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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017–PRL 
PROCESSO Nº 023/2017–PRL 

 

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

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

1900, bairro Santa Rita, CEP 68.900-030, Macapá/AP, realizará licitação na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em sessão pública virtual, 

por meio da internet, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 

31 de maio de 2005, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2.000, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais 

anexos, integrantes deste Edital. 

 
DATAS E HORÁRIOS 

Abertura das Propostas: 12/03/2018, às 09h00min. 

Disputa: 12/03/2018, às 10h00min, observando o horário de Brasília/DF. 

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

Licitação nº 708287 
 
 

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

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

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

não haja comunicação em contrário da Comissão de Licitação e Contratos. 

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

1. DO OBJETO 

 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 

de serviços comuns de engenharia para manutenção preventiva e corretiva em redes de 

distribuição aérea energizadas, linhas de transmissão energizadas e subestações 

energizadas, com tensão até 138 KV sob a forma de produtividade por unidade de serviços 

(US), nas áreas urbanas e rurais da Regional Metropolitana da Companhia de Eletricidade 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:elaine.santos@cea.ap.gov.br
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do Amapá – CEA, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas 

no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital. 

1.1 A licitação será realizada pelo regime empreitada por preço unitário, sagrando-se vencedor o 

licitante que ofertar o menor preço. 

1.2 O valor total estimado desta contratação é de R$ 2.729.578,76 (Dois milhões setecentos e 

vinte e nove mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos).  

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
2.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrá à conta de recursos próprios previstos 

no Orçamento do Exercício 2018 da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA; Unidade 

Orçamentária: 340331 – Gerência de Manutenção de Média e Baixa Tensão – Conta Despesa: 

Linha Viva; Nº Reserva: 000646. 

 
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

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

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

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

3.2 Quaisquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

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

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

11h30min e 13h30min as 17h30min, qualquer pessoa poderá enviar pedidos de impugnação, 

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

3.4 Caberá ao Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de 

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

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

realização do certame. 

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

e.com.br, no campo “DOCUMENTOS”. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 

 

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

em sua forma eletrônica. 

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

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

3º, § 1º do Decreto nº 5.450/2005), no sítio http://www.licitacoes-e.com.br. 

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

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

licitantes que participam do pregão na forma eletrônica (Art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 

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

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

sistema ou a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, promotora da licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005). 

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

do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 
5. DA PARTICIPAÇÃO 

 
5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação e que tenha cadastro no portal do Banco do Brasil para participação de 

Pregão Eletrônico, desde que: 

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

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

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

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

e comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos; 

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

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

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

isoladamente; 

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

consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não pertençam, ainda que parcialmente, à 

empresa do mesmo grupo que esteja participando desta licitação; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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5.1.6 Não estejam inadimplentes com a União ou cujo(s) diretor(es) tenha(m) participado de outra 

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

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

responsável pela licitação; 

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

da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos 

termos do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

5.3 Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá declarar em campo de 

mensagens do sistema eletrônico do licitacoes-e relativo às seguintes:  

5.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

5.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  

5.3.4 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

 
6. ENVIO DAS PROPOSTAS 

 
6.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

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

exigências de habilitação previstas neste Edital e seus anexos.  

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

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 
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6.4 Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as 

seguintes condições: 

a) Prazo de entrega, de validade e de garantia dos equipamentos, conforme Termo de Referência; 

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

mesmas em sessão. 

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

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

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

encargos de qualquer natureza); 

b) Preencher, obrigatoriamente, o campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, com a especificação 

dos equipamentos, atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de Referência, com 

a descrição precisa do que pretende ofertar, podendo complementar as informações 

encaminhando via sistema, através de arquivos (documentos) anexos à proposta, sem que, 

para isso, precise identificar a LICITANTE, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

6.5.1 Qualquer elemento que possa identificar o licitante acarretará a desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 

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

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

julgamento. 

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

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

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

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

6.9 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

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

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

sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este fica impedido 

de participar da presente licitação, correspondendo à simples apresentação da proposta, a 

indicação, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na 

presente licitação, eximindo, assim, o Pregoeiro, do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93. 

6.11 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

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

 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO 

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

indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

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

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

7.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

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

de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão, seja qual for o motivo. 

 
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1 O Pregoeiro analisará as propostas, desclassificando aquelas que se mostrarem incompatíveis 

com o objeto da licitação e os requisitos do edital ou que apresentem preços que sejam 

manifestadamente inexequíveis. 

8.2 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 

somente estas poderão participar da fase de lances, conforme disposto no art. 23, do Decreto nº 

5.450/05. 

8.3 Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os 

licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
9.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 

horário e valores consignados no registro de cada lance. 

9.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 

sistema. 

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

registrado em primeiro lugar. 

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

do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, mantendo-se em 

sigilo a identificação do detentor do lance. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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9.5 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for 

considerado inexequível. 

9.6 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

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

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

Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

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

será suspensa e terá reinício somente após comunicação do Pregoeiro aos licitantes. 

9.9 Para julgamento das propostas será adotado o critério do menor valor total estimado do item. 

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

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

período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente no período Randômico determinado 

pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EQUIPARADOS 

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

O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e 

equiparados, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 

nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

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

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

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

classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

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

disputa, após convocação do Pregoeiro e no prazo de 05 (cinco) minutos, apresentar proposta de 

preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas às exigências deste edital, ser 

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

na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista 

no caput, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

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

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

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

prossegue com os demais licitantes. 

10.7 No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno 

porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se 

identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.  

10.8 Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 

2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

10.8.1 produzidos no País; 

10.8.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

10.8.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

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

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 
11.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

11.2 Será desclassificada a proposta que: 

a) não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

b) contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

c) não apresentar as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e/ou anexos; 

d) contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou 

a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

e) Apresentar, na composição de seus preços: 

e.1) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

e.2) custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
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e.3) quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 

unidade dos serviços. 

11.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um 

dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 

Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital.  

11.4 Será igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequível. Considera-se 

inexequível a proposta de preços ou menor lance que comprovadamente, for insuficiente para a 

cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.5 O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

11.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 

43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 

2, de 2008 e no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017. 

11.7 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por 

inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

11.8 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

11.9 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de até 

4 (quatro) horas, observado o horário de 7:30h às 11:30h e 13:30h às 17:30h, após a 

convocação via sistema, a proposta de preço adequada ao último lance e os documentos de 

habilitação indicados no item 13 deste Edital, preferencialmente por meio da opção “documentos” 

no sistema licitações-e, ou via e-mail: licitacoes@cea.ap.gov.br, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

11.9.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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11.10 A proposta inicial, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada após solicitação do 

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

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as 

suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 

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

elaborados pela Administração; 

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

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

Orçamentária anexo ao Edital; 

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

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

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

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

objeto; 

e) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

 
11.11 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

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

11.11.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

deverá ocorrer o arredondamento para menos. 

11.12 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto 

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

ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 

materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham 

a causar prejuízos aos demais licitantes. 

11.12.1 Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 

majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

11.13 Os originais ou cópias autenticadas dos documentos remetidos por meio eletrônico citados 

no item 11.5, deverão ser encaminhados a Comissão de Licitação e Contratos da Companhia 

de Eletricidade do Amapá, Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, nº 1900, bairro Santa Rita, CEP 
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68.900-030 – Macapá-Ap, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da solicitação do Pregoeiro, de 

segunda-feira à sexta-feira, em horário de expediente, que é de 07:30h às 11:30h e 13:30h às 

17:30h, em envelope com timbre da empresa e lacrado. 

11.13.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, se for o caso, destacam-se 

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 

prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

11.14 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

Seção, será desclassificado. 

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

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

objeto. 

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

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

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

e horário para a continuidade da mesma. 

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

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 
12. DA NEGOCIAÇÃO 

 
12.1 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta diretamente 

ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o 

valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas neste edital. 

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

licitantes. 

