do subitem 10.5 será feita mediante 
comunicação escrita; 
 
10.11. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos; 
 
10.12. Interposto o recurso de que tratam os subitens 10.5.2 e 10.5.3, do subitem 10.5, será 
comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 03 (três) dias úteis; 
 
10.13. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou 
nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão 
ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 
 
10.14. Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor; 
 
10.15. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através de comunicação por escrito. 

 
11. DA SESSÃO DO PREGÃO 

11.1. A sessão do pregão será realizada às 08:30 hs (Oito horas e trinta  minutos), do dia 
30 de setembro  de 2015, na Sala da Comissão de Licitação – CL, sito a Av. Pe. Julio Maria 
Lombaerd, 1.900, Santa Rita, Macapá, Amapá, sendo recomendável a presença dos 
participantes 10 (dez) minutos antes do horário previsto para a sua abertura, e desenvolver-
se-á conforme segue: 
 

11.1.1. Abertura da sessão proferida pelo(a) pregoeiro(a), após o que, não mais serão 
admitidos novos proponentes; 
 
11.1.2. Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, que 
deverá apresentar carteira de identidade; 

 
11.1.3. Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 
reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços 



 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

Pregão Presencial nº 001/2015-CL/CEA 

diretamente com o pregoeiro e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 
nome da empresa representada; no caso de sócio da empresa, proprietário, dirigente ou 
assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, no 
qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

 
11.2. Recolhimento dos envelopes PROPOSTA COMERCIAL e DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO; 
 
11.3. Abertura dos envelopes PROPOSTA COMERCIAL e leitura, em voz alta, dos preços; 
 
11.4. Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado 
no Edital e seus Anexos e classificação das propostas que estejam em consonância com o 
exigido; 
 
11.5. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
 

11.5.1. Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e 
todos os demais cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por 
cento) acima do menor preço; 
 
11.5.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas, na rodada de 
lances verbais, participarão as empresas ofertantes com as 03 (três) melhores propostas, 
quaisquer que tenham sido os preços oferecidos, além do licitante que ofertar o menor 
preço. 
 
11.5.3. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário 
a(o) pregoeiro(a); 
 
11.5.4. A convocação para a oferta de lances, pela(o) Pregoeira(o), terá como referencial 
os valores ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando 
com a ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O 
primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. 
A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, a qual 
definirá a seqüência dos lances seguintes; 
 
11.5.5. A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada deste item, quando 
convocado pela(o) Pregoeira(o), será excluído da etapa de lances verbais e será mantido 
o último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas; 

 
11.6. Ordenamento das empresas por preço; 
 
11.7. Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao 
objeto e valor, devendo a(o) Pregoeiro(a) decidir motivadamente a respeito; 
 
11.8. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor 
preço, se for o caso; 
 
11.9. Verificação das condições de habilitação da licitante que apresentar a proposta de 
menor preço, passando para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, 
caso o primeiro não atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que 
corresponda ao exigido; 
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11.10. Aclamação da licitante vencedora; 
 
11.11. Vistas e rubricas, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das 
empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor 
e nos envelopes de habilitação remanescentes; 
 
11.12. Manifestação das demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente 
motivada, se houver manifestação positiva nesse sentido; 
 
11.13. Adjudicação do objeto ao vencedor; 
 
11.14. Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e 
pelos representantes das licitantes; 
 
11.15. Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" das licitantes remanescentes, 
à exceção dos relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, 
que ficarão retidos até a entrega do serviço pela licitante vencedora; e 
 
11.16. No caso da sessão do pregão, excepcionalmente, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, 
ficarão sob a guarda da(o) Pregoeira(o) e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, 
aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 
12. CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS 

12.1. A classificação da proposta será pelo Menor Valor Global. 
 
12.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou iguais a 
zero. 
 
12.3. Serão verificadas as conformidades das propostas apresentadas com os requisitos 
estabelecidos no Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas que estiverem 
em desacordo. 
 
12.4. Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregão será cancelado e 
reprogramado para nova data e horário a ser informado aos PROPONENTES. 
 
12.5. Iniciada a sessão de abertura das propostas, os PROPONENTES não mais poderão 
retirar, modificar ou substituir a proposta apresentada, conforme Art. 21 - § 4º do Decreto nº 
5.450, de 31/05/2005. 

 
12.6. Os erros, equívocos e omissões havidas nas cotações serão de inteira 
responsabilidade do PROPONENTE, não lhe cabendo, em caso de classificação, eximir-se 
do cumprimento do objeto da presente licitação. 
 
12.7. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 
PROPONENTE, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
13. CONTRATAÇÃO 

13.1. Após a adjudicação, pelo(a) Pregoeiro(a), do objeto da licitação ao PROPONENTE de 
Menor Valor Global, o processo será encaminhado, devidamente instruído, para a 
homologação pela Autoridade Competente da CEA, conforme Níveis e Limites de 
Competência e Responsabilidade definidos pela Administração da Empresa. 
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13.2. O PROPONENTE vencedor será convocado, se for o caso, por escrito, no menor 
prazo possível dentro do período de validade da sua proposta, para retirar, assinar e 
devolver o Instrumento Contratual, na forma apresentada no Anexo XI – Minuta do Contrato 
deste Edital, adaptado à proposta vencedora. 
 
13.3. Caso o PROPONENTE selecionado, venha a desistir da assinatura do Contrato ou 
incorrer numa das demais falhas relacionadas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
estará sujeito às penalidades, na forma ali prevista. 
 
13.4. A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de Instrumento Contratual, de 
conformidade com a Minuta constante neste Edital. 
 
13.5. Na data de assinatura do Instrumento Contratual pela CEA, o PROPONENTE 
selecionado ficará responsável: 
· Pela substituição dos documentos citados nos subitens 9.2.1 a 9.2.6, deste Edital, caso a 
validade de qualquer um destes documentos tenha expirado; 
· Pela apresentação de documento que comprove ser(em) o(s) signatário(s) seu(s) 
representante(s) legal(is), com poderes para assinar(em) Contratos; · Pela apresentação do 
Termo de Adesão preenchido, conforme modelo apresentado no Anexo 3, deste edital; 
 
13.6. O PROPONENTE selecionado deverá, se for o caso, assinar o Contrato no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento do documento. 
 

13.6.1. Caso o PROPONENTE se recuse a assinar o Contrato, sem justificativa, será 
aplicável o art. 81 da Lei 8.666/93, com alterações subseqüentes, aplicando-se, no que 
couber, as sanções estipuladas no art. 87 da Lei de Licitações. A multa aplicável, nos 
termos do referido artigo dar-se-á no valor de 10% (dez por cento) do valor da proposta, 
em face de caracterização do descumprimento total da obrigação. 
 
13.6.2. Caso a recusa seja motivada, o PROPONENTE deverá apresentá-la formalmente 
ao Pregoeiro dentro do prazo estabelecido para assinatura do Contrato, sob pena de 
multa diária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da proposta. 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1. O PROPONENTE que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação 
falsa, falhar ou fraudar na execução do Contrato, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
administração pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

 
15. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

15.1. Este Pregão poderá ser revogado ou anulado, mediante ato escrito e fundamentado, 
no que couber nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo do 
disposto no Art. 109 da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações. 

16. CUSTOS 
16.1. Todos os custos decorrentes desta contratação, como, quando for o caso, mão-de-
obra, materiais de consumo, equipamentos, ferramental, instrumentos e transporte de 
pessoal, serão de responsabilidade do PROPONENTE. 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do PROPONENTE vencedor, 
serão partes integrantes do Instrumento Contratual, independentemente de transcrição. 
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17.2. É facultado à(o) Pregoeira(o), no julgamento da habilitação ou das propostas, sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica mediante despacho fundamentado registrado em ata, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
17.3. Os PROPONENTES são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.4. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
17.5. A falta de atendimento às exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do PROPONENTE, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta. 
 
17.6. A adjudicação do resultado desta licitação não implica em obrigatoriedade de 
contratação. 
 
17.7. Aos casos omissos aplicam-se as disposições da Lei nº 8.666/93, com suas alterações 
subseqüentes, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais legislação vigente. 

 
 
 

Macapá – AP, 10 de setembro de 2015. 
 
 
 

 
                                              Ary Jorge da Costa Alves 
                                                     Pregoeiro CL/CEA 
                                           Portaria nº 009/2015-PRE/CEA 



 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

Pregão Presencial nº 001/2015-CL/CEA 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 111/2015-CL/PRE 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Implementação da Resolução Normativa ANEEL nº 367/2009 e serviços correlatos 
 

Contratação de pessoa jurídica, devidamente credenciada pela ANEEL como 
“Avaliadora em Revisão Tarifária Periódica”, para prestação de serviços técnicos de: 

 
1) Inventário físico de bens e instalações em serviço na Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA com conciliação dos respectivos registros e saldos contábeis para implantação 
dos procedimentos prescritos no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE 
instituído pela Resolução Normativa ANEEL nº 367/2009 de 26/06/2009 e suas alterações. 

 
2) Determinação da Base de Remuneração Regulatória [BRR] da CEA de acordo com os 

critérios e metodologias definidos no Submódulo 2.3 do PRORET – Procedimento de 
Regulação Tarifária da ANEEL. 

 
3) Avaliação, apuração e adequação dos controles contábeis do Valor Novo de Reposição 

– VNR. 
 

4) Elaboração do Relatório de Controle Patrimonial [RCP], à data base de 31/12/2014, para 
atender aos requisitos das Resoluções ANEEL nº 396/2010 de 23/02/2010 e nº 367/2009 de 
26/06/2009. 
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1 OBJETO 
Constitui objeto deste Termo de Referência a caracterização de elementos, conceitos e 

condicionantes básicos à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos 
de: 

 
1.1 Inventário físico de bens e instalações em serviço e em curso na Companhia de 
Eletricidade do Amapá – CEA, com conciliação dos respectivos registros e saldos contábeis 
para implantação dos procedimentos prescritos no Manual de Controle Patrimonial do Setor 
Elétrico – MCPSE instituído pela Resolução Normativa ANEEL 367/2009 de 26/06/2009 e 
suas alterações. 
 
1.2 Determinação da Base de Remuneração Regulatória [BRR] da CEA de acordo com os 
critérios e metodologias definidos no Submódulo 2.3 do PRORET – Procedimento de 
Regulação Tarifária da ANEEL. 
 
1.3 Avaliação, apuração e adequação dos controles contábeis do Valor Novo de Reposição 
– VNR. 
 
1.4 Elaboração do Relatório de Controle Patrimonial [RCP], à data base de 31/12/2014, para 
atender aos requisitos das Resoluções ANEEL nº 396/2010 de 23/02/2010 e 367/2009 de 
26/06/2009. 

 
2 JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a contratação pela necessidade de implementar a Resolução 367/2009, que 
regula o Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE, onde permite uma adequada 
avaliação patrimonial para atendimento das necessidades de valoração de bens e instalações 
e remuneração do capital investido no tempo da outorga do serviço, mediante estrutura 
tarifária. Requisitos esses necessários para requerer a revisão tarifária junto a ANEEL no mês 
de novembro/2015.  

 
3 REQUISITOS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

3.1 Credenciamentos 
A licitante deverá comprovar: 

a. credenciamento junto a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos 
do item 6 do anexo IV da Resolução ANEEL 338 de 25/11/2008. 
b. existência em seu quadro permanente, na data prevista para entrega das propostas, 
de engenheiro civil ou eletricista ou mecânico, como responsável técnico da empresa 
perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e 
também de contador ou economista ou administrador de empresas com registro no 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC ou Conselho Regional de Economia – 
CORECON ou Conselho Regional de Administração – CRA. 

 
3.2 Vínculo Profissional 

A comprovação de vínculo com os profissionais, ao quadro permanente, conforme 
mencionado no subitem anterior, quando o nome do Responsável Técnico não constar na 
Certidão de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA, far-se-á mediante apresentação de um 
dos seguintes documentos: 

a.  Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
b. Ficha de registro de empregado devidamente homologada pelo Ministério do 
Trabalho; 
c.  Contrato de prestação de serviços por tempo indeterminado; 
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d. Certidão simplificada da Junta Comercial ou Contrato Social, devidamente 
registrado no órgão competente, para os casos em que o responsável técnico 
seja sócio da empresa. 