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

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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12.2 O sistema disponibilizará campo próprio para mensagem do Pregoeiro cabendo aos licitantes 

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

Pregoeiro. 

 
13. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
13.1 Iniciada a fase de habilitação, o licitante que tiver a menor proposta aceita pelo Pregoeiro, 

deverá comprovar sua habilitação, enviando no prazo de 04 (quatro) horas, observado o horário 

de 07:30h às 11:30h e 13:30h às 17:30h, via sistema licitações-e ou email para o endereço 

eletrônico licitacoes@cea.ap.gov.br, com posterior encaminhamento dos documentos originais ou 

cópias autenticadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da solicitação do Pregoeiro, 

de segunda-feira à sexta-feira, no horário de expediente (07:30h às 11:30h e de 13:30h às 

17:30h), a documentação relativa à: 

I – habilitação jurídica; 

II – regularidade fiscal e trabalhista; 

III – qualificação técnica; 

IV – qualificação econômico-financeira; 

V – declarações. 

 
13.2 Habilitação jurídica:  

a) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

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

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

c) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

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

administradores; 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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f) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

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

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

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

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

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

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

5.764, de 1971; 

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

autorização; 

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

consolidação respectiva. 

 
13.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

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

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

contratual; 

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

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

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

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

emitida pela Caixa Econômica Federal; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 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.  
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13.3.1 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa, conforme art. 43 da Lei complementar nº 123/06. 

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

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

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se 

outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição 

na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

13.3.3 O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício 

(Resolução CGSIM n. 16, de 17 de dezembro de 2009). 

 
13.4 Qualificação Técnico-Operacional: 

13.4.1 Registro ou inscrição da empresa licitante, assim como do responsável técnico no CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em plena validade; 

13.4.2 Atestados de Capacidade Técnica, em nome do profissional, engenheiro eletricista, emitido 

por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que comprove experiência deste na coordenação 

ou supervisão dos serviços objeto desta licitação. O Atestado deverá estar registrado no CREA e 

acompanhado da correspondente Certidão de Acervo Técnico (CAT); 

13.4.3 Comprovação que o Responsável Técnico pertence ao quadro permanente da empresa. 

Esta comprovação deverá ser feita através de um dos comprovantes abaixo: 

a) Cópia da Carteira Profissional - CTPS; 

b) Cópia da Ficha do Empregado, acompanhada de cópia da Guia de Recolhimento do FGTS 

e Informações à Previdência Social - GFIP, com indicação nominal do Responsável Técnico; 

c) Cópia do Contrato Social de Constituição ou da última Alteração Contratual, com registro na 

Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos, citando o Responsável Técnico como sócio; 

d) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA, atualizada, citando 

o Responsável Técnico; 
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e) Cópia de publicação da Ata de Eleição da atual Diretoria, citando o Responsável Técnico 

como diretor; 

f) Cópia de contrato de prestação de serviços, citando o Responsável Técnico. 

13.4.4 As empresas sediadas fora do Estado do Amapá deverão apresentar Certidão de Registro 

Temporário para Participação em Licitações, emitida pelo CREA–AP. 

  
13.5 Qualificação Econômico-Financeira: 

a) 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 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

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

b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

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

b.2) Em se tratando de licitação para aquisição de bens a pronta entrega, não será exigido da 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 

exercício financeiro (art. 3º do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015); 

b.3) A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

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

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

 
Índice de Liquidez Geral 

 
Liquidez Geral = ≥ 1,0   

 
 
Índice de Solvência Geral 

 
Solvência Geral = ≥ 1,0 

 
 

Índice de Liquidez Corrente 
 

  Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

   Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Total 

   Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Circulante 
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Liquidez Corrente = ≥ 1,0 
 
 

Índice de Grau de Endividamento 
 

Grau de Endividamentos =  ≤ 1,0 
 
 

b.4) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador, 

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

licitante, apresentado juntamente com a Certidão de Regularidade Profissional dentro da 

validade, de acordo com a Resolução CFC nº 1.402/2012. 

b.5) A Licitante que apresentar resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverá comprovar que possui 

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

estimado da contratação, conforme dispõe o § 3º do art. 31 da Lei nº 8666/93. 

 
13.6 Declarações: 

13.6.1 Para fins de habilitação, todos os licitantes deverão apresentar, ainda, a seguinte as 

Declarações exigidas, conforme modelos constantes nos Anexos II, III, IV, VI e VII. 

13.7 Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em cópia, autenticada em 

cartório competente, pelo (a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio do pregão ou publicação em órgão da 

imprensa oficial. 

13.8 O(a) Pregoeiro(a) verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante deste 

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

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

habilitação.  

13.9 O(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. 

13.10 Se a documentação de habilitação estiver INCOMPLETA e INCORRETA ou contrariar 

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

13.11 Também será inabilitado o licitante que: 

a) Não atender às condições deste Edital; 

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

habilitação, fato com ela relacionado e ensejador de inabilitação.  

Passivo Circulante 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
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14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
14.1 Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em 

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

Edital. 

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

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

disposições deste Edital e seus anexos. 

14.3 A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observado o 

preço estimado de referência fixado neste Edital. 

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

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

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

verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e 

exigências constantes no Edital e seus anexos. 

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

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

apresentada no certame. 

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

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

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

defesa e o contraditório. 

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

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

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

para fins de habilitação e classificação. 

 
15. DOS RECURSOS 

 
15.1 Declarado o vencedor, e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido prazo de 01 (uma) 

hora, observado o horário de 07:30h às 11:30h e 13:30h às 17:30h, durante o qual qualquer 
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licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 

recurso, indicando contra qual decisão pretende recorrer e por quais motivos. 

15.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente, em campo próprio do sistema. 

15.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 

úteis, observado o horário de 07:30h às 11:30h e 13:30h às 17:30h, contados da data que 

postou sua intenção recursal, para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

15.4 Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de 

recurso, o licitante interessado poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da fase 

de lances. 

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

decadência do direito de recurso, autorizando o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante 

vencedor e encaminhando o processo ao Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá – 

CEA, para homologação. 

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

homologará o processo licitatório. 

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

aproveitamento. 

15.8 Não serão conhecidas as razões e contrarrazões a recursos intempestivamente 

apresentadas. 

15.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

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

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

recursos apresentados. 
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16.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 
17. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
17.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis. 

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

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

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

certame. 

17.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

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

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

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

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde 

que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

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

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

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

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

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, Estados e 

Municípios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das 

demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 

8.666/93. 

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

motivação do órgão ou entidade licitante. 



  

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PRL 
Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 

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

 

 

 

Página 20 de 112 
 

Página 20 de 112 
 

 
 

 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

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

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

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

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

contratuais. 

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

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

de 2% (dois por cento).  

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

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

demais obrigações nele previstas; 

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

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

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

CEA à Contratada; 

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

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

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

ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

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

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

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

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

uma ou mais das seguintes hipóteses:  

18.6.1 caso fortuito ou força maior; 

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

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

pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

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

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

previstas neste item. 

18.8 Será considerada extinta a garantia: 

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

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

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

Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

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

Amapá - CEA não comunique a ocorrência de sinistros. 

 

19. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

 
19.1 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura do contrato, podendo ser renovado por iguais períodos, limitado ao prazo máximo 

previsto na legislação vigente. 

 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 
20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada estão estabelecidas no Termo de Referência 

(Item 14). 

 
21. DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO – ADS 

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

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

úteis, após cumpridas as exigências contidas neste Edital, aceitar ou retirar a Autorização de 

Serviços – ADS, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

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

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

pela Administração. 

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

Serviços – ADS no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, 

obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar este Pregão, 



  

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PRL 
Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 

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

 

 

 

Página 22 de 112 
 

Página 22 de 112 
 

 
 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93, conforme art. 64, § 2º da 

Lei 8.666/1993. 

21.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a Autorização de Serviços – 

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

obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

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

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

propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 
22. DO PAGAMENTO 

 
22.1 O pagamento será efetuado conforme estabelecido no Termo de Referência (Item 11). 

 
23. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO OBJETO 

 
23.1 No interesse da Companhia de Eletricidade do Estado do Amapá, o objeto do presente 

Termo de Referência poderá ser aumentado ou suprimido até o limite correspondente a 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Nota de Empenho, conforme disposto no 

Artigo 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.665/93; 

23.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários; 

23.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
24.1 Sanções relativas à licitação: 

24.1.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não 

mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa. 

24.1.2 Além da penalidade prevista acima, a licitante ficará sujeita às multas na fase de licitação, 

sobre o valor estimado do objeto, por infração, a ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias após 

notificação, nos seguintes termos: 
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✓ Multa compensatória de 10% (dez por cento) por cada uma das infrações a seguir: aquele 

que se comportar de modo inidôneo; deixar de entregar a documentação exigida no Edital; não 

assinar o Contrato, ou deixar de retirar o instrumento equivalente; e não mantiver a proposta; 

atrasos injustificados na execução do Contrato. 

✓ Multa compensatória de 15% (quinze por cento) por cada uma das infrações a seguir: 

aquele que fizer declaração falsa, apresentar documentação falsa, ou cometer fraude fiscal. 

 

24.2 Sanções relativas ao Contrato: 

 
24.2.1 Serão aplicadas multas à Contratada conforme falhas e não conformidades previstas no 

item 16 do Termo de Referência e no Anexo II do mesmo (Condições Gerais para Execução dos 

Serviços). 

24.2.2 As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cabíveis. 

24.4 Compete ao Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA a aplicação das 

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

úteis, contados da notificação. 

24.5 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 

ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 

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

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

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

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

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

observado o princípio da proporcionalidade. 

 
25. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

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

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

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

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

25.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 
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25.3 Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 

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

suportado no cumprimento do contrato. 

 
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

comprometimento da segurança da contratação. 

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

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

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

documentação referente ao presente Edital. 

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

contratação. 

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

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

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

26.6 A anulação do Pregão induz à do contrato. 

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

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

suportado no cumprimento do Contrato. 

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

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

formulação das propostas. 

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

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

estabelecido. 

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

convocatório. 

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

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

eletrônico. 
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26.12 Para todas as referências de tempo contidas neste Edital, será observado o horário de 

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

ao certame.  

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

do preâmbulo deste Edital. 

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

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

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

do Estado do Amapá.  

 
27. DOS ANEXOS 

 
27.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

 
a) Anexo I – Termo de Referência, Anexos e Planilha de Custos e Formação de Preços; 

b) Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 

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

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

e) Anexo V – Modelo de Declaração de Capacidade Técnica; 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

h) Anexo VIII – Modelo de Proposta; 

i) Anexo IX - Minuta do Contrato.  

 

 

Macapá, 15 de fevereiro de 2018. 

 
 

Elaine de Souza Santos 
Pregoeira – PRL/CEA 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PRL 
Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 

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

 

 

 

Página 26 de 112 
 

Página 26 de 112 
 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017–PRL 
PROCESSO Nº 023/2017–PRL 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 009/2017-DDS/DOP 

 
 

1 OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em redes de distribuição aéreas energizadas, linhas de transmissão 

energizadas e subestações energizadas, com tensão até 138 KV sob a forma de produtividade 

por unidade de serviços (US), nas áreas urbanas e rurais da Regional Metropolitana da 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. 

Os serviços em tela são considerados serviços comuns de engenharia, pois os padrões de 

desempenho e qualidade estão objetivamente definidos no Edital por meio de especificações 

usuais no mercado, tanto é que serviços similares executados pelas demais empresas 

distribuidoras de energia elétrica, contratam serviços análogos junto às empresas de 

engenharia elétrica, por meio de Pregões Eletrônicos. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A contratação objetiva garantir a necessária e imprescindível qualidade da alimentação de 

energia elétrica às unidades consumidoras, visando eliminar ou minimizar as eventuais 

interrupções ou desligamentos na rede de distribuição, que além de desconfortos e prejuízos 

às populações e estabelecimentos comerciais, industriais, hospitalares, etc, torna a CEA 

susceptível a operacionalmente não atender aos indicadores de Duração Equivalente de 

Interrupção por Consumidor (DEC) ou Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor 

(FEC), estabelecidos colo limites pela Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL. 

Além disso, a manutenção preventiva e corretiva nas redes de distribuição energizadas, 

reduz sensivelmente necessidades de interrupções de fornecimento e evita ocorrência de 

acidentes devido a eventuais desgastes ou fadiga das fiações, acessórios e ferragens. 

A ausência das manutenções preventivas e corretivas não só é um extremo risco operacional, 

como obviamente, irresponsabilidade da empresa responsável pela distribuição de energia 
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elétrica, susceptível a causar danos significativos, não só materiais como à seres vivos, 

incluindo pessoas e animais. 

É portanto incogitável e inadmissível não dispor-se de adequado sistema de manutenção 

preventiva e corretiva das redes de distribuição de energia, como condição mínima obrigatória 

operacional desta Companhia de Eletricidade do Amapá, no escopo de suas atribuições 

institucionais. 

 

3 ÁREA DE ATUAÇÃO 

O objeto supracitado será contratado em 01 (um) lote único, distribuído na área de 

concessão da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA. 

 

4 MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

Para efeito da presente licitação, considera-se base a US de Rede de Distribuição Aérea - 

RDA, que corresponde à unidade representativa do valor dos serviços especializados 

necessários para instalação completa de um poste em Rede de Distribuição Aérea, equipado 

com estrutura N4, incluindo-se todos os custos inerentes a essa execução, de responsabilidade 

da empreiteira e será pago de acordo com a medição dos serviços. 

Desse modo, o regime de contratação será regido sob a forma de produtividade por 

Unidade de Serviço (U.S).  A Unidade de Serviço é prática extremamente usual em serviços de 

manutenção nas redes de distribuição de energia e corresponde à unidade representativa do 

valor dos serviços especializados necessários para instalação completa de um poste em Rede 

de Distribuição Aérea, equipado, incluindo-se todos os custos inerentes a essa execução, 

assim como execução de serviços comerciais, corte e religação, de responsabilidade da 

empreiteira e será pago de acordo com as medições dos serviços efetivamente executados, 

fixadas as respectivas correlações entre a U.S. base padrão e a complexidade de cada tarefa 

específica. 

 

5 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

5.1 A CONTRATADA deverá apresentar como Responsável Técnico dos serviços profissional 

Engenheiro Eletricista devidamente apto e registrado em Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, devendo o mesmo preencher e assinar a 
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Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do CREA, o qual prestará toda a 

assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

 

6 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - HABILITAÇÃO 

6.1 Prova de inscrição da empresa e do responsável técnico no CREA de origem; 

6.2 Atestados de Capacidade Técnica, em nome do profissional, engenheiro eletricista, emitido 

por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que comprove experiência deste na 

coordenação ou supervisão dos serviços objeto desta licitação. O Atestado deverá estar 

registrado no CREA e acompanhado da correspondente Certidão de Acervo Técnico; 

6.3 Comprovação que o Responsável Técnico pertence ao quadro permanente da empresa. 

Esta comprovação deverá ser feita através de um dos comprovantes abaixo: 

a) Cópia da Carteira Profissional - CTPS; 

b) Cópia da Ficha do Empregado, acompanhada de cópia da Guia de Recolhimento do 

FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com indicação nominal do 

Responsável Técnico; 

c) Cópia do Contrato Social de Constituição ou da última Alteração Contratual, com 

registro na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos, citando o 

Responsável Técnico como sócio; 

d) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA, atualizada, 

citando o Responsável Técnico; 

e) Cópia de publicação da Ata de Eleição da atual Diretoria, citando o Responsável 

Técnico como diretor; 

f) Cópia de contrato de prestação de serviços, citando o Responsável Técnico. 