 
3.3 Atestados 

A proponente deverá comprovar por meio de Atestado(s) Técnico(s) emitido(s) por 
concessionária(s) do setor elétrico nacional, que realizaram serviços de natureza idêntica ou 
similar ao objeto deste Termo de Referência. Esse(s) Atestado(s) deverá (ão) comprovar 
que os serviços técnicos foram ou estão sendo planejados, executados e concluídos de 
acordo com as especificações exigidas e prazos acordados. 

Os Atestados Técnicos deverão conter experiência nos seguintes serviços: 
 
3.3.1- Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando ter realizado trabalhos de execução dos serviços de Implantação da 
Resolução nº 367/2009 – MCPSE e nº 396/2010 e consultoria na preparação da carga de 
dados para integração em sistema ERP. 

 
3.3.2- Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando ter realizado trabalhos de execução de, no mínimo, 5 (cinco) Laudos de 
Avaliação do 3º Ciclo de Revisão Tarifária. 

 
 

Cada atestado deverá compreender, no mínimo, os seguintes dados: 
a. Nome ou Razão Social completo do emitente; 
b. Nome ou Razão Social da empresa prestadora do serviço; 
c. Especificação dos serviços prestados; 
d. Avaliação quanto à qualidade/pontualidade da prestação dos serviços; 
e. Assinatura e identificação do emitente (nome legível, cargo e função); 
f. Local e data da realização dos serviços;  
g. Local e data da emissão do Atestado Técnico. 

 
4 BENS E INSTALAÇÕES A INVENTARIAR 

 
Os bens e instalações a seguir relacionados são representativos do escopo do 

levantamento de campo a ser contratado, visando inventariar todos os ativos da empresa, 
conforme modelagem estabelecida na Resolução Normativa ANEEL nº 367/2009. 

Os quantitativos e localidades indicadas não representam a totalidade de ativos 
existentes, podendo haver variações à maior e à menor.  

Os quantitativos que serão objeto de inventário e avaliação foram estimados a partir da 
Base de Dados Técnica e registros contábeis da CEA e deverão ser utilizadas como referência 
pela proponente para a composição do preço dos serviços, conforme Anexo I. 

 
5 DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS 

 
Para o inicío dos trabalhos está prevista uma etapa de mobilização da estrutura e 

treinamento específico das equipes de campo necessárias à execução dos serviços objeto 
dessa contratação. 

 
5.1 Diagnóstico da Situação Patrimonial 

Conhecer, analisar e avaliar o modelo atual de gestão dos ativos, as rotinas e outros 
procedimentos adotados pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA na prática do 
controle patrimonial, sob a ótica de risco e oportunidades, considerando as novas 
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determinações regulatórias, possibilidades de melhoria e atualização da gestão dos bens e 
instalações da empresa. 

 
Apresentar as respectivas recomendações, através da análise dos três pilares da Gestão 

de Ativos: Software, Base de Dados e Procedimentos. 
 

5.2 Estrutura de Dados 
Definir regras de classificação e de gestão dos ativos e propor uma nova estrutura dos 

elementos de registro do controle patrimonial, observadas as características da empresa, a 
experiência de seu corpo técnico, as soluções disponíveis de TI e as necessidades 
regulatórias bem como objetivos organizacionais de atualização da gestão empresarial.  

A nova estrutura, sem prejuízo da estrita observância da Resolução ANEEL 367/2009, 
deverá conciliar os requisitos das áreas contábil e de manutenção e será consistida e 
aprovada pelo corpo técnico da CEA. 

 
5.3 Inventário Físico 

Proceder à coleta em campo, a partir de documentações técnicas e cadastros 
disponibilizados pela empresa, quando houver, dados sobre os bens que integram o Ativo 
Imobilizado em Serviço e em Curso, procedendo a complementação dos registros existentes 
com as novas informações, tanto as especificamente requeridas pela Resolução 367/2009 
como outras decorrentes da estrutura de dados definida no item 4.2 anterior.  

O inventário físico abrangerá integralmente os grupos de bens estabelecidos na pela 
Resolução 367/2009. 

As irregularidades encontradas em campo deverão ser anotadas conforme descritas no 
Anexo II. 

 
5.4 Conciliação Físico-Contábil 

Identificar e sanear as sobras/faltas físicas e contábeis apuradas, observados os ditames 
regulatórios no que concerne à valoração dos bens submetidos a saneamento. Realizar a 
conciliação dos registros contábeis com os dados obtidos na fase de Inventário, de acordo 
com o esquemático a seguir: 

 
5.5 Codificação 

Os ativos inventariados deverão ser codificados de acordo com as determinações do 
Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico e respectivas atualizações.  

Para os códigos não definidos pelo manual, deverão ser apresentadas sugestões para 
discussão e aprovação pela CEA. 

 
5.6 Definição dos Procedimentos 

Elaborar o Manual de Procedimentos que congregue todas as ações administrativas 
vinculadas ao Controle Patrimonial e dê suporte ao treinamento de empregados 
responsáveis por aquelas ações. 

O Manual de Procedimentos que abrangerá todo o tipo de ações que possam ter 
influência na gestão do imobilizado. Será implementado após a finalização da fase de 
Conciliação.  

 
5.7 Integração dos Dados 

Preparar, em meio magnético, o arquivo eletrônico dos itens inventariados, em formato xls 
e txt, formando a base de dados final para futura carga no Sistema de Gestão de Ativos da 
CEA. 

Tal arquivo deverá ser compatível com o ambiente, estrutura e demais características 
técnicas dos recursos de TI da CEA, com a codificação padrão exigida no MCPSE, além dos 
códigos da empresa de ODI, Unidade de Adição e Retirada - UAR e individualizador da UC - 
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IdUC pré-definidos na etapa de determinação da Estrutura de Dados e respectivos valores 
contábeis.  

 
6 AVALIAÇÃO DE ATIVOS 

A avaliação de ativos deverá estar em conformidade com o estabelecido no módulo 2.3 
dos Procedimentos de Regulação Tarifária [PRORET], aprovados pela Resolução Normativa nº 
464/2011 de 28/11/2011, que consiste basicamente na elaboração de laudo da Base de 
Remuneração Regulatória [BRR], a ser enviado à ANEEL, contendo os seguintes tópicos: 

 Vistorias Físicas para Validação e Ajuste da Base de Engenharia; 
 Cálculo dos Índices de Aproveitamento; 
 Cálculo dos Testes de Aderência (Redes de Distribuição, Medidores, Veículos, 

Móveis e Utensílios); 
 Determinação dos Valores Novos de Reposição (VNR) – Elaboração do Banco de 

Preços de Materiais (UCs/UARs) e % de Componentes Menores (COM) e Custos 
Adicionais (CA); 

 Conciliação Físico-Contábil; 
 Determinação dos Valores de Mercado (VM) e Remuneráveis (VBR); 
 Aplicação dos Critérios de Elegibilidade; 
 Cálculo dos Valores das Componentes de Obrigações Especiais, Almoxarifado em 

Operação e Ativo Diferido; 
 Elaboração dos Quadros Resumo; 
 Preparação do Sumário Executivo e Arquivos Magnéticos; 
 Acompanhamento da Fiscalização; 
 Processamento dos Ajustes Finais; 
 Disponibilização dos Arquivos contendo os Resultados Finais após a Fiscalização. 
 

7 PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 
A CONTRATADA deverá orientar sobre o melhor procedimento em relação às situações 

relacionadas a seguir. 
7.1 Ativos implantados e colocados em operação na rede elétrica mas ainda não 
incorporados ao patrimônio da CEA. 
 
7.2 Ativos implantados porém sem a correspondente ODI (Ordem de Imobilização).  
 
7.3 Ativos existentes sem as informações necessárias para atender a estruturação da 
Resolução Normativa ANEEL 367/2009 de 26/06/2009. 

 
8 CONTABILIDADE REGULATÓRIA 

É parte integrante do escopo dos serviços a serem contratados a implementação da 
Contabilidade Regulatória, aprovada pela Resolução Normativa nº 396 de 23/02/2010, que 
consiste basicamente na apresentação da situação econômico-financeira, em conformidade 
com a regulamentação tarifária, contendo os componentes da efetiva remuneração, 
relacionados ao processo de confrontação das despesas com as receitas entre os períodos 
contábeis. 
 
9 DADOS QUE A CONTRATANTE FORNECERÁ À CONTRATADA  

a) Mapa do sistema elétrico da área de concessão;  
b) Diagramas unifilares da rede primária existente;  
c) Diagrama unifilar das subestações distribuidoras;  
d) Relação das entidades de linhas de transmissão, subestações, usinas geradoras e 
redes de distribuição de AT, MT e BT e seus atributos;  
e) Relação de consumidores constantes no cadastro comercial;  
f) Normas e padrões da CONTRATANTE;  
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Essas informações, se disponíveis, serão disponibilizadas em papel ou meio magnético. 
 

10 REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO E PLANO DE TRABALHO  
Os serviços somente poderão ser iniciados após:  

a) a realização de reunião de integração entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE a 
ser realizada imediatamente após a assinatura do contrato;  
b) a aprovação pela CONTRATANTE do Plano de Trabalho e do Cronograma Físico 
Financeiro a ser apresentado pela CONTRATADA, que deverá ser elaborado 
observando etapas de serviços, prazos, logística e mobilização da equipe executante.  
 

11 ESTRUTURAÇÃO DA PROPOSTA 
O valor da proposta para a realização dos serviços descritos neste Termo de Referência 

deverá contemplar todas as atividades a serem desenvolvidas, com indicativo da quantidade 
de homens/hora previstos para cada etapa. 

No valor da proposta deverão estar incluídos todos os dispêndios previstos com passagens 
aéreas, transporte em geral, aluguel de veículos, combustível, alimentação, diárias, 
hospedagem e despesas eventuais. 
 
12 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

12.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas às 
exigências constantes do Termo e seus anexos. 
 
12.2 - Estão impedidos de participar desta licitação: 
 

12.2.1 - Empresas suspensas do cadastro ou do direito de participar de licitações da CEA 
ou, ainda, impedidas de participar de licitação no âmbito da Administração Pública 
Municipal, Estadual e Federal; 
 
12.2.2 - As pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem 
impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da 
penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de 
outra em que figurarem como sócios; 
 
12.2.3 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a 
CEA; 
 
12.2.4 - As pessoas jurídicas que tenham como sócios as pessoas físicas referidas no 
item 12.2.2 supracitado; 
 
12.2.5  - Empresas concordatárias; 
 
12.2.6 - Empresas falidas ou em processo falimentar; 
 
12.2.7 - Empresas em consórcio; 
 
12.2.8 - Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
12.2.9 - Cooperativas de serviço e trabalho. 
 
12.2.10 - Empresas não credenciadas na ANEEL para prestação de serviços com o 
escopo do presente Termo. 
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12.2.11 - Empresas que não tenham realizado a visita técnica.  

 
13 VISITA TÉCNICA 

A licitante poderá tomar conhecimento das características individuais dos locais de 
prestação dos serviços, a fim de subsidiar planos de contingência e alternativas de ação, 
mediante vistoria a ser agendada previamente no endereço abaixo mencionado, observando o 
que segue: 

 
13.1 - A visita técnica é obrigatória para apresentação da proposta;  
 
13.2 - A visita técnica deverá ser realizada por pessoa habilitada e que mantenha vínculo 
com a pretensa licitante; 
 
13.3 - A licitante será responsável por todos os custos referentes à realização da visita 
técnica; 
 
13.4 - A futura CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos custos diretos e indiretos 
decorrentes de condições especiais de cada localidade onde prestará os serviços, de forma 
que não poderá haver nenhum ônus adicional para a CEA, sob a alegação de 
desconhecimento das condições para realização dos serviços contratados. 
 
13.5 - Locais para realização das visitas com duração prevista em 3 (três) dias: 

         Os locais para realização da Visita Técnica, serão de acordo com o Anexo I deste Termo 
de Referência.  
Antes da visita técnica, a CEA fará uma breve reunião em sua Sede para apresentar o 
sistema elétrico e a área de concessão aos visitantes. 
Excepcionalmente, a exclusivo critério da CEA, a visita técnica em algumas localidades 
poderá ser dispensada. 

 
13.6 A visita técnica deverá ser agendada em contato com o Sr. José Ribamar de 
Souza Santos Neto, Chefe do Departamento de Engenharia - DEEN, no telefone (96) 
98802-1261, email jose.neto@cea.ap.gov.br, ou pessoalmente à Av. Padre Júlio Maria 
Lombaerd, 1900, Santa Rita, Macapá - AP.  

 
14 OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

14.1 - Da Contratada 
a. Executar os serviços e tomar como referência fundamental o atendimento integral à 

Resolução ANEEL n.º 367, 26 de junho de 2009 e outras que vierem a modificá-la ou 
complementá-la; 

b. Utilizar profissionais devidamente qualificados para o pleno desempenho dos trabalhos; 
c. Guardar absoluto sigilo sobre quaisquer informações ou documentos a que tiver acesso 

no decorrer dos serviços e não transmitir quaisquer informações a terceiros sem 
autorização, por escrito, da CONTRATANTE; 

d. Permitir que a CONTRATANTE fiscalize a qualquer tempo a execução dos serviços 
contratados, ficando assegurado à CONTRATANTE o direito de aceitá-los ou não. 

e. Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da prestação dos serviços, não transferindo à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem onerando o objeto deste Termo de 
Referência; 

f. Apresentar, anexas a nota fiscal/fatura, sob pena de retenção pela CONTRATANTE do 
respectivo pagamento, cópias dos comprovantes referentes aos recolhimentos das 
contribuições devidas ao INSS, FGTS e ISS, relativas ao mês anterior a competência 
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dos serviços executados observados o disposto nas normas de fiscalização emitidas 
pelas autoridades competentes; 

g. Responsabilizar-se pelo ressarcimento dos custos realizados pela CONTRATANTE, 
quando necessária a sua participação em audiências relativas às Reclamações 
Trabalhistas intentadas pelos empregados da CONTRATADA; 

h. Responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços; 

i. Comunicar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou dano 
verificado no local da execução do serviço, no máximo até o primeiro dia útil 
subsequente à ocorrência; 

j. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT e da Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do 
Trabalho, e das NR – 1 / NR – 10, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho, bem 
como de toda legislação correlata em vigor ou que vier a ser exigida, inclusive as 
medidas e normas emanadas pela CONTRATANTE, nesse mesmo sentido; 

k. Providenciar, às suas expensas, todo o Equipamento de Proteção Individual – EPI 
necessário aos membros de sua equipe que, no desempenho das atividades previstas 
neste Termo de Referência, tenham que entrar em áreas ou instalações que 
demandem a utilização daquele equipamento; 

l. Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos advindos da paralisação parcial ou 
total dos serviços contratados, desde que comprovada a responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA na paralisação; 

m. Assumir sob sua exclusiva responsabilidade, os pagamentos de todos os impostos, 
taxas e/ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origens federal, estadual e municipal, 
bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais vigentes 
durante a execução dos serviços e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou 
extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em 
decorrência da celebração do Contrato e da execução dos serviços previstos no 
presente Termo de Referência. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos 
impostos, taxas e encargos estabelecidos neste item, não transfere à CONTRATANTE 
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente 
Projeto Básico ou restringir a realização dos serviços; 

n. Reparar, corrigir, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da execução dos serviços. 

 
14.2 - Da Contratante  

a. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os 
serviços objeto do presente Termo de Referência, de forma satisfatória; 

b. Disponibilizar, quando disponível, à equipe técnica da CONTRATADA todo o material 
necessário à execução dos serviços, incluindo plantas, relatórios contábeis, croquis, 
memoriais, cadastros e outros documentos técnicos das instalações, equipamentos e 
demais elementos de Ativo Imobilizado em Serviço e em Curso;  

c. Possibilitar à CONTRATADA pleno acesso à informações sobre os recursos de TI que 
a CONTRATANTE dispõe ou disporá, até a fase de Integração de Dados, conforme 
descrito neste Termo de Referência; 

d. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, conforme as condições que vierem a ser 
contratualmente estabelecidas; 

e. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para correção de irregularidades 
detectadas na prestação dos serviços; 

f. Notificar a CONTRATADA, por escrito, todas as penalidades, multas, suspensão dos 
serviços ou sustação de pagamentos, sempre que ficarem comprovadas pelo órgão de 
gerência do contrato, quaisquer inobservâncias das exigências contratuais. 
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15 CRITÉRIOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

Será de total responsabilidade da CONTRATADA arcar e se responsabilizar com todas 
as exigências relativas à segurança de trabalho, devendo dessa forma assumir as seguintes 
obrigações: 
 
15.1 - Conhecer e adotar, rigorosamente, todas as medidas de segurança constantes da 
Norma Série Segurança e Medicina do Trabalho - Módulo nº 002- EPI e EPC e Módulo Nº 
003 - Segurança e Medicina do Trabalho para Empreiteiras, das Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial às NR-01, NR-06, NR-07, NR-10, NR-33 
e outras que julgar necessárias à total segurança dos seus profissionais e de terceiros; 
 
15.2 - Responder pela segurança e saúde das equipes de campo. Os membros destas 
equipes deverão receber todos os cuidados necessários, nos termos da NR10 - Norma 
Regulamentadora que estabelece os requisitos de Segurança em Instalações e Serviços de 
Eletricidade. Os membros das equipes que trabalharão nos ambientes confinados da CEA, 
tais como: Estações Transformadoras, Subestações e Redes Elétricas deverão, em adição, 
ser qualificados na NR33 - Norma Regulamentadora que estabelece os requisitos de 
Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados; 
 
15.3 - Considerar no custo dos empregados envolvidos no projeto, que estarão expostos a 
riscos elétricos, todos os profissionais que irão trabalhar em campo, a menos daqueles que 
realizarão a fiscalização dos serviços, a partir do solo, nas redes e linhas aéreas (não 
subirão nas estruturas), o adicional de periculosidade na alíquota de 30%, além dos demais 
encargos previstos na legislação; 
 
15.4 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados e prepostos, em qualquer local onde estejam prestando os serviços objeto 
deste contrato; 
 
15.5 - Prover equipamentos e materiais necessários, inclusive aqueles de segurança 
individuais e coletivos, para realizar a fiscalização em campo. 
 
15.6 - A jornada de trabalho bem como os ônus decorrentes desta será de total 
responsabilidade da CONTRATADA, devendo estar de acordo com a legislação trabalhista 
vigente. 

 
16 ORGANIZAÇÃO DA PROPONENTE 

A Proponente deverá apresentar proposta de organização de suas atividades observando 
no mínimo os seguintes papéis e responsabilidades:  

 
16.1 Definição de um Gerente de Projeto responsável pela logística, controle e 
acompanhamento dos trabalhos de levantamento em campo, pelas entregas, faturas de 
serviços e ainda pela interlocução com a CONTRATANTE;  
 
16.2 Definição de Responsável Técnico, que se responsabilizará por todo o conjunto de 
serviços contratados, incluindo a infra-estrutura tecnológica a ser utilizada; 

 
17 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1 - A Contratada deverá evidenciar o andamento e evolução do projeto através de 
apresentações mensais atualizadas de analises do Plano de Trabalho, objetivando ajustar e 
corrigir possíveis erros sistemáticos que sejam identificados nos trabalhos de levantamento 
de campo; 
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17.2 - As informações necessárias ao gerenciamento do projeto deverão ser disponibilizadas 
e mantidas em um único local e em servidor específico a ser definido, de forma que estejam 
disponíveis para a CONTRATANTE, bem como serem encaminhados por via eletrônica. 
 
17.3 - A CONTRATADA deverá criar um diretório específico, com estrutura de organização 
pré-definida, onde deverão ser mantidos todos os documentos de projeto, em suas versões 
mais recentes e validas, de forma que seja possível auditar e rastrear ações e/ou tomadas 
de decisões executadas, permitindo o acesso remoto da CONTRATANTE.    

 
18 CRONOGRAMA E PRAZOS  

O cronograma físico-financeiro estabelece a execução de todos os serviços previstos 
neste Termo, nos prazos especificados e define que as respectivas parcelas de pagamento 
deverão corresponder percentualmente ao volume parcial de serviços concluídos em relação 
ao volume global do contrato. 

O prazo para conclusão dos serviços com o cumprimento de todas as fases previstas no 
presente Termo é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da assinatura do Contrato.  

Ao final da conclusão dos serviços, a CEA fará a emissão de documento com o aceite 
integral. 

O prazo para conclusão dos serviços é fixo, salvo manifestação expressa da 
CONTRATANTE, por escrito, à CONTRATADA, antes do vencimento do prazo e durante a 
vigência do contrato. Neste caso, o prazo de conclusão dos serviços será prorrogado em 
consonância com a disposição específica do Órgão Regulador, sem que tal evento signifique 
alteração do valor contratado. 

A eventual reprovação dos serviços, em qualquer fase da sua execução, não implicará em 
alteração do prazo, nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais, 
desde que seja por sua exclusiva culpa. 

Na ocorrência de eventuais impedimentos à execução dos serviços, que não causem sua 
paralisação total, não caberá à CONTRATADA nenhum tipo de indenização por qualquer 
custo adicional decorrente de tais impedimentos. 

 
18.1 - Cronograma Físico-Financeiro 
 

FLUXO PAGAMENTO SUGERIDO ETAPA DO TR 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 
ESTIMADO 

(DIAS) 

% DE 
PGTO 

MOBILIZAÇÃO 4 ASSINATURA 10 

ENTREGA DO PLANEJAMENTO 4.1 30 2,5 

ENTREGA MODELO DE DADOS 4.2 60 2,5 

RELATÓRIO PRELIMINAR VISTORIAS SES 4.3 90 7,5 

RELATÓRIO PRELIMINAR VISTORIAS 
GERAÇÃO 

4.3 120 7,5 

RELATÓRIO PRELIMINAR VISTORIAS LTS 4.3 150 5 

RELATÓRIO PRELIMINAR VISTORIAS 
TELECOM, TI, IMÓVEIS E OUTROS 

4.3 150 5 

RELATÓRIOS FINAIS DE VISTORIAS 
FÍSICAS 

4.4 e 4.5 170 5 

CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL 
PRELIMINAR 

4.3 190 5 

APRESENTAÇÃO DO RCP 7 220 10 

RELATÓRIO FINAL BRR 5 220 10 
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MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS 4.7 230 10 

APRESENTAÇÃO DO MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS 

4.6 230 10 

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

EMISSÃO DE 
TERMO DE 

CONCLUSÃO 
PELA CEA 

240 10 

 
19 FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS 

A CEA exercerá ampla fiscalização dos serviços, bem como das medidas de prevenção 
de acidentes, capacitação da mão de obra e outras que sejam julgadas necessárias para o 
fiel cumprimento do contrato. 

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

Todos os serviços serão fiscalizados por pessoal próprio ou terceirizado, indicado pela 
CEA, sob a coordenação do Gestor do Contrato, através de constatação “in loco” do 
andamento dos serviços prestados, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

A CEA se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em 
desacordo com os termos do presente Termo de Referência. 

Cabe à CONTRATANTE, por intermédio do Gestor do Contrato, designado pela Diretoria, 
exercer ampla fiscalização dos serviços, objeto deste Termo de Referência, em qualquer 
tempo; cabendo à empresa CONTRATADA, facilitar em todas as fases, o desempenho 
desta função e fornecer todas as informações solicitadas, nos termos do art. 67, da Lei nº 
8.666/93. 

Os entendimentos entre a fiscalização da CEA e a CONTRATADA ocorrerão, 
obrigatoriamente, através de documentos escritos, sem o que, não terão validade. 

Comprovada qualquer irregularidade, a fiscalização da CEA notificará à CONTRATADA e 
fará os encaminhamentos necessários à aplicação das penalidades cabíveis. 

A fiscalização do contrato será exercida por uma comissão nomeada pela Presidência, 
contando com a participação de pelo menos 3 membros, sendo 1 administrador, 1 contador 
e 1 engenheiro. 

 
20 VALOR DA PROPOSTA 

O valor global básico da proposta, está estimado em R$ 3.135.666,48 (Três milhões, 
cento e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito 
centavos), contemplando todos os custos, direta ou indiretamente incidentes, para a perfeita 
e completa execução do objeto do presente Termo de Referência, dentre os quais mão de 
obra direta ou indireta, acrescida de todos os encargos sociais e trabalhistas.  