5.4 As empresas sediadas fora do Estado do Amapá deverão apresentar Certidão de Registro 

Temporário para Participação em Licitações, emitida pelo CREA–AP. 

 

7 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

Código Descrição de Serviço Descrição de Viatura QTD 

A1 
Manutenção em linha energizada ao 

potencial em tensão até 138 KV 
(05(cinco) eletricistas de LV) 

Picape c/ 
equipamento de LV 

ao potencial 
1 

A2 
Manutenção em linha energizada ao 

contato até 13,8 KV (01(um) motorista e 
Caminhão c/ 

equipamento de LV, 
1 
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05(cinco) eletricistas de LV) 02 cestos 

A3 
Manutenção em linha energizada ao 
contato (01(um) motorista e 03(três) 

eletricistas de LV) 

Caminhão ¾ c/ 
equipamento de LV, 

01 cesto 
1 

 

a) A CONTRATADA deverá montar sua base operativa, em comum acordo com a 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, obedecendo à área abrangência dos 

serviços;  

b) A base operativa montada pela Contratada deverá ser composta por um Engenheiro 

Eletricista, um Técnico em Segurança do Trabalho, um Auxiliar Administrativo e um 

Almoxarife, com um veículos de apoio; 

c) Em caráter de contingência, e em comum acordo, uma equipe poderá atuar em área 

diferente de sua base.   

d) Preço de referência da US: R$ 2.527,39 

 

8 DOS VEICULOS UTILIZADOS 

 

8.1 EQUIPE DE APOIO  

A equipe de apoio deve dispor de 01 (um) veículo tipo Pick-up, de propriedade da 

CONTRATADA, com identificação “A SERVIÇO DA CEA”, com, no máximo, 03(três) anos de 

fabricação, possuir tração 4x4, 5 lugares, capacidade de carga 700 Kg, ou superior, equipadas 

com rádio VHF compatível com o sistema de comunicação utilizado no Centro de Operação da 

Distribuição da CEA.  

  

8.2 EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE LINHA VIVA AO POTENCIAL A1 

A equipe de manutenção de linha viva ao potencial deve dispor de 01(um) veículo tipo Pick-up, 

de propriedade da CONTRATADA, com identificação “A SERVIÇO DA CEA”, com, no máximo, 

03(três) anos de fabricação, possuir tração 4x4, 5 lugares, capacidade de carga 700 Kg ou 

superior, porta escadas, maleiros para acomodação de ferramentas e materiais, equipadas 

com rádio VHF compatível com o sistema de comunicação utilizado no Centro de Operação da 

Distribuição da CEA.  

 

8.3 EQUIPES MANUTENÇÃO DE LINHA VIVA AO CONTATO TIPOS A2 E A3 
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Código A2: A equipe utilizará caminhão de propriedade da CONTRATADA, com identificação 

“A SERVIÇO DA CEA”, com, no máximo, 03 (três) anos de fabricação, equipado com 

equipamento do tipo SKY-MUNCK, ou similar, atendendo as seguintes especificações: 

Capacidade mínima de 15 (quinze) toneladas; 

Carroceria com piso em chapa de aço antiderrapante, bitola 3/16 in; guarnição lateral externa 

ao piso em chapa USG; suporte para escada de linha viva; pára-choque traseiro com degrau 

de acordo com as medidas do CONTRAN; armários ocupando a extensão lateral em ambos os 

lados com profundidade mínima de 35 cm, para acondicionamento das ferramentas e 

equipamentos da equipe. Com opção na parte traseira para introdução de bastões e varas de 

manobras. Todas as portas serão providas de fecho com chave mestra. 

Cabina adicional para acomodar 04(quatro) pessoas sentadas, com janelas nas laterais e visão 

na parte dianteira e traseira, com todos os acessórios necessários de segurança, para o 

veículo; 

Proteção com as funções básicas de descanso da lança metálica, proteção da cabina do 

caminhão e proteção da cabina adicional. “Estrutura central de aço dobrado de ¼” e superior 

em malha de vigas de aço chapa 14 USG, revestido com tela de aço inoxidável, cobrindo 

desde a linha do pára-choque dianteiro do caminhão até o final da cabina adicional na parte 

traseira.     

Atenderem a legislação em vigor dos órgãos controladores de trânsito. 

O equipamento para trabalho em rede energizada com cesta aérea deverá ter no máximo 03 

(três) anos de uso e possuir as seguintes características e acessórios (pôr veículo): 

Altura de trabalho: alcance 15 metros; 

Alcance horizontal mínimo de 7,5 metros; 

Capacidade: duas cestas, com capacidade individual de no mínimo 150 kg; 

Seção isolante em fibra de vidro e isolada para 69KV (fase - fase); 

Sistema de giro de 360º contínuos; 

Estabilidade através de 04 sapatas estabilizadoras hidráulicas com válvula de retenção 

duplamente pilotada; 

Pressão máxima de trabalho de 175 bar / 38 lpm / 1000rpm; 

Motor elétrico para acionamento da lança; 

Acionamento 100% hidráulico; 

Bomba manual de emergência fixada na base do equipamento; 

Sistema liga / desliga do motor do veículo na caçamba; 
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Saída para ferramentas hidráulicas no comando do cesto; 

Equipamento dotado de válvula de segurança contra quebra de tubulações e rompimento de 

mangueiras, válvulas controladoras de fluxo, que proporcionem maior sensibilidade dos 

movimentos. 

Equipamento dotado de válvula de segurança contra quebra de tubulações e rompimento de 

mangueiras, válvulas controladoras de fluxo, que proporcionem maior sensibilidade dos 

movimentos; 

Equipados com rádio VHF compatível com o sistema de comunicação utilizado no Centro de 

Operação da Distribuição da CEA. 

Código A3: A equipe utilizará caminhão ¾ de propriedade da CONTRATADA, com 

identificação “A SERVIÇO DA CEA”, com, no máximo, 03 (três) anos de fabricação, equipado 

com equipamento do tipo SKY-MUNCK, ou similar, atendendo as seguintes especificações: 

Capacidade mínima de 04 toneladas; 

Carroceria com piso em chapa de aço antiderrapante, bitola 3/16 in; guarnição lateral externa 

ao piso em chapa USG; suporte para escada de linha viva; pára-choque traseiro com degrau 

de acordo com as medidas do CONTRAN. Armários ocupando a extensão lateral em ambos os 

lados, com profundidade mínima de 30 cm, para acondicionamento das ferramentas e 

equipamentos da equipe. Com opção na parte traseira de para introdução de bastões e varas 

de manobras. Todas as portas serão providas de fecho com chave mestra. 

Proteção com as funções básicas de descanso da lança metálica. “Estrutura central de aço 

dobrado de ¼” e superior em malha de vigas de aço chapa 14 USG, revestido com tela de aço 

inoxidável, cobrindo desde a linha do pára-choque dianteiro do caminhão até o final da cabina 

adicional na parte traseira.     

Atenderem a legislação em vigor dos órgãos controladores de trânsito. 

O equipamento para trabalho em rede energizada com cesta aérea deverá ter no máximo 04 

(quatro) anos de uso e possuir as seguintes características e acessórios (pôr veículo): 

Altura de trabalho: alcance 13 metros; 

Alcance horizontal: 6,0 metros 

Capacidade: duas cestas em fibra com degrau, com capacidade individual de no mínimo 140 

kg; 

Seção isolante em fibra de vidro e isolada para 69KV (fase - fase); 

Sistema de giro de 360º contínuos, garrafas hidráulicas e cremalheira; 

Estabilidade através de 04 sapatas estabilizadoras hidráulicas com válvulas de retenção 
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duplamente pilotada; 

Pressão máxima de trabalho de 175 bar / 28 lpm / 1000rpm; 

Motor elétrico para acionamento da lança; 

Acionamento 100% hidráulico; 

Controle de operação da parte aérea, na torre e no cesto, com prioridade para o da torre; 

Bomba manual de emergência fixada na base do equipamento; 

Sistema liga / desliga do motor por controle remoto; 

Saída para ferramentas hidráulicas no comando do cesto; 

Equipamento dotado de válvula de segurança contra quebra de tubulações e rompimento de 

mangueiras, válvulas controladoras de fluxo, que proporcionem maior sensibilidade dos 

movimentos; 

Equipados com rádio VHF compatível com o sistema de comunicação utilizado no Centro de 

Operação da Distribuição da CEA. 

 

8.4 INSPEÇÃO  

A Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA, inspecionará os veículos antes do início dos trabalhos e expedirá documento sobre as 

condições, ou não, de uso dos veículo. A não observância das condições estabelecidas 

implicará na necessidade de substituição imediata do veículo. 

 

9 ESTRUTURA BÁSICA DAS EQUIPES 

 

9.1 GRUPO DE SERVIÇOS DE CAMPO  

 

Função Exigências 

Eletricista 

Encarregado 

Formação como Eletricista de Baixa e Média 

Tensão e experiência mínima de 06 (seis) 

meses na função. Escolaridade mínima: 

Ensino Fundamental. 

Eletricista de 

Linha Viva 

de Média e 

Formação como Eletricista de Baixa e Média 

Tensão em rede de Linha Viva e experiência 

mínima de 06 (seis) meses como eletricista de 
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Alta Tensão Linha Viva. Escolaridade mínima: Ensino 

Fundamental. 

Operador de 

Guindauto 

Formação como Eletricista de Baixa e Média 

Tensão e experiência mínima de 12 (doze) 

meses como eletricista de RD (Energizada ou 

Desenergizada). Experiência mínima de 06 

(seis) meses na função, comprovada em 

carteira de trabalho. CNH Categoria “D”. 

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental. 

 

9.2 GRUPO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS  

 

Função Exigências 

Engenheiro Eletricista  
Experiência na função comprovada em 
carteira de trabalho e registro no CREA. 

Técnico de segurança do 
trabalho               

Experiência na função comprovada em 
carteira de trabalho e possuir CNH 
Categoria “B”. 

Almoxarife 
Experiência na função comprovada em 
carteira de trabalho. 

Assistente de Administração Escolaridade mínima: Ensino Médio. 

 

10 DOS PRAZOS DE MOBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

10.1 O prazo de mobilização das equipes será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

contados a partir da data de assinatura do contrato; 

10.2 O prazo para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico será de 12 (doze) 

meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual. 

10.3 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 

do Contrato. 

10.4 Caso haja interesse das partes, a referida contratação poderá ser prorrogada por iguais 

períodos, limitado ao prazo máximo previsto na legislação vigente. 
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11 DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
11.1 Pela execução dos serviços ora contratados, a Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA, pagará mensalmente à CONTRATADA, com base no valor unitário da US de 

referência, no prazo de 30 (trinta) dias, após a medição dos serviços aprovados pela 

fiscalização e apresentação da nota fiscal/fatura, mediante crédito em conta corrente, 

valendo como comprovante de quitação o documento de confirmação enviado pelo banco 

a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

11.2 Havendo paralisação na execução dos serviços, por fato ou omissão da responsabilidade 

da CONTRATADA, não será liberado o pagamento até que esta volte a assumir a 

execução dos serviços. Nesse caso, a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

poderá determinar a conclusão dos serviços por meio de mão-de-obra própria ou de 

terceiros, repassando os custos adicionais à CONTRATADA; 

11.3 As faturas/notas fiscais deverão ser emitidas com a expressa indicação do número do 

contrato, a descrição do evento a que se refere, destacando-se impostos incidentes e 

eventuais deduções e ou retenções legais. Deverão ser apresentadas dentro do mês da 

execução dos serviços, juntamente com os documentos que comprovem os 

recolhimentos dos encargos sociais e tributários legalmente exigidos, sob pena de não 

liberação dos pagamentos; 

11.4 A CONTRATADA apresentará a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA a Nota 

Fiscal/Fatura correspondente aos serviços devidamente executados e aprovados pela 

fiscalização da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA até o 10º dia útil do mês 

subsequente ao mês da execução dos serviços. Se por culpa da CONTRATADA, a fatura 

não for apresentada até a data limite, a mesma deverá arcar com os ônus previdenciários 

e sociais incidentes sobre ela; 

11.5 A liberação do pagamento de quaisquer faturas fica condicionada a prova do 

recolhimento do ISQN (Imposto de Serviço Sobre Qualquer Natureza), perante o 

município onde se executarem os serviços relativos à fatura anterior ou, retenção na 

fonte, pela a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, observada a legislação 

municipal específica; 

11.6 O pagamento das faturas não significa a sua aprovação definitiva pela a Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA. Todo pagamento que vier a ser considerado 
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contratualmente indevido será descontado dos pagamentos devidos à CONTRATADA, ou 

dela cobrada; 

11.7 Os pagamentos estão sujeitos às seguintes deduções e ou retenções: 

a) Tributos, taxas e outros encargos incidentes na fonte; 

b) Retenções e ou deduções determinadas por lei ou contratualmente previstas.  

11.8 Caso o faturamento seja feito em desacordo com os termos do CONTRATO, as Notas 

Fiscais/Fatura poderão ficar retidas no órgão da Companhia de Eletricidade do Amapá 

- CEA responsável pela administração do CONTRATO, aguardando-se a chegada da 

documentação em ordem, e o novo vencimento será contado de acordo com a condição 

do pagamento estipulada nesta Cláusula, a partir do protocolo do último documento 

entregue; 

11.9 Fica vedada à CONTRATADA a emissão de duplicatas para a cobrança de quaisquer 

valores que venham a ser devidos em razão do CONTRATO; 

11.10 Sem prejuízo de qualquer outra disposição contratual, vindo a Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA responder por qualquer ação ou reclamação proposta por 

empregados da CONTRATADA, pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro em 

decorrência de serviços prestados, estará expressamente autorizada pela 

CONTRATADA para, mediante simples notificação escrita, reter e utilizar os créditos de 

titularidade da mesma, até o montante necessário ao pagamento integral da obrigação 

exigida, incluindo custas, despesas processuais e honorários advocatícios, e ou executar 

a garantia de execução do CONTRATO. 

 

12 DOS IMPOSTOS E ENCARGOS 

12.1 Todos os tributos e encargos de natureza fiscal e tributária que incidam ou venham a 

incidir sobre os serviços objeto do CONTRATO, serão de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA, que promoverá as diligências necessárias e procederá aos 

recolhimentos e pagamentos de tais tributos e contribuições nos prazos legais.  

 

13 DO REAJUSTE 

13.1 O prazo para o primeiro reajuste será em 12 (doze) meses a contar da data de 

apresentação da proposta, para a manutenção da mesma qualidade inicial do objeto 

contratado e incidirá 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato, 

respeitando-se o interregno mínimo de 01 (um) ano, ou seja, os preços serão firmes e 
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irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses de duração do Contrato. Havendo 

prorrogação do contrato a data de reajuste será de 12 (doze) meses a contar da data de 

assinatura do contrato;  

13.2 Caso haja alterações de mercado que possam impactar no valor contratado, 

proceder-se-á ao reajuste no preço da US contratada, em conformidade com o aumento 

ou redução de custos, respeitando o prazo estabelecido no parágrafo anterior; 

13.3 Para fins de reajuste do preço unitário da US CONTRATADA será adotado o índice 

IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) apurado pela Fundação Getúlio Vargas – 

FGV; 

13.4 A pretensão de reajustes por parte da CONTRATADA deverá ser manifestada por 

meio de correspondência à área gestora do contrato, anexando os documentos 

comprobatórios dos repasses dos direitos trabalhistas (ACT, etc.) da mão de obra 

envolvida na execução dos serviços objeto; 

13.5 A CONTRATADA somente poderá requerer a repactuação contratual objetivando a 

adequação aos novos preços do mercado e ou ajuste do valor da mão de obra, após 

um ano da apresentação da proposta ou do orçamento, devendo ainda ser pleiteada até 

a data da prorrogação contratual subsequente. Caso a CONTRATADA não o faça de 

forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a 

respectiva repactuação, ocorrerá à preclusão do seu direito de repactuar, conforme 

entendimento trazido pelo Acórdão 1.563/2004 do TCU e do art. 28, da Instrução 

Normativa MPOG nº 02/08.    