 
21 FORMA DE CONTRATAÇÃO 

A contratação dos serviços será realizada através de Contrato licitado na modalidade de 
Pregão, na forma Presencial, do tipo Menor Preço Global.  

Não será permitida a subcontratação/subempreitada e a participação de empresas 
associadas em forma de consórcio. 

 
22 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão estabelecidas tomando como base as divisões das 
atividades a serem executadas nas ações de inventário, conciliação, relatórios e aceite dos 
serviços, definidas no cronograma físico-financeiro apresentado no item 18.1. 
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23 CONDIÇÕES DE FATURAMENTO 
Os faturamentos dos serviços executados serão feitos de acordo com o cronograma de 

realização das atividades.  
Os serviços executados e comprovados pelo gestor deverão ser faturados e as notas 

fiscais/faturas, entregues pela CONTRATANTE em duas vias, para serem atestadas e 
liberadas para o devido pagamento. 

Serão medidos e pagos os itens de serviços efetivamente realizados, conforme 
estabelecido neste Termo de Referência. 

A medição final somente será liberada para faturamento após a assinatura do Termo de 
Recebimento. Após a liberação da medição final, não serão mais aceitas solicitações de 
novas medições. 

O pagamento dos serviços eventualmente contratados, objeto deste Termo de 
Referência, será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura à 
CONTRATANTE. 

A empresa contratada deverá apresentar os seguintes documentos de cobrança: 

 Nota Fiscal/Fatura dos serviços executados, conforme definidos no escopo deste 
Termo de Referência; 

 Cópias dos comprovantes referentes aos recolhimentos das contribuições devidas 
ao INSS, FGTS e a Certidão de Regularidade com a Seguridade Social – CND 
válida, relativas ao mês anterior ao de competência dos serviços executados;  

 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS (CRF), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 Para efeito de retenção e recolhimento de ISS, em se tratando de faturamento de 
serviços realizados em municípios distintos, a empresa contratada deverá emitir uma 
nota fiscal para cada município onde os serviços foram executados; 

 
O pagamento da fatura somente será efetuado se a empresa contratada estiver com a 

Certidão de Regularidade com a Seguridade Social - CND válida. 
Todo pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente bancária, indicado 

pela empresa contratada, previamente, os dados bancários e endereço eletrônico, os quais 
serão utilizados para as comunicações, avisos, notificações, declarações, bem como 
qualquer outra espécie de informação necessária às relações estabelecidas no instrumento 
contratual. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

 
24 DOCUMENTAÇÃO GERAL PARA HABILITAÇÃO 

24.1 - Os documentos necessários à habilitação, listados abaixo, deverão ser apresentados 
em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou publicação em 
órgão da imprensa nacional. No caso específico das certidões emitidas através da Internet, a 
autenticação será feita pela CEA mediante confirmação de sua veracidade no sítio do órgão 
emissor. 
 
24.2 - Os documentos deverão ser redigidos em português ou se em outro idioma, 
acompanhados de tradução para o português, preparada por tradutor juramentado, bem 
como estarem autenticados pela representação diplomática/comercial brasileira no país de 
origem. 
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24.3 - A documentação necessária à HABILITAÇÃO deverá atender a todas as exigências 
contidas no edital. Qualquer descumprimento, por parte do PROPONENTE, implicará na sua 
inabilitação ou desclassificação. 

 
25 DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

25.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
25.2. - Sociedades Anônimas: ato constitutivo registrado e ata da assembléia que elegeu 
seus atuais administradores; 
 
25.3 - Demais Sociedades Comerciais: contrato social e suas alterações, devidamente 
registrados; 
 
25.4 - Sociedades Civis: inscrição do ato constitutivo e prova da diretoria atual; 
 
25.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
26 DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

26.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF); 
 
26.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativa ao domicílio ou sede do PROPONENTE, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
26.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do PROPONENTE;  
 
26.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS (CRF), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 
 
26.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 
27 DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

O PROPONENTE deverá comprovar sua capacitação para a realização dos serviços objeto 
desta licitação apresentando a seguinte documentação:  
 
27.1 - Certificado de Regularidade junto ao Conselho Regional de Administração, Economia 
ou Contabilidade do Estado no qual o PROPONENTE está sediado. 
 
27.2 - Identificação do Responsável Técnico no Contrato Social do PROPONENTE; 
 
27.3 - Registro vigente do Responsável Técnico do PROPONENTE junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia [CREA] do Estado no qual a empresa está sediada. 
 
27.4 – Um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, emitidos pelas empresas ou 
instituições onde a PROPONENTE tenha prestado serviços pertinentes ao objeto da 
licitação. 
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28 DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
28.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judiciais e Extrajudiciais, expedida pelo 
cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
28.2 - Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do último exercício social, 
exigíveis e apresentado na forma da Lei, que comprovem que a empresa possui Patrimônio 
Líquido positivo e boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. 
 
28.3 - Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
 

28.3.1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76: publicado em diário oficial; ou 
publicados em jornal de grande circulação. 
 
28.3.2 - Sociedades de grande porte, nos termos do artigo 3º da Lei nº 11.638/07; 
deverão seguir as disposições da Lei nº 6.404/76. 
 
28.3.3 - Outras formas societárias: por fotocópia das páginas correspondentes do Livro 
Diário, devidamente autenticadas na Junta Comercial ou outro órgão equivalente do 
Registro de Comércio da sede ou domicílio do licitante, com os competentes Termos de 
Abertura e Encerramento. 

 
28.4 - Das empresas constituídas no exercício social será exigida a apresentação de 
fotocópia autenticada do balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial. 
 
28.5 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e pelo Titular ou representante legal da empresa licitante.  
 
28.6 - As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) nos 
termos do art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar em fotocópias autenticadas extraídas do 
livro digital, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e 
Encerramento do livro digital e o Termo de Autenticação na Junta Comercial, todos emitidos 
pelo Programa Validador e Autenticados (PVA). 
 
28.7 - A comprovação da boa situação financeira da proponente será aferida com base nos 
valores obtidos pela aplicação das fórmulas a seguir, resultando no quociente de Liquidez 
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e de Garantia de Capital de Terceiros (GCT):  

 

                                                          
                                         

                       í                 
      

 

   
                

                  
      

 

                                                                         
            í     

             
       

 
28.8 - Observa-se ainda, com relação ao índice GCT, que a empresa que possuir Patrimônio 
Líquido entre R$ 100.000,00 e R$ 499.999,99 poder  comprovar um índice GCT ≥ 0,30. 
Caso possua Patrimônio Líquido entre R$ 500.000,00 e R$ 2.000.000,00, o índice GCT 
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exigido ser  ≥ 0,25. No caso do Patrim nio Líquido da empresa ser superior a R$ 
2.000.000,00 o índice GCT exigido será no mínimo igual a 0,20.   

 
29 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Documento a ser preenchido pelo PROPONENTE, conforme modelo apresentado no 
Anexo III do Termo de Referência - TR. 

 
30 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Documento a ser preenchido pelo PROPONENTE, conforme modelo apresentado no 
Anexo IV do Termo de Referência - TR. 

 
31 VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

As certidões relativas à habilitação do PROPONENTE deverão estar válidas na data de 
entrega da PROPOSTA. 

Caso as citadas certidões não possuam validade específica, observada a legislação em 
vigor, somente serão aceitas se emitidas, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data de 
entrega da PROPOSTA. 

 
32 GLOSSÁRIO 

1. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas  
2. ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 
3. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 
4. AT – Alta tensão de distribuição  
5. BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
6. BT – Baixa tensão de distribuição 
7. CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
8. DDA – Dicionário de Dados ANEEL – conjunto de codificações com a nomenclatura 

padrão para identificação e classificação das informações, dos equipamentos e das 
estruturas, sendo este parte integrante do SIG-R 

9. DGPS – Differential Global Positioning System – GPS diferencial permite que se 
diminuam os efeitos das interferências que degradam os sinais GPS e aumente a 
precisão do receptor GPS 

10. EL – Entidade para o IAD  
11. Equipamentos de Captura Digital de Imagens – Máquina fotográfica digital com 

características mínimas que possibilitem a captura de imagens (fotografias digitais de 
alta resolução) nítidas e legíveis, dos dados de placa de equipamentos das redes 
aéreas e subterrâneas, das linhas e das subestações de potência 

12. Estrutura de Dados – Modo de armazenar e organizar os dados para usos específicos  
13. GIS – Geographic Information System = SIG – Sistema de Informação Geográfica 
14. GLT – Garantia Legal e Tecnológica  
15. GPS – Global Positioning System 
16. GNSS – Global Navigation Satellite Systems 
17. IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers 
18. ISO 20000 – Norma para Gerenciamento de Serviços de TI 
19. ITIL – Information Technology Infrastructure Lybrary - biblioteca composta das 

melhores práticas para Gerenciamento de Serviços de TI  
20. IAD – Inventário dos Ativos do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e 

vinculação das unidades consumidoras a esse sistema 
21. MCPSE – Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico estabelecido pela 

Resolução Normativa nº 367, de 26 de junho de 2009 
22. Modelagem de Dados – técnica aplicada para modelar os dados da empresa, visando 

formar uma base estável para suportar o negócio e as necessidades de informações  
23. MT – Média tensão de distribuição 
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24. NBR 5426 – Norma ABNT para Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção 
por Atributos para controle de qualidade 

25. NMEA – National Marine Electronics Association, conjunto de especificações elétricas 
e de dados para comunicação de dispositivos eletrônicos de navegação como os 
receptores GNSS 

26. NR 10 – Norma Regulamentadora que estabelece os requisitos de Segurança em 
Instalações e Serviços de Eletricidade;  

27. NR 33 – Norma Regulamentadora que estabelece os requisitos de Segurança e 
Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados; 

28. PDA – Personal Digital Assistant ou Assistente Digital Pessoal, front-end utilizado 
para coleta de dados 

29. PMI – Project Management Institute 
30. PRODIST – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional aprovado pela Resolução Normativa nº 395/2009 
31. QA/QC – Quality Assurance / Quality Control 
32. REDES E LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO – conjunto de estruturas, utilidades, 

condutores e equipamentos elétricos, aéreos ou subterrâneos, utilizados para a 
distribuição elétrica, operando em baixa, média e/ou alta tensão de distribuição. 
Geralmente as linhas são circuitos radiais e as redes são circuitos malhados ou 
interligados 

33. SBAS – Satellite Based Augmentation System 
34. SERVIÇOS POR EL – Incluem: coleta em campo, consistência, controle de qualidade 

e validação dos dados de campo, manutenção dos dados, atualização dos dados, 
bem como tratamento e aplicação de regras de garantia e controle de qualidade 
(QA/QC) na Base de Dados Técnica da Contratada   

35. SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
36. SGD – Sistema de Gestão da Distribuição  
37. SIG – Sistema de Informação Geográfica 
38. SIG-R – Sistema de Informação Geográfica Regulatório – base de dados e sistemas 

que permitem a análise de informações técnicas e/ou geográficas das distribuidoras 
39. SIRGAS – Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 
40. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – conjunto de instalações e equipamentos elétricos 

existentes na área de atuação de uma distribuidora. Para efeitos do PRODIST, o 
sistema de distribuição compreende apenas as instalações de propriedade de 
distribuidora, não alcançando as demais instalações de transmissão 

41. SOA – Arquitetura Orientada a Serviços 
42. TDQM – Gerenciamento da Qualidade dos Dados 
43. VLAN – Virtual LAN – Rede Local Virtual 
44. VPN – Virtual Private Network - Rede Privada Virtual 
45. Wi-Fi – Wireless Fidelity, IEEE 802.11 b/g  
46. Workflow – Software gráfico de automação dos fluxos de trabalho  
47. XML – eXtensible Markup Language 

 
33 PRODUTOS ENTREGÁVEIS 

Os produtos entregáveis referentes ao escopo do presente Termo para implementação da 
Resolução Normativa ANEEL nº 367/2009 e serviços correlatos, deverão estar de acordo 
com as normas vigentes à época da entrega dos mesmos, e são os seguintes: 
 
33.1 - Plano de trabalho incluindo o cronograma detalhado do projeto; 
 
33.2 - Base de dados física conciliada com a base de dados contábil, incluindo toda 
codificação definida pelo Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico [MCPSE], em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/GPS
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arquivo em formato compatível com os sistema de controle patrimonial utilizado pela CEA ou 
outro a ser definido; 
 
33.3 - Base de dados física em modelagem para MCPSE, contemplando o Inventário dos 
Ativos do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, conforme estabelecido na Resolução 
Normativa nº 367/2009. 
 
33.4 - Relatório de Avaliação dos Ativos para a determinação da Base de Remuneração 
Regulatória da CEA e respectivos arquivos magnéticos, conforme modelos definidos pela 
ANEEL; 
 
33.5 - Relatório de Avaliação dos Ativos para a determinação da Base de Remuneração 
Regulatória [BRR] da CEA e respectivos arquivos magnéticos, conforme modelos definidos 
pela ANEEL, com ajustes a serem determinados pela fiscalização da ANEEL; 
 
33.6 - RCP - Relatório de Controle Patrimonial incluindo o VNR [Valor Novo de Reposição] 
homologado pela ANEEL, em arquivo em formato Excel. 
Todos os produtos entregáveis serão acompanhados de relatório contendo comentários e 
informações em geral sobre os procedimentos adotados em cada caso, com as devidas 
justificativas, quando aplicável. 

 
34 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze meses), renováveis por iguais e 
sucessivos períodos nas condições pactuadas, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993. 

 
35 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A gestão e fiscalização dos serviços contratados serão de responsabilidade do gestor e 
fiscal do contrato e/ou comissão multidisciplinar a ser nomeada pela Diretoria da CEA, por 
ocasião da emissão do contrato.   

 
 

Macapá, 28 de julho de 2015.
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ANEXO I – BENS E INSTALAÇÕES A INVENTARIAR DO T R 

    

Data Base 04/2015 

 

3.1       Geração Térmica  

   

 

HOMOLOGADAS PELA ANEEL 

 
ITEM UTE Município Despacho 

MW 

Instalada 

 

1 Oiapoque Oiapoque 2506/2006-SGG/ANEEL 10,00 

 

2 Lourenço Lourenço 048/2003-SGG/ANEEL 1,70 

 

3 Laranjal do Jari Laranjal do Jari 2506/2006-SGG/ANEEL 23,00 

 

4 Santana I Santana Port. 659/2010- MME 41,00 

 

5 Santana II Santana Port. 391/2011- MME 48,00 

  

Total 

 

123,70 

      

 

3.2      Subestações 

   

 

Item Nome da Subestação Tensão Entrada/Saída (KV) Município  

 

 

1 Cupuxi 
 

Serra do Navio 

 

 

2 Inajá 
 

Porto Grande 
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3 Laranjal doJari 
 

Laranjal do Jari 

 

 

4 Lourenço 
 

Lourenço 

 

 

5 Oiapoque 
 

Oiapoque 

 

 

6 Paredão 
 

Ferreira Gomes 

 

 

7 Serra do Navio 
 

Serra do Navio 

 

 

8 Aporema 
 

Tartarugalzinho 

 

 

9 Aterro 
 

Macapá 

 

 

`10 Calçoene 
 

Calçoene 

 

 
    

 

 

3.3       Conjuntos Consumidores 

   

 

ITEM CONJUNTO# CÓDIGO ANEEL 

  

 

1 Amapá 
 

  

 

2 Calçoene 
 

  

 

3 Ferreira Gomes 
 

  

 

4 Jari 
 

  

 

5 Oiapoque 
 

  

 

6 Porto Grande 
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7 Portuária 
 

  

 

8 Santana 
 

  

 

9 Serra do Navio 
 

  

 

10 Equatorial 
 

  

 

11 Macapá II 
 

  

 

12 Santa Rita 
 

  

 

3.4   Linhas e Redes de Distribuição 

   

  

REDES DE DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE 
QUANT ESTIMADA DO PLPT 

(FORA AIS) 

 

  

Postes Urbanos# (Qtd) 140.859 

  

  

Postes Rurais (Qtd) 0 30.124 

 

  

Transformadores Urbanos 

(Qtd) 
3.738 

  

  

Transformadores Rurais (Qtd) 0 2.357 

 

  

Linhas de 13,8 KV Urbanas  

(km) 
4.450,20 

  

  

Linhas de 13,8 KV Rurais (km) 2.720,32 
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3.5 Imóveis 
 

  

 

Nº Local Endereço Utilização 

 

 

1 UTE LARANJAL DO JARI UTE LARANJAL DO JARI 
DEPOSITO DE TAMBORES E 

OUTROS MATERIAIS 

 

 

2 UTE LARANJAL DO JARI UTE LARANJAL DO JARI 
DEPOSITO DE TAMBORES E 

OUTROS MATERIAIS 

 

 

3 UTE LARANJAL DO JARI UTE LARANJAL DO JARI 
ABRIGO DAS UNIDADES DE 

PURIFICACAO DE OL 

 

 

4 UTE LARANJAL DO JARI UTE LARANJAL DO JARI 
ABRIGO DAS UNIDADES DE 

PURIFICACAO DE OL 

 

 

5 UTE LARANJAL DO JARI UTE LARANJAL DO JARI 
ABRIGO DE OLEO 

LUBRIFICANTE 

 

 

6 UTE LARANJAL DO JARI UTE LARANJAL DO JARI 
ABRIGO DE OLEO 

LUBRIFICANTE 

 

 

7 MACAPA RUA PARANA, 1190 
EDIFICACAO - 

ABASTECIMENTO 

 

 

8 MACAPA RUA PARANA, 1190 
EDIFICACAO - 

ABASTECIMENTO 

 

 

9 OIAPOQUE OIAPOQUE EDIFICACAO - USINA 
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10 OIAPOQUE OIAPOQUE EDIFICACAO - USINA 

 

 

11 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 

EDIFICACAO - DIVISAO 

COMERCIAL 

 

 

12 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 

EDIFICACAO - DIVISAO 

COMERCIAL 

 

 

13 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 
EDIFICACAO - PRESIDENCIA 

 

 

14 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 
EDIFICACAO - PRESIDENCIA 

 

 

15 CALCOENE 
AV. MANOEL SARMENTO  

644 
EDIFICACAO - AGENCIA 

 

 

16 CALCOENE 
AV. MANOEL SARMENTO  

644 
EDIFICACAO - AGENCIA 

 

 

17 OIAPOQUE RODOVIA B4/156  877 EDIFICACAO - AGENCIA 

 

 

18 OIAPOQUE RODOVIA B4/156  877 EDIFICACAO - AGENCIA 

 

 

19 AMAPA 
RUA PADRE LUIZ DAVID  

92 
EDIFICACAO - AGENCIA 

 

 

20 AMAPA 
RUA PADRE LUIZ DAVID  

92 
EDIFICACAO - AGENCIA 
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21 MACAPA RUA PARANA, 1190 
EDIFICACAO - DIVISAO DE 

SUPRIMENTOS 

 

 

22 MACAPA RUA PARANA, 1190 
EDIFICACAO - DIVISAO DE 

SUPRIMENTOS 

 

 

23 UTE CALCOENE 
AV. MANOEL SARMENTO  

644 
EDIFICACAO - USINA 

 

 

24 UTE CALCOENE 
AV. MANOEL SARMENTO  

644 
EDIFICACAO - USINA 

 

 

25 UTE CALCOENE 
AV. MANOEL SARMENTO  

644 
EDIFICACAO - DEPOSITO 

 

 

26 UTE CALCOENE 
AV. MANOEL SARMENTO  

644 
EDIFICACAO - DEPOSITO 

 

 

27 UTE TARTARUGALZINHO BR/168 EDIFICACAO - DEPOSITO 

 

 

28 UTE TARTARUGALZINHO BR/168 EDIFICACAO - DEPOSITO 

 

 

29 OIAPOQUE RODOVIA B4/156  877 EDIFICACAO - DEPOSITO 

 

 

30 OIAPOQUE RODOVIA B4/156  877 EDIFICACAO - DEPOSITO 

 

 

31 UTE AMAPA 
RUA PADRE LUIZ DAVID  

82 
EDIFICACAO - DEPOSITO 

 

 

32 UTE AMAPA RUA PADRE LUIZ DAVID  EDIFICACAO - DEPOSITO 
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82 

 

33 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3359 
EDIFICACAO - GUARITA 

 

 

34 MACAPA RUA PARANA, 1190 EDIFICACAO - GUARITA 

 

 

35 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3359 
EDIFICACAO - GUARITA 

 

 

36 MACAPA RUA PARANA, 1190 EDIFICACAO - GUARITA 

 

 

37 UTE TARTARUGALZINHO BR/168 EDIFICACAO - USINA 

 

 

38 UTE TARTARUGALZINHO BR/168 EDIFICACAO - USINA 

 

 

39 UTE AMAPA 
RUA PADRE LUIZ DAVID  

82 
EDIFICACAO - USINA 

 

 

40 UTE AMAPA 
RUA PADRE LUIZ DAVID  

82 
EDIFICACAO - USINA 

 

 

41 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1756 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

42 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1774 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

43 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1774 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 
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44 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1804 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

45 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1726 
EDIFICACAO 

 

 

46 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1726 
EDIFICACAO 

 

 

47 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1742 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

48 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1790 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

49 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1804 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

50 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1756 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

51 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1790 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

52 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1742 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

53 ILHA DE SANTANA 
RUA UBALDO FIGUEIRA  

594 
EDIFICACAO - ALMOXARIFADO 
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54 ILHA DE SANTANA 
RUA UBALDO FIGUEIRA  

594 
EDIFICACAO - ALMOXARIFADO 

 

 

55 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1818 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

56 MACAPA 
RUA HAMILTON SILVA, 

1580 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

57 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1832 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

58 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1818 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

59 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1832 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

60 MACAPA 
RUA HAMILTON SILVA, 

1580 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

61 UTE ILHA DE SANTANA 

AV. CASTRO ALVES  1505  

LOTE 03  QUADRA 11  

SETOR 11 

EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

62 UTE ILHA DE SANTANA 

AV. CASTRO ALVES  1505  

LOTE 03  QUADRA 11  

SETOR 11 

EDIFICACAO - RESIDENCIA 
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63 UTE ILHA DE SANTANA 

AV. CASTRO ALVES  1505  

LOTE 03  QUADRA 11  

SETOR 11 

EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

64 UTE ILHA DE SANTANA 

AV. CASTRO ALVES  1505  

LOTE 03  QUADRA 11  

SETOR 11 

EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

65 OIAPOQUE RODOVIA B4/156  877 
EDIFICACAO - USINA 

(DESATIVADA) 

 

 

66 OIAPOQUE RODOVIA B4/156  877 
EDIFICACAO - USINA 

(DESATIVADA) 

 

 

67 OIAPOQUE RODOVIA B4/156  877 
EDIFICACAO - 

ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO 

 

 

68 OIAPOQUE RODOVIA B4/156  877 
EDIFICACAO - 

ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO 

 

 

69 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 

EDIFICACAO - AMBULATORIO 

MEDICO 

 

 

70 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 

EDIFICACAO - AMBULATORIO 

MEDICO 

 

 

71 LARANJAL DO JARI LARANJAL DO JARI 
EDIFICACAO - 

OFICINA/ALMOXARIFADO 
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72 LARANJAL DO JARI LARANJAL DO JARI 
EDIFICACAO - 

OFICINA/ALMOXARIFADO 

 

 

73 MACAPA RUA PARANA, 1190 
EDIFICACAO - DIVISAO DE 

DISTRIBUICAO 

 

 

74 MACAPA RUA PARANA, 1190 
EDIFICACAO - DIVISAO DE 

DISTRIBUICAO 

 

 

75 UTE AMAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3279 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

76 UTE AMAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3279 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

77 ILHA DE SANTANA 
RUA UBALDO FIGUEIRA  

594 
EDIFICACAO - AGENCIA 

 

 

78 ILHA DE SANTANA 
RUA UBALDO FIGUEIRA  

594 
EDIFICACAO - AGENCIA 

 

 

79 MACAPA AV. GENERAL GURJAO, 61 EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

80 MACAPA AV. GENERAL GURJAO, 61 EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

81 MACAPA 
AV. CORA CARVALHO, 

1731 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

82 MACAPA 
AV. CORA CARVALHO, 

1731 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 
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83 LARANJAL DO JARI 
AV. TANCREDO NEVES  

S/N 

EDIFICACAO - USINA 

(DESATIVADA) 

 

 

84 LARANJAL DO JARI 
AV. TANCREDO NEVES  

S/N 

EDIFICACAO - USINA 

(DESATIVADA) 