 

14 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

14.1 Além das demais obrigações previstas no CONTRATO compete a CONTRATANTE - 

CEA: 

1) Pagar à CONTRATADA as Notas Fiscais/ Faturas apresentadas e aceitas nas condições 

estabelecidas no CONTRATO; 

2) Exercer ampla fiscalização sobre os serviços contratados, almoxarifados, depósitos e pátios 

por intermédio de prepostos seus devidamente credenciados, ao qual a CONTRATADA 

deverá facilitar o exercício de suas funções; 

3) A presença da fiscalização não elimina nem atenua a responsabilidade da CONTRATADA 

na execução dos serviços contratados, quanto à qualidade dos serviços prestados e o 

cumprimento de suas obrigações legais e contratuais; 
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4) Fiscalizar amplamente a execução dos serviços através de suas equipes de fiscalização dos 

serviços de campo e/ou segurança do trabalho, e especialmente para: 

a) Suspender os trabalhos em qualquer etapa, sempre que considerar necessário 

viabilizar a sua melhor execução; 

b) Suspender qualquer trabalho ou aplicação de material que não se enquadre nas 

especificações e padrões fornecidos pela a Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA e exigidos no contrato; 

c) Decidir, com o representante geral da CONTRATADA, em caso de necessidade, as 

alterações na ordem de sequência dos trabalhos, as quais forem julgadas 

convenientes ou necessárias. 

5) Caso a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA entenda ser necessário o exame de 

quaisquer documentos, deverá notificar a CONTRATADA para que apresente tais 

documentos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 

6) Orientar previamente os Responsáveis Técnicos em relação à correta execução dos 

serviços; 

7) Apresentar a programação de trabalho à CONTRATADA; 

8) Informar, por escrito, à CONTRATADA, e por meio de seu representante legal, eventuais 

irregularidades existentes na prestação dos serviços; 

9) Orientar previamente os Responsáveis Técnicos da CONTRATADA em relação ao correto 

armazenamento e acondicionamento de materiais, equipamentos e resíduos; 

10) Decidir, com o representante geral da CONTRATADA, em caso de necessidade, as 

alterações, as quais forem julgadas convenientes ou necessárias para uma boa 

conservação dos materiais e ambiente; 

11) Solicitar à CONTRATADA a organização adequada de qualquer material, equipamento 

ou resíduo cujo armazenamento considere prejudicial à sua boa conservação ou ao 

ambiente; 

12) Fornecer, em meio físico ou digital, à CONTRATADA cópia dos documentos e 

instruções e procedimentos de trabalho referenciados neste instrumento e seus anexos. 

 

14.2 Além das demais obrigações previstas no contrato competem à CONTRATADA: 

1) Executar os serviços contratados dentro dos padrões de qualidade, segurança e quantidade 

exigida, em estrita observância às condições definidas no contrato e de acordo com os 
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documentos e instruções recebidas pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

dentro dos prazos estipulados em cada serviço; 

2) Observar a programação dos serviços elaborada pela Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA e suas eventuais alterações; 

3) Arcar com os custos decorrentes de material, mão-de-obra, transportes e outros, nos casos 

de serviços executado/recebidos que venham a ser objeto de desligamentos por erro 

comprovado de execução, e que se torne imperativo o seu restabelecimento por parte da 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA;  

4) Reparar ou refazer, exclusivamente às suas expensas, os serviços inadequadamente 

executados, sanando todos os problemas dentro dos prazos estipulados pela a 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

5) Fica a CONTRATADA obrigada a informar a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da notificação/citação de 

qualquer reclamação trabalhista, ajuizada por seus empregados, decorrente de serviços 

que seja objeto deste CONTRATO; 

6) A CONTRATADA autoriza expressamente a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

a deduzir os pagamentos mensais, ou a cobrar da forma que melhor lhe convier, todos os 

custos por ela incorridos em ações judiciais propostas por empregados da 

CONTRATADA, incluindo honorários advocatícios, custas e emolumentos; 

7) Empregar pessoal em número e qualificação compatíveis com a perfeita execução dos 

serviços, devendo inclusive recompor, sem ônus para a Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA o seu quadro de empregados sempre que necessário; 

8) Apresentar à Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, antes do início dos serviços, 

mensalmente e sempre que houver alterações no quadro de funcionários, relação dos 

empregados; 

9) A CONTRATADA deverá credenciar como prepostos seus empregados autorizados a 

interagir no sistema elétrico de potência, os quais deverão possuir qualificação, 

habilitação e capacitação, bem como ter autonomia e autorização para resolver, local e 

imediatamente, qualquer assunto relacionado com os serviços, objeto do contrato; 

10) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, quando em execução dos 

serviços, comprometendo-se a afastar qualquer empregado, cuja presença seja 

considerada inconveniente aos interesses dos serviços ou a imagem da Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA, a critério da mesma; 
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11) A eventual substituição de empregado nos termos do item anterior não acarretará 

qualquer ônus adicional para a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 

suportando a CONTRATADA qualquer encargo ou responsabilidade trabalhista ou 

previdenciária relativa aos empregados substituídos ou afastados; 

12) Observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade como empresa 

legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto deste contrato, inclusive 

ambientais; 

13) Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, 

previdenciária, de seguro, higiene e segurança da saúde e bem estar do trabalho e 

ambiental, assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo 

integralmente pelos ônus resultantes das infrações cometidas; 

14) Contratar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer 

tempo, sem qualquer ônus para a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

15) Responsabilizar-se pelo transporte de acesso e circulação do seu pessoal nas áreas de 

serviços, assumindo integralmente os custos decorrentes do fornecimento de vale-

transporte, tornado obrigatório pela Lei n.º 7.619/87; 

16) Fornecer alimentação aos seus empregados alocados aos serviços contratados, ainda 

que decorrentes de acordo ou convenção coletiva e concessão à CONTRATADA, 

assumindo integralmente seus custos; 

17) Não aliciar empregados Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA ou de outras 

empresas a serviço da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

18) Não reduzir o número de turmas, nem o número de seus componentes, sem 

autorização prévia da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. Em caso de 

substituição de pessoal, deverá remeter imediatamente a Companhia de Eletricidade 

do Amapá - CEA a relação dos substituintes, os quais deverão ser, pelo menos, de igual 

categoria dos substituídos; 

19) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao permitir a 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA fiscalizar, periodicamente, a execução 

dos serviços contratados, bem como os materiais e equipamentos neles empregados; 

20) Compete à CONTRATADA registrar no CREA, por sua conta e responsabilidade, os 

contratos celebrados com a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, de acordo 

com o disposto na Lei 6.496, de 07.12.77 e Resolução 425, de 18/12/98, do CONFEA; 
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21) A comprovação perante a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA do registro do 

contrato no CREA é condição necessária à liberação de qualquer pagamento devido à 

CONTRATADA. 

 

15 DA RESCISÃO 

15.1 Constituem causas de inadimplemento do CONTRATO: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer de suas Cláusulas ou 

condições; 

b) A dissolução judicial, a insolvência civil, a decretação de falência ou qualquer 

alteração social da CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar 

fielmente este CONTRATO; 

c) A não renovação do cadastro ou o não atendimento de qualquer condição nele 

exigida; 

d) Aos demais motivos previstos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/1993. 

e) Acrescentam-se ainda, as penalidades administrativas à CONTRATADA por 

inadimplência as previstas nos arts. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e parágrafos 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no artigo 28 do Decreto 5.450/2005, 

bem como artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002; 

15.2 A ocorrência de qualquer dos motivos previstos na Cláusula anterior ensejará as 

seguintes providências pela parte prejudicada: 

a) Os fatos, ações ou omissões caracterizadores do inadimplemento contratual serão 

comunicados à parte infratora por escrito, ao mesmo tempo em que serão 

solicitados os esclarecimentos, as ações a serem tomadas e as justificativas 

pertinentes, que deverão ser respondidas à outra parte no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis após o seu recebimento; 

b) Sanadas as irregularidades, aceitas as justificativas apresentadas, ou executado o 

plano de ações acertado, considerar-se-á como cessado o motivo da rescisão; 

c) Permanecendo desatendida a condição contratual infringida, ficará plenamente 

caracterizada a inadimplência da parte infratora, após notificação escrita da parte 

prejudicada. 