 

 

85 LARANJAL DO JARI 
AV. TANCREDO NEVES  

S/N 

EDIFICACAO - AGENCIA 

COMERCIAL 

 

 

86 LARANJAL DO JARI 
AV. TANCREDO NEVES  

S/N 

EDIFICACAO - AGENCIA 

COMERCIAL 

 

 

87 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1190 
EDIFICACAO - SEGURANCA 

 

 

88 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1190 
EDIFICACAO - SEGURANCA 

 

 

89 MACAPA 
AV. CORA CARVALHO, 

1755 
EDIFICACAO - RESIDENCIA XI 

 

 

90 MACAPA 
AV. CORA CARVALHO, 

1755 
EDIFICACAO - RESIDENCIA XI 

 

 

91 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3279 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

92 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3279 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 
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93 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3359 
EDIFICACAO - ESCOLA 

 

 

94 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3359 
EDIFICACAO - ESCOLA 

 

 

95 MACAPA 
AV. CORA CARVALHO, 

1783 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

96 MACAPA 
AV. CORA CARVALHO, 

1783 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

97 UTE VITORIA DO JARI UTE VITORIA DO JARI EDIFICACAO - USINA 

 

 

98 UTE VITORIA DO JARI UTE VITORIA DO JARI EDIFICACAO - USINA 

 

 

99 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3279 

EDIFICACAO - RECEBIMENTO 

DE COMBUSTIVEL 

 

 

100 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3279 

EDIFICACAO - RECEBIMENTO 

DE COMBUSTIVEL 

 

 

101 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3359 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

102 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3359 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

103 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 

EDIFICACAO - SERVICOS 

GERAIS 
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104 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 

EDIFICACAO - SERVICOS 

GERAIS 

 

 

105 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3359 

EDIFICACAO - SEDE 

CAMPESTRE 

 

 

106 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3359 

EDIFICACAO - SEDE 

CAMPESTRE 

 

 

107 MACAPA RUA PARANA, 1190 EDIFICACAO - ALMOXARIFADO 

 

 

108 MACAPA RUA PARANA, 1190 EDIFICACAO - ALMOXARIFADO 

 

 

109 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3529 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

110 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3477 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

111 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3463 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

112 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3489 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

113 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3411 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

114 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3453 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 
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115 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3501 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

116 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3423 
EDIFICACAO - RESIDENCIA XV 

 

 

117 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3515 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

118 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3453 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

119 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3529 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

120 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3411 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

121 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3489 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

122 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3423 
EDIFICACAO - RESIDENCIA XV 

 

 

123 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3437 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

124 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3477 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 
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125 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3437 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

126 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3515 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

127 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3463 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

128 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3501 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

129 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3399 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

130 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 3399 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

131 MACAPA RUA PARANA, 1190 
EDIFICACAO - DIVISAO DO 

INTERIOR 

 

 

132 MACAPA RUA PARANA, 1190 
EDIFICACAO - DIVISAO DO 

INTERIOR 

 

 

133 UTE AMAPA AV. GUARANY  207 EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

134 UTE AMAPA AV. GUARANY  207 EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

135 UTE AMAPA AV. GUARANY  207 EDIFICACAO - RESIDENCIA 
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136 UTE AMAPA AV. GUARANY  207 EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

137 UTE CALCOENE 
AV. MANOEL SARMENTO  

644 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

138 UTE CALCOENE 
AV. MANOEL SARMENTO  

644 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

139 UTE CALCOENE 
AV. MANOEL SARMENTO  

644 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

140 UTE CALCOENE 
AV. MANOEL SARMENTO  

644 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

141 OIAPOQUE AV. NAIR GUARANY  331 EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

142 OIAPOQUE AV. NAIR GUARANY  331 EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

143 OIAPOQUE AV. NAIR GUARANY  339 EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

144 OIAPOQUE AV. NAIR GUARANY  339 EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

145 ITAUBAL DO PIRIRIM RUA SAO BENEDITO, S/N EDIFICACAO - ESCRITORIO 

 

 

146 ITAUBAL DO PIRIRIM RUA SAO BENEDITO, S/N EDIFICACAO - ESCRITORIO 

 

 

147 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 

EDIFICACAO - DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA 

 

 

148 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 

EDIFICACAO - DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA 
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149 MACAPA RUA PARANA, 1190 EDIFICACAO - ALMOXARIFADO 

 

 

150 MACAPA RUA PARANA, 1190 EDIFICACAO - ALMOXARIFADO 

 

 

151 MACAPA RUA PARANA, 1190 EDIFICACAO - ALMOXARIFADO 

 

 

152 MACAPA RUA PARANA, 1190 EDIFICACAO - ALMOXARIFADO 

 

 

153 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 
EDIFICACAO - GUARITA 

 

 

154 MACAPA 
AV. PD. JULIO MARIA 

LOMBAERO, 1900 
EDIFICACAO - GUARITA 

 

 

155 LARANJAL DO JARI 
AV. TANCREDO NEVES  

435 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

156 LARANJAL DO JARI 
AV. TANCREDO NEVES  

435 
EDIFICACAO - RESIDENCIA 

 

 

157 LARANJAL DO JARI LARANJAL DO JARI EDIFICACAO - AGENCIA 

 

 

158 LARANJAL DO JARI LARANJAL DO JARI EDIFICACAO - AGENCIA 
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3.6 Tecnologia de Informação – TI  

  

DESCRIÇÃO QUANTIDADES 

  

  

Microcomputadores / 

Notebooks 
677 

  

  

Impressoras e scanners 82 

  

  

Equipamentos de rede 43 

  

  

Estações Remotas do Sistema 

de Coleta de Dados (SCD)  

  

 

3.7 Outros Bens 
 

  

  

DESCRIÇÃO QUANTIDADES 

  

  

Medidores [mono, bi e 

trifásicos] 
217.586 

  

  

Veículos 149 

  

  

Móveis e utensílios [unidades] 2.929 
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ANEXO II - IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EM CAMPO DO T R 

 

A anotação de irregularidades coletadas deverá observar a tabela de códigos a seguir: 

 

Código da 
Irregularidade 

Objeto Defeito/Situação 

01 Poste de Madeira Podre 

02 Poste de Madeira Queimado 

03 Poste de Concreto Fora do Prumo 

04 Poste de Concreto Abalroado 

05 Poste de Concreto Ferragem exposta 

06 Poste de Concreto Fletido 

07 Poste de Concreto 
Locado indevidamente (dentro do lote, na via, 
em frente de garagem) 

08 
Transformador Faltando numeração ou com numeração 

patrimonial ilegível 

09 Transformador Com numeração patrimonial duplicada 

10 Transformador Vazamento de Óleo 

11 
Religador Faltando numeração ou com numeração 

patrimonial ilegível 

12 Religador Com numeração patrimonial duplicada 

13 Religador Com By-Pass (Bypassado) 

14 
Regulador de Tensão Faltando numeração ou com numeração 

patrimonial ilegível 

15 Regulador de Tensão Com numeração patrimonial duplicada 

16 Regulador de Tensão Com By-Pass (Bypassado) 

17 
Banco de Capacitores Sem placa de identificação ou com Nº 

Operacional ilegível 

18 
Banco de Capacitores Placa de identificação com Nº Operacional 

duplicado 

19 Banco de Capacitores Com By-Pass (Bypassado) 

20 
Estação Transformadora 

(ET) 
Faltando numeração ou com numeração 
ilegível 

21 
Estação Transformadora 

(ET) 
Com numeração duplicada 

 

O layout desse arquivo magnético deve conter o ID do objeto, a data da verificação da 

irregularidade e o código, as coordenadas geodésicas e posicional do objeto; 

As demais irregularidades deverão compor os lotes de entrega, com layout a ser definido 

na reunião de integração; 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO T R 

 

A (Razão Social da Licitante), inscrita no CNPJ no xx.xxx.xxx/xxxx-xx, por intermédio de 

seu representante legal,  (Nome do Representante Legal), portador da Carteira de Identidade 

no xxxxxx e CPF no xxxxxxxxxxx, DECLARA que: 

 

para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV, do artigo 1º, e no inciso III, do artigo 5º, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

 

Não está sob os efeitos de sanção restritiva de direito decorrente de infração 

administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei 9.605/98 – Lei de 

Crimes Ambientais. 

 

 

 

 

xxxxxxxxxx, xx de xxxxxxxx de 2015. 

 

 

 

________________________________________ 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

(assinatura com firma reconhecida) 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DO T R 

 

A (Razão Social da Licitante), inscrita no CNPJ no xx.xxx.xxx/xxxx-xx, por intermédio do 

seu representante legal, (Nome do Representante Legal), abaixo assinado, DECLARA sob as 

penalidades legais, para fins de participação na Tomada de Preços CEA XXX/XXX NO 

XXXXXX/2015, que: 

 

Os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou 

conhecimento de todas as informações, condições e grau de dificuldade do cumprimento do 

objeto; 

 

Aceita participar da presente licitação nas condições estipuladas neste edital e, caso 

vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo cumprimento de seu objeto; 

 

Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública; 

 

Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação e inexiste 

fato impeditivo para tal. 

 

Declara ainda que não se encontra impedida de participar de licitação no âmbito da 

Administração Pública Municipal, Estadual e Federal. 

 

 

 

xxxxxxxxxx, xx de xxxxxxxx de 2015. 

 

 

________________________________________ 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

(assinatura com firma reconhecida) 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CL/PRE/CEA 
PROCESSO Nº 111/2015 – CL/PRE/CEA 

 
 

ANEXO II 
 

ATESTADO DE VISTORIA (MODELO) 

 
DIVISÃO DE ENGENHARIA 

 
 
Atesto que a empresa _______________, CNPJ______________, sediada na rua 

__________, na cidade de ___________, por intermédio do seu responsável técnico, Srº(a). 

____________________, registrado no CREA sob o nº. ____________, portador do 

documento de identidade nº. ______________e do CPF nº. _______________, vistoriou o 

local onde será executado o serviço;  

 

Para os fins previstos no Instrumento convocatório. 

 

Macapá, _____ de ______________ de 2015. 

 

_________________________________________ 

Carimbo e Assinatura 

Servidor da DIESP/CEA  
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CL/PRE/CEA 
PROCESSO Nº 111/2015 – CL/PRE/CEA 

 
ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
(nome/razão social) _____________________________________________, inscrita no CNPJ 

n°_________________, por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a)______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

no______________ e do CPF no __________________, DECLARA, para fins de atendimento 

a exigência contida no Pregão Presencial nº 001/2015 - CL/CEA, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 

impedimentos previstos no § 4 do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06 e 127/11. 

 

 

XXXXXX, _____ de __________________ de 2015. 

 

_____________________________________ 

(representante legal) 

 

CARIMBO DA EMPRESA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015-CL/PRE/CEA 

PROCESSO Nº 111/2015 – CL/PRE/CEA 
 

ANEXO IV 

CARTA PROPOSTA COMERCIAL 

À: ____(Entidade da Licitação)____ 

Endereço: 

Objeto da Obra: __ (nome da obra)__ 

Ref.: Pregão Presencial Nº.001/2015 - CL/CEA  

Prezado Senhores, 

(NOME DA EMPRESA), (Nº. do CNPJ), (Inscrição Estadual), sediada __(endereço 

completo)__, __(CEP)__, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.º(a) ____, 

__(cargo)__, portador da Carteira de Identidade Nº. _____ e do CPF Nº. _____, residente e 

domiciliando no __ (endereço completo)__, firmado abaixo e que será responsável pela 

assinatura do contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que o integram, 

propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo preço global de R$ 

__ (__). 

Igualmente, declaramos que: 

a) Temos conhecimento do local onde serão executados os serviços e aceitamos todas as 

condições impostas pelo Edital e seus Anexos; 

b) O serviço será executado e concluído no prazo máximo de ...................dias, contado da 

emissão da Autorização de Serviço – ADS; 

c) a garantia do serviço será de 05 (cinco) anos; 

d) Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), 

materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos 

necessários à perfeita execução de toda a obra; 

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, 

contando da data final prevista para sua entrega. 

f) O pagamento deve ser efetuado na Conta Corrente ____, Agência _____, Banco ____. 
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g) Para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios: telefone n.º ____, 

fax n.º ____ e e-mail ____. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um 

compromisso de nossa parte, observadas as condições do Convite. 

 

__(localidade)__, em __de__de 2015. 

__(assinatura)__ 

__(nome por extenso)__ 

__(cargo)__ 

 

 OBS: ANEXAR PLANILHAS 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CL/PRE/CEA 

PROCESSO Nº 111/2015 – CL/PRE/CEA 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
Ref.: (identificação da licitação)  

................................., inscrito no CNPJ n°......................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V 

do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de menor aprendiz ( ) .  

....................(local e data)....................  

 

 

(assinatura autorizada devidamente identificada) 
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2015 - CL/PRE/CEA 

PROCESSO Nº. 111/2015 – CL/PRE/CEA 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

PROCESSO Nº.: 111/2015-CL/CEA 

Tipo de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  

Data: dd/mm/aaaa 

Horário: hh:mm horas (horário de Brasília) 

Local: Sala da Comissão de Licitação 

Pregão Presencial nº. 001/2015 - CL/CEA 
 
[identificação completa do representante da licitante], como representante devidamente 
constituído de [identificação completa da licitante] (doravante denominada 
[Licitante/Consórcio]), para fins do disposto no item [completar] do Edital [completar com 
identificação do Edital], declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pela Licitante/Consórcio], e que o 
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da [Identificação 
da Licitação], por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação], por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outra participante potencial ou de fato da [Identificação da Licitação] quanto a participar ou 
não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
[Identificação da Licitação] antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de [Órgão Licitante] antes da 
abertura oficial das propostas; e  
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
 
 
___________, em __ de ________________ de ______ 
 
 
________________________________________________________________ 
([Representante Legal do Licitante/Consórcio no âmbito da Licitação, com identificação 
completa]) 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CL/PRE/CEA 

PROCESSO Nº 111/2015 – CL/PRE/CEA 

 
ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

........................................................(nome da empresa) CNPJ/MF nº ..................................., 

sediada à ..........................................................., declara sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

....................(local e data)....................  

 

 

.............................................................................. 

(assinatura autorizada devidamente identificada 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CL/PRE/CEA 

PROCESSO Nº 111/2015 – CL/PRE/CEA 
 

ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edita, referentes ao 

Pregão Presencial nº.001/2015-CL/CEA.      

CNPJ n° ___________________ 

 

XXXXXX, _____ de __________________ de 2015. 

 

_____________________________________ 

(representante legal) 

 

 

CARIMBO DA EMPRESA 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CL/PRE/CEA 

PROCESSO Nº 111/2015 – CL/PRE/CEA 

                                                             ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015 – CL/PRE/CEA 

PROCESSO N°020/2014-CL/CEA 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico 
www.cea.ap.gov.br o EDITAL de Licitação referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015-
CL/PRE. Objeto: Contratação por preço global de empresa de engenharia especializada na 
prestação de serviços de instalações elétricas prediais.do escritório central da Companhia de 
Eletricidade do Amapá– CEA, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. 
Nome da Empresa: ___________________________________________  
CNPJ Nº _____________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________  
Bairro: ____________________ Cidade: ___________________________ 
Telefone (    ) ___________________    FAX: (     ) _____________________ 
E-mail:_______________________________________________________ 
Contato:______________________________________________________ 

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER DIGITADO E ENVIADO ATRAVÉS DO E-
MAIL: ary.alves@cea.ap.gov.br,  AOS CUIDADOS DA(O) PREGOEIRA(O).  
A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, não se Responsabilizará pelo não envio de 
informações, tais como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de 
suspensão, de julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e 
transmita as informações acima descritas. 

Fone para contato (96) 3212-1310 

Pregão Presencial Nº. 001/2015-CL/PRE, Tipo Menor Preço Global. Objeto 
Contratação por preço global de empresa de engenharia especializada na prestação de 
serviços de instalações elétricas prediais do escritório central da Companhia de Eletricidade do 
Amapá– CEA, conforme Especificação Técnica, Anexo I do edital. Para uso exclusivo da 
Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, nas condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos, O credenciamento e os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação serão 
recebidos no dia 30 de setembro de 2015, às 08:30 hs, na sala da Comissão de Licitação da 
Companhia de Eletricidade do Amapá, situada na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº. 
1900, Santa Rita. O Edital fica disponível no endereço acima das 07:30 hs às 11:30 hs e das 
13:30 hs às 17:30 hs ou no site www.cea.ap.gov.br. Informações: tel.(96)3212-1310.  
 

 

 

 

 

http://www.cea.ap.gov.br/
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - CL/PRE/CEA 
PROCESSO Nº 111/2015 – CL/PRE/CEA 

                                                              
ANEXO XI 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº _____/2015  

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ E A 
EMPRESA _____________, PARA OS FINS NELE 
DECLARADOS. 

 
   Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, de um lado, como 
CONTRATANTE, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, concessionária de 
Serviço Público - Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 05.965.546/0001-
09, representada por seu Presidente, ANGELO DO CARMO, brasileiro, divorciado, administrador de 
empresas, com RG nº 7162837/SP e CPF nº 609.681.338-00, residente e domiciliado na SQN 214, 
Bloco I, apt. 108, Brasília/DF, CEP: 70.873-090, por seu Diretor Administrativo Financeiro, ELI PINTO 
DE MELO JUNIOR, brasileiro, casado, advogado OAB/MG nº 101.407, RG nº 2.719299-SSP/DF, 
inscrito no CPF/MF nº. 924.163.301-87, residente e domiciliado na Rua 36 Sul, Lote nº 16, Ap. 504, 
Águas Claras, Distrito Federal, CEP: 71931-360, e de outro lado como CONTRATADA  a Empresa 
_________________________, C.N.P.J.(MF) __________ NIRE:_____________, com sede na Rua: 
_______, ________ ________, CEP: ________, Telefone/Fax (__)  ________, neste ato 
representada pelo Sócio Administrativo o Sr. _______, CPF._________  às normas disciplinares que 
preconizam a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e 
condições seguintes, que se obrigam a cumpri-las e respeitá-las integralmente: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:  
 
1.1- O presente Contrato tem por fundamento legal o disposto na Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto nº 
5.450 de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Edital de Pregão Presencial nº 001/2015-CL/PRE, no 
Processo nº 111/2015-CL/PRE e no Termo de Referência nº S/N Implementação da Resolução 
Normativa ANEEL nº367/2009 e serviços correlatos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
 

1.1- O Presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de 
serviços técnicos de: 

a) Inventário físico de bens e instalações em serviço e em curso na Companhia de Eletricidade 
do Amapá – CEA, com conciliação dos respectivos registros e saldos contábeis, para 
implantação dos procedimentos prescritos no Manual de Controle Patrimonial do Setor 
Elétrico – MCPSE instituído pela Resolução Normativa ANEEL 367/2009 de 26/06/2009 e 
suas alterações. 

b) Determinação da Base de Remuneração Regulatória [BRR] da CEA de acordo com os 
critérios e metodologias definidos no Submódulo 2.3 do PRORET – Procedimento de 
Regulação Tarifária da ANEEL. 
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c) Avaliação, apuração e adequação dos controles contábeis do Valor Novo de Reposição – 
VNR. 

d) Elaboração do Relatório de Controle Patrimonial [RCP], à data base de 31/12/2014, para 
atender aos requisitos das Resoluções ANEEL nº 396/2010 de 23/02/2010 e 367/2009 de 
26/06/2009. 

1.2- Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado na Cláusula acima e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS 

 

3.1- A CONTRATADA deve elaborar um Diagnóstico da Situação Patrimonial, Conhecer, analisar 
e avaliar o modelo atual de gestão dos ativos, as rotinas e outros procedimentos adotados pela 
Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA na prática do controle patrimonial, sob a ótica de risco e 
oportunidades, considerando as novas determinações regulatórias, possibilidades de melhoria e 
atualização da gestão dos bens e instalações da empresa. 
3.2- Apresentar as respectivas recomendações, através da análise dos três pilares da Gestão de 
Ativos: Software, Base de Dados e Procedimentos. 
3.3- Definir regras de classificação e de gestão dos ativos e propor uma nova estrutura dos 
elementos de registro do controle patrimonial, observadas as características da empresa, a 
experiência de seu corpo técnico, as soluções disponíveis de TI e as necessidades regulatórias bem 
como objetivos organizacionais de atualização da gestão empresarial.  
3.4- A nova estrutura, sem prejuízo da estrita observância da Resolução ANEEL 367/2009, deverá 
conciliar os requisitos das áreas contábil e de manutenção e será consistida e aprovada pelo corpo 
técnico da CEA. 
3.5- Proceder à coleta em campo, a partir de documentações técnicas e cadastros disponibilizados 
pela empresa, quando houver, dados sobre os bens que integram o Ativo Imobilizado em Serviço e 
em Curso, procedendo a complementação dos registros existentes com as novas informações, tanto 
as especificamente requeridas pela Resolução 367/2009. 
3.6- O inventário físico abrangerá integralmente os grupos de bens estabelecidos pela Resolução 
367/2009. 
3.7- Identificar e sanear as sobras/faltas físicas e contábeis apuradas, observados os ditames 
regulatórios no que concerne à valoração dos bens submetidos a saneamento. Realizar a 
conciliação dos registros contábeis com os dados obtidos na fase de Inventário. 
3.8- Os ativos inventariados deverão ser codificados de acordo com as determinações do Manual 
de Controle Patrimonial do Setor Elétrico e respectivas atualizações.  
3.9- Para os códigos não definidos pelo manual, deverão ser apresentadas sugestões para 
discussão e aprovação pela CEA. 
3.10- Elaborar o Manual de Procedimentos que congregue todas as ações administrativas 
vinculadas ao Controle Patrimonial e dê suporte ao treinamento de empregados responsáveis por 
aquelas ações. 
3.11- O Manual de Procedimentos que abrangerá todo o tipo de ações que possam ter influência na 
gestão do imobilizado. Será implementado após a finalização da fase de Conciliação.  
3.12- Preparar, em meio magnético, o arquivo eletrônico dos itens inventariados, em formato xls e 
txt, formando a base de dados final para futura carga no Sistema de Gestão de Ativos da CEA. 
3.13- Tal arquivo deverá ser compatível com o ambiente, estrutura e demais características 
técnicas dos recursos de TI da CEA, com a codificação padrão exigida no MCPSE, além dos 
códigos da empresa de ODI, Unidade de Adição e Retirada - UAR e individualizador da UC - IdUC 
pré-definidos na etapa de determinação da Estrutura de Dados e respectivos valores contábeis.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA AVALIAÇÃO DOS ATIVOS: 
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4.1- A avaliação de ativos deverá estar em conformidade com o estabelecido nos Procedimentos de 
Regulação Tarifária [PRORET], aprovados pela Resolução Normativa nº 464/2011 de 28/11/2011, 
que consiste basicamente na elaboração de laudo da Base de Remuneração Regulatória [BRR], a 
ser enviado à ANEEL, contendo os seguintes tópicos: 

 Vistorias Físicas para Validação e Ajuste da Base de Engenharia; 
 Cálculo dos Índices de Aproveitamento; 
 Cálculo dos Testes de Aderência (Redes de Distribuição, Medidores, Veículos, 

Móveis e Utensílios); 
 Determinação dos Valores Novos de Reposição (VNR) – Elaboração do Banco de 

Preços de Materiais (UCs/UARs) e % de Componentes Menores (COM) e Custos 
Adicionais (CA); 

 Conciliação Físico-Contábil; 
 Determinação dos Valores de Mercado (VM) e Remuneráveis (VBR); 
 Aplicação dos Critérios de Elegibilidade; 
 Cálculo dos Valores das Componentes de Obrigações Especiais, Almoxarifado em 

Operação e Ativo Diferido; 
 Elaboração dos Quadros Resumo; 
 Preparação do Sumário Executivo e Arquivos Magnéticos; 
 Acompanhamento da Fiscalização; 
 Processamento dos Ajustes Finais; 
 Disponibilização dos Arquivos contendo os Resultados Finais após a Fiscalização. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS: 
 
5.1- A CONTRATADA deverá orientar sobre o melhor procedimento em relação às situações 
relacionadas a seguir: 

a) Ativos implantados e colocados em operação na rede elétrica, mas ainda não 
incorporados ao patrimônio da CEA. 

b) Ativos implantados, porém sem a correspondente ODI (Ordem de Imobilização).  
c) Ativos existentes sem as informações necessárias para atender a estruturação da 

Resolução Normativa ANEEL 367/2009 de 26/06/2009. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO: 
 
6.1- O preço global para consecução do objeto deste Contrato será de R$ ____________ 
(______________) 
 
6.2- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO: 
 
7.1 - As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta da Dotação Orçamentária 
prevista no Orçamento da CEA, através da fonte de recurso nº 01-Recursos Próprios, Unidade 
Orçamentária nº ______ – __________________ - _____ e Elemento de Despesa nº ___________ 
– _________ – ____, através da Nota de Empenho nº _____/2015, de ___ de _____ de 2015, 



 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
       

 
 

Pregão Presencial nº: 001/2015-CL/PRE/CEA Página 68 

 
   

estando o montante do dispêndio a ser efetuado por conta deste Contrato limitado ao valor global 
pactuado na Cláusula Sexta do presente termo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE: 
 
8.1- O prazo de vigência referente ao Contrato tem inicio na data de sua assinatura e encerra após 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo na forma do artigo 57 da Lei 8666, 
de 21 de Junho de 1993 e suas alterações.  
 