15.3  Uma vez caracterizado o inadimplemento contratual, nos termos da antecedente, a parte 

prejudicada ficará autorizada a aplicar à parte infratora as penalidades previstas nesta 

Cláusula, e a promover a rescisão do CONTRATO, nas condições que se seguem: 
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1) Inadimplemento pela CONTRATADA poderá a Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA: 

a) Aplicar-lhe a penalidade de advertência escrita; 

b) Aplicar-lhe as multas previstas no Anexo II – Condições Gerais Para Execução dos 

Serviços; 

c) Aplicar-lhe multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do CONTRATO na 

hipótese de rescisão; 

d) Aplicar-lhe a penalidade de suspensão do Cadastro da Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA ou de declaração de inidoneidade para contratar 

com a Administração Pública, conforme determinado em processo administrativo 

próprio; 

e) Rescindir o CONTRATO, mediante simples notificação escrita; 

f) A aplicação das multas previstas neste CONTRATO não exime a CONTRATADA 

de outras penalidades. 

 

16 DAS MULTAS E NÃO CONFORMIDADES 

16.1 Serão aplicadas à CONTRATADA as multas classificadas e quantificadas referentes a 

falhas e não conformidades previstas neste Termo de Referência e no Anexo II – 

Condições Gerais Para Execução do Serviços; 

16.2 As multas previstas neste CONTRATO poderão ser aplicadas cumulativamente; 

16.3  O pagamento de multas não exime a CONTRATADA de reparação dos eventuais danos, 

perdas ou prejuízos que o ato venha a acarretar a Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA ou a terceiros e sem prejuízo da aplicação das demais penalidades 

previstas neste instrumento e seus anexos; 

16.4  Qualquer valor decorrente das penalidades previstas neste CONTRATO poderá ser 

descontado dos pagamentos devidos à CONTRATADA; 

16.5 Aplicadas às multas, a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA as descontará do 

seguro-garantia e dos primeiros pagamentos que fizer a CONTRATADA, logo após a sua 

imposição e nos demais pagamentos subsequentes, até a completa satisfação do débito 

pela CONTRATADA;  
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16.6 Se a garantia prestada for inferior ao valor da multa, o contratado, além de perder o valor 

da garantia, responderá pela diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

16.7 Na aplicação de penalidade, será observado o contraditório e a ampla defesa. Para tanto, 

será oportunizada à CONTRATADA, antes da efetiva aplicação da penalidade, a 

apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis. 

16.8 A CONTRATADA, notificada da multa que lhe foi aplicada, terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data da notificação, para interpor recurso junto à Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA. 

16.9 Na inexecução total ou parcial do contrato, a Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multas previstas neste item; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA por prazo de até 5 (cinco) anos, 

conforme prevista no artigo 28 do decreto 5.450/2005. 

 

17 DA CESSÃO 

É vedado à CONTRATADA ceder a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e 

obrigações decorrentes deste CONTRATO. 

 

18 DA SOLIDARIEDADE 

A CONTRATADA declara, para todos os fins de direito, que são responsáveis por todas as 

obrigações assumidas pelo CONTRATO perante a Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA, enquanto essas perdurarem, inclusive por todas as penalidades devidas em caso de 

descumprimento de qualquer dispositivo deste CONTRATO. Assim pode a Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA a qualquer tempo, exigir, cobrar e/ou acionar a CONTRATADA, 

a seu exclusivo critério e conveniência, para o cumprimento de qualquer disposição contida 

neste CONTRATO. 
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19 DO VALOR DO CONTRATO 

 Para efeitos legais, o presente CONTRATO tem seu valor total estimado em R$ 

2.729.578,76 (Dois milhões setecentos e vinte e novo mil quinhentos e setenta e oito 

reais e setenta e seis centavos).. 

 

20 DA GESTÃO DO CONTRATO - FISCALIZAÇÃO 

 O gestor do contrato será designado através de Portaria, devendo exercer a fiscalização e o 

fiel cumprimento das cláusulas contratuais e todas as exigências contidas neste Termo de 

Referência, seus anexos, normas e regulamentos da Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA e demais disposições legais sobre os serviços contratados. Devendo ainda, atestar os 

documentos de cobrança emitidos pela Contratada, formalizar em tempo hábil o pedido de 

renovação e de aditamentos, se for o caso, e submeter à autoridade máxima a rescisão 

contratual fundamentada no artigo 78 da Lei 8.666/93 ou a aplicação da penalidade de 

declaração de inidoneidade prevista no inciso IV do artigo 87 do diploma retrocitado, por 

intermédio de processo administrativo devidamente justificado, resguardando a ampla 

defesa da CONTRATADA, por intermédio de processo administrativo devidamente justificado 

resguardando ampla defesa da Contratada. 

 

21 DA PUBLICAÇÃO 

 Como condição de eficácia da presente contratação, a Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA promoverá a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 

 

22 DO FORO 

 Fica desde já eleito, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja o foro 

da Comarca de Macapá, Estado do Amapá para qualquer ação ou medida judicial referente a 

esta contratação. 

 

Elaborado Por:     Aprovado por: 

 

Lélio Hage dos Santos    Bernard de Sá Gouveia 

Chefe do DES     Diretor de Engenharia 
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TERMO DE REFERÊNCIA 009/2017-DDS/DOP 
 

ANEXO I 
 
CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1. A CONTRATADA deverá manter recursos mínimos de mão-de-obra especializada, 

supervisão administrativa, técnico de segurança, almoxarife, veículos, equipamentos e 

ferramentas necessárias à execução dos serviços de modo a viabilizar o cumprimento dos 

prazos de execução com a qualidade determinada pela CONTRATANTE. 

1.2. Todas as instalações provisórias montadas pela CONTRATADA durante a execução dos 

serviços deverão ser retiradas no seu término. 

1.3. Compete á CONTRATADA obter junto aos proprietários a permissão para acesso ou 

passagem, correndo por sua conta todas as despesas decorrentes dessa autorização, 

assim como efetuar todos os contatos com outros órgãos e autarquias necessários ao 

planejamento e execução dos serviços. 

1.4. A CONTRATADA manterá em relação aos serviços de sua responsabilidade um 

representante idôneo devidamente credenciado capaz de atender com presteza a 

fiscalização da CONTRATANTE, receber notas de serviços, ordens de manutenção e 

autorizações de serviços; 

1.5. Ocorrências e inconformidades deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, relatando o impacto social e ambiental e as 

providências tomadas para correção. 

1.6. Os equipamentos, ferramentas, dispositivos isolantes devem ser testados, conforme 

determinação da NR-10. 

1.7. Os equipamentos de medição, monitoramento e compressão da CONTRATADA deverão 

estar com número de identificação individual e suas aferições, conforme procedimentos 

específicos da CONTRATANTE e dentro do prazo de validade.  

1.7.1. Estes equipamentos poderão, constantemente, ser vistoriados pela CONTRATANTE. 

1.8. Os serviços deverão ser executados preferencialmente de segunda a s exta no horário de 

07:30 às 13:30 e de 13:30 às 17:30h, e aos sábados de 07:30 às 11:30, perfazendo o total 

de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, atendendo, assim, os requisitos legais e 

trabalhistas.    
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1.9. A CONTRATANTE poderá, a seu critério, solicitar à CONTRATADA a alteração do horário 

de trabalho de determinada(s) equipe(s), de acordo com o que dispõem o ANEXO III– 

horários diferenciados, sem que esta mudança implique em pagamento de adicionais pela 

CONTRATANTE. 