8.2- A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 
8.3- As supressões resultantes de acordos celebrados entre as contratantes poderão exceder o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
8.4- Os preços serão firmes e irreajustáveis durante a vigência deste Contrato, porém havendo 
prorrogação, estes poderão ser revistos com base em índices específicos ou setoriais  mais  
adequados  à  natureza da  obra,  compra  ou serviço,  sempre  que  existentes. 
§ 1º - Na ausência dos índices específicos, será adotado o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,  desde 
que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de assinatura do contrato, 
para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subseqüentes.   
§ 2º- Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste até a data da prorrogação contratual, ocorrerá a 
preclusão temporal do direito, e nova solicitação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo 
interregno mínimo de 01 (um) ano, contados na forma prevista nesta contrato. 
 
CLÁUSULA  NONA - DO PAGAMENTO 
 
9.1- 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.  
9.2- 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; 
 
9.3- Deverá constar na fatura, além dos valores a serem pagos, o percentual de desconto, se houver; 
 
9.4- 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. 
 
9.5- Ocorrendo fatos impeditivos na liquidação da despesa ou erro no documento de cobrança, esta 
ficará suspensa e o pagamento não será efetuado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não se sujeitando a CEA a qualquer ônus.  
 
9.6- O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, contados, a 
partir da efetiva prestação dos serviços, com apresentação dos documentos acima citados, 
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devidamente certificados pela COMISSÃO FISCALIZADORA, sendo o crédito depositado na conta 
bancária, conforme descrito abaixo: 
 

 BANCO:__________; 
 AGÊNCIA: __________; 
 CONTA CORRENTE: __________. 

 
9.7- Atrasos nos pagamentos, que por ventura venham a ocorrer em virtude da mudança dos dados 
da conta indicada para crédito, não implicará em qualquer responsabilidade, aplicação de multa ou 
juros à CONTRATANTE; 
 
9.8- 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;  
 
9.9- 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; 
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% 
 

9.10- A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês 
seguinte ao da ocorrência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DOS PRAZOS E DO CRONOGRAMA:  
 
10.1 -  O cronograma físico-financeiro estabelece a execução de todos os serviços previstos neste 
Termo, nos prazos especificados e define que as respectivas parcelas de pagamento deverão 
corresponder percentualmente ao volume parcial de serviços concluídos em relação ao volume global 
do contrato. 
 
10.2 -  O prazo para conclusão dos serviços com o cumprimento de todas as fases previstas no 
presente Termo é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da assinatura do Contrato.  
 
10.3 -  Ao final da conclusão dos serviços, a CEA fará a emissão de documento com o aceite integral. 
 
10.4 -  O prazo para conclusão dos serviços é fixo, salvo manifestação expressa da CONTRATANTE, 
por escrito, à CONTRATADA, antes do vencimento do prazo e durante a vigência do contrato. Neste 
caso, o prazo de conclusão dos serviços será prorrogado em consonância com a disposição 
específica do Órgão Regulador, sem que tal evento signifique alteração do valor contratado. 
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10.5 -  A eventual reprovação dos serviços, em qualquer fase da sua execução, não implicará em 
alteração do prazo, nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais, desde que 
seja por sua exclusiva culpa. 
 
10.6 -  Na ocorrência de eventuais impedimentos à execução dos serviços, que não causem sua 
paralisação total, não caberá à CONTRATADA nenhum tipo de indenização por qualquer custo 
adicional decorrente de tais impedimentos. 
 
10.7 -  Cronograma Físico Financeiro: 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  
 
11.1- A fiscalização do contrato será exercida por uma COMISSÃO nomeada pela Presidência, 
contando com a participação de pelo menos 03 (três) membros, sendo 01 (um) administrador, 
01 (um) contador e 01 (um) engenheiro. 
 
11.2- Caberá a COMISSÃO a atestação das Notas Fiscais Eletrônicas que comprovem a prestação 
dos serviços; 
 

FLUXO PAGAMENTO SUGERIDO ETAPA DO TR 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 
ESTIMADO 

(DIAS) 

% DE 
PGTO 

MOBILIZAÇÃO 4 ASSINATURA 10 

ENTREGA DO PLANEJAMENTO 4.1 30 2,5 

ENTREGA MODELO DE DADOS 4.2 60 2,5 

RELATÓRIO PRELIMINAR VISTORIAS 
SES 

4.3 90 7,5 

RELATÓRIO PRELIMINAR VISTORIAS 
GERAÇÃO 

4.3 120 7,5 

RELATÓRIO PRELIMINAR VISTORIAS 
LTS 

4.3 150 5 

RELATÓRIO PRELIMINAR VISTORIAS 
TELECOM, TI, IMÓVEIS E OUTROS 

4.3 150 5 

RELATÓRIOS FINAIS DE VISTORIAS 
FÍSICAS 

4.4 e 4.5 170 5 

CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL 
PRELIMINAR 

4.3 190 5 

APRESENTAÇÃO DO RCP 7 220 10 

RELATÓRIO FINAL BRR 5 220 10 

MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS 4.7 230 10 

APRESENTAÇÃO DO MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS 

4.6 230 10 

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

EMISSÃO DE 
TERMO DE 

CONCLUSÃO 
PELA CEA 

240 10 
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11.3- A COMISSÃO anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  
 
11.4- As decisões e providências que ultrapassarem a competência da COMISSÃO deverão ser 
solicitadas à Diretoria da área, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;  
 
11.5- A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário;  
 
11.6- Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços objeto do contrato, a COMISSÃO 
poderá, ainda, sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária; 
 
11.7- A COMISSÃO apresentará, mensalmente, a Nota Fiscal Eletrônica para liquidação e pagamento 
das despesas pela CEA, juntamente com o relatório dos serviços efetivamente prestados;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 
12.1- 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 no Termo de 
Referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 
 
I - DA CONTRATADA:  

o. Executar os serviços e tomar como referência fundamental o atendimento integral à 
Resolução ANEEL n.º 367, 26 de junho de 2009 e outras que vierem a modificá-la ou 
complementá-la; 
p. Utilizar profissionais devidamente qualificados para o pleno desempenho dos trabalhos; 
q. Guardar absoluto sigilo sobre quaisquer informações ou documentos a que tiver acesso no 
decorrer dos serviços e não transmitir quaisquer informações a terceiros sem autorização, por 
escrito, da CONTRATANTE; 
r. Permitir que a CONTRATANTE fiscalize, a qualquer tempo, a execução dos serviços 
contratados, ficando assegurado à CONTRATANTE o direito de aceitá-los ou não. 
s. Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da prestação dos serviços, não transferindo à CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento, nem onerando o objeto deste Termo de Referência; 
t. Responsabilizar-se pelo ressarcimento dos custos realizados pela CONTRATANTE, quando 
necessária a sua participação em audiências relativas às Reclamações Trabalhistas intentadas 
pelos empregados da CONTRATADA; 
u. Responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução dos serviços; 
v. Comunicar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou dano verificado 
no local da execução do serviço, no máximo até o primeiro dia útil subsequente à ocorrência; 
w. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT e da Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, e das 
NR – 1 / NR – 10, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho, bem como de toda legislação 
correlata em vigor ou que vier a ser exigida, inclusive as medidas e normas emanadas pela 
CONTRATANTE, nesse mesmo sentido; 
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x. Providenciar, às suas expensas, todo o Equipamento de Proteção Individual – EPI 
necessário aos membros de sua equipe que, no desempenho das atividades previstas neste 
Termo de Referência, tenham que entrar em áreas ou instalações que demandem a utilização 
daquele equipamento; 
y. Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos advindos da paralisação parcial ou total dos 
serviços contratados, desde que comprovada a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA na 
paralisação; 
z. Assumir sob sua exclusiva responsabilidade, os pagamentos de todos os impostos, taxas 
e/ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origens federal, estadual e municipal, bem como todos 
os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais vigentes durante a execução dos serviços 
e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive 
com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato e da execução dos serviços 
previstos no presente Termo de Referência. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos 
impostos, taxas e encargos estabelecidos neste item, não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente Projeto Básico ou 
restringir a realização dos serviços; 
aa. Reparar, corrigir, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste 
Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da 
execução dos serviços. 

 
II - DA CONTRATANTE  

g. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços 
objeto do presente Termo de Referência, de forma satisfatória; 
h. Disponibilizar, quando disponível, à equipe técnica da CONTRATADA todo o material 
necessário à execução dos serviços, incluindo plantas, relatórios contábeis, croquis, memoriais, 
cadastros e outros documentos técnicos das instalações, equipamentos e demais elementos de 
Ativo Imobilizado em Serviço e em Curso;  
i. Possibilitar à CONTRATADA pleno acesso à informações sobre os recursos de TI que a 
CONTRATANTE dispõe ou disporá, até a fase de Integração de Dados, conforme descrito neste 
Termo de Referência; 
j. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, conforme as condições que vierem a ser 
contratualmente estabelecidas; 
k. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para correção de irregularidades detectadas na 
prestação dos serviços; 
l. Notificar a CONTRATADA, por escrito, todas as penalidades, multas, suspensão dos serviços 
ou sustação de pagamentos, sempre que ficarem comprovadas pelo órgão de gerência do 
contrato, quaisquer inobservâncias das exigências contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES: 
 
14.1- Atraso injustificado na prestação dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas no Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 1% (um por cento) por dia, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicado oficialmente. 
 
14.2- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 
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c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;  
 

14.3- Pelos motivos que seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 
12.1 e 12.2 desta Cláusula: 

a) pela recusa injustificada em assinar este Contrato; 
b) pela não prestação dos serviços de acordo com as especificações da proposta da 
CONTRATADA, dentro do prazo proposto; 
c) pelo descumprimento de alguma das condições e dos prazos estipulados neste Contrato e 
nos seus Anexos. 
 

14.4- Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei n°. 8.666/93. 
 
14.5- Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA RESCISÃO: 
 
15.1- 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. 
 
15.2- 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 SEXTA – VEDAÇÕES 
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16.1- É vedado à CONTRATADA: 
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
b) Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 
 
17.1- São de total, absoluta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas do 
pessoal contratado para execução do objeto deste Contrato, sejam salários, vantagens, obrigações 
sociais e outras de qualquer natureza, por mais especiais que sejam. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO E DOS PREÇOS 
 
18.1- A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá repactuar o contrato, visando a adequação e 
aperfeiçoamento na prestação dos serviços objeto do presente termo.  
 
18.2- 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 DÉCIMA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
19.1- O objeto do presente contrato não poderá ser subcontratado, em qualquer hipótese, sob pena 
de rescisão contratual, salvo expressa autorização da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS: 
 
20.1- 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 PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
21.1- 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 SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO: 
 
22.1- 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 TERCEIRA - DO FORO: 
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23.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de 
Macapá (AP), com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.         

  
 

Macapá (AP), ____ de ________ de 2015. 
 
 
 
 
 

ANGELO DO CARMO 
PRESIDENTE/CEA 

CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

    ELI PINTO DE MELO JUNIOR 
        DIRETOR ADM. E FINANCEIRO/CEA 

CONTRATANTE 
 

 
 

 
 
 
 
 

______________________ 
 CONTRATADA 

 