1.10. Quando houver a necessidade da execução de serviços das diversas modalidades em 

outros horários diferentes dos horários administrativos e diferenciados, definido para cada 

equipe, a CONTRATANTE poderá solicitar que sejam colocadas equipe(s) da 

CONTRATADA para trabalhar em horários considerados extraordinários, sendo a 

remuneração do valor dos US acrescido em 15% (quinze por cento).  

1.11. A CONTRATADA deverá requerer e arcar com as despesas de aquisição das licenças e 

autorizações junto aos órgãos responsáveis, necessárias para execução de serviços em 

vias públicas, ficando responsável pelas eventuais penalidades aplicadas pelas 

autoridades competentes, por transgressão e posturas não aplicáveis. 

1.12. Sempre que os serviços tiverem que ser executados em pistas de rolamento caberá à 

CONTRATADA comunicar por escrito, com cópia para a CONTRATANTE, aos órgãos 

públicos competentes, a data de início dos trabalhos, para as providências que se fizerem 

necessárias. 

1.13. As valetas ou buracos abertos deverão ser sinalizados e mantidos fechados com tampas, 

suficientemente resistentes, para proteção aos transeuntes e veículos. 

1.14. Compete à CONTRATADA a recomposição dos passeios, cercas, meios-fios e pistas de 

rolamento, com materiais idênticos aos originais, bem como a remoção de terras, entulhos 

e limpeza do local, imediatamente após a execução dos trabalhos, sempre que houver 

necessidade de abertura de valetas ou buracos. 

 
2. SEGURANÇA NO TRABALHO 

2.1. A CONTRATADA deverá preencher formulário APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

(anexo VIII) para cada serviço, no qual deverão ser anotadas todas as ocorrências 

relativas à execução dos serviços, bem como os registros dos fiscais da CONTRATANTE, 

dos encarregados e supervisores. Esses documentos deverão ser arquivados pelo prazo 

mínimo de 06 (seis) meses em papel, meio eletrônico ou micro-filmagem. Nos casos de 

ocorrência de acidentes que gerem afastamento do trabalho esse documento deverá ser 

arquivado pela CONTRATADA pelo prazo de 20 (vinte) anos. 
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2.2. A CONTRATADA entregará à CONTRATANTE, para aprovação, após a assinatura do 

contrato e anteriormente ao início das atividades, o PLANO DE SEGURANÇA NO 

TRABALHO SAÚDE E BEM-ESTAR, que deverá conter as etapas de segurança para 

realização dos serviços objeto deste termo de referência. O respectivo plano de segurança 

no trabalho deverá ser atualizado e reapresentado pela CONTRATADA anualmente. 

 
3. DAS MULTAS E NÃO CONFORMIDADES 

3.1. Caso verificado que a CONTRATADA não está efetuando o preenchimento do formulário 

APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS, antes do início de cada atividade, será 

cobrada 01 (uma) US para cada preenchimento não realizado. 

3.2. A CONTRATADA deverá elaborar plano de manutenção preventiva aos equipamentos 

para trabalhos em linha energizada instalados no veículo (caminhão), e apresentar a 

previamente a CONTRATANTE. A não observância deste quesito implicará em multa de 

01 (uma) US para cada dia de atraso para cada equipamento não reparado, a ser glosado 

na fatura imediatamente posterior à verificação. 

3.3. Em caso de inadimplência na execução dos serviços, a contratada está sujeita as 

seguintes multas, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal: 

3.3.1. De 0.3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor dos serviços não 

executados, até o limite de 30(trinta) dias, desde que os atrasos se verifiquem por motivo 

atribuídos a firma contratada. 

3.3.2. De 10% (dez por cento) sobre o valor da fatura mensal referente aos serviços, a critério da 

CONTRATANTE em caso de atrasos contratuais superiores a 30 (trinta) dias, por motivos 

imputáveis à firma contratados e comprovados pela CONTRATANTE. 

3.4. Caso a CONTRATADA cancele a execução do serviço programado sem a prévia 

concordância e ou comunicação a CONTRATANTE, com menos de 24 (vinte quatro) horas 

de antecedência, será aplicada multa de 0.34 (zero, vírgula trinta e quatro) US por hora, de 

programação não executada, para cada equipe mobilizada, considerando no mínimo 1 

hora. 

3.5. Caso a fiscalização da CONTRATANTE identifique serviços informados pela 

CONTRATADA como concluídos e não executados, será aplicada à CONTRATADA multa 

de 05 (cinco) vezes o valor da US, sem prejuízo da abertura de processo administrativo e 

aplicação das penalidades contratuais, inclusive rescisão. 
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3.6. Nenhuma intervenção na rede de distribuição poderá ser feita pela CONTRATADA sem 

autorização do Centro de Operação da Distribuição - COD. O descumprimento desse item 

pela CONTRADADA implicará na cobrança de multa de 05 (cinco) vezes o valor da US do 

contrato por ocorrência verificada.  

3.7. É vetada a prestação de serviços a terceiros com veículos identificados por emblemas ou 

adesivos com a expressão: "A SERVIÇO DA CEA". Caso seja evidenciado este tipo de 

ocorrência a CONTRATADA será multada em 05 (cinco) vezes o valor da US do contrato. 

3.8. As penalidades administrativas aplicáveis à firma CONTRATADA por inadimplência estão 

previstas nos Arts. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e parágrafos da Lei Federal Nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

3.9. CONTRATADA deverá mobilizar equipes, com a qualificação e equipamentos compatíveis 

com a perfeita execução dos serviços, devendo inclusive recompor imediatamente, sem 

ônus para a CONTRATANTE, o quadro de empregados, equipamentos e veículos. Caso a 

CONTRATADA não mobilize o número de equipes sem a prévia concordância da 

CONTRATANTE por falta de empregados, equipamentos e ou veículos será aplicada 

multa de 0.34 (zero, vírgula trinta e quatro) US por hora, para cada equipe não mobilizada, 

considerando no mínimo 01 (uma) hora.  

3.10. Caso seja identificado algum empregado, exercendo atividade para CONTRATANTE cujo 

nome não consta da Relação de Empregados, a CONTRATADA será multada em 05 

(cinco) US por ocorrência, além de ser bloqueada a amortização por Rotatividade durante 

três meses consecutivos. 

3.11. Caso seja identificado algum serviço fechado em uma turma diferente da que executou, 

por culpa da CONTRATADA, esta será multada em 01 (uma) US por ocorrência. 

3.12. Caso seja identificado algum empregado, exercendo atividade para CONTRATANTE sem 

a devida qualificação, habilitação e autorização, a CONTRATADA será multada em 05 

(cinco) US por ocorrência. 

3.13. A não devolução das sobras de material requisitado e/ou retirado das redes existentes, ao 

almoxarifado da Gerência a que estiver prestando serviços, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias após a entrega, pela CONTRATANTE, do Balanço de Materiais caracteriza o 

inadimplemento da CONTRATADA, que autoriza desde já a dedução do valor 

correspondente em créditos que a mesma detenha junto à CONTRATANTE, 

considerando-se o preço de mercado, acrescido de multa de 10% (dez por cento) mais 01 

(uma) US, para cada período de quinze dias de atraso por reserva de devolução, sem 
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prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis estipuladas neste contrato e na lei, 

ressarcimento de custos associados e incorridos na reposição que porventura se fizer 

necessária, inclusive os relativos a perda de benefícios fiscais e de pagamento de 

eventuais perdas e danos. 

 
4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA EQUIPE DE APOIO 

4.1. A equipe de apoio terá sua base operativa em Macapá e será composta por: 

- 01(um) Engenheiro eletricista; 

- 01 (um) Técnico de Segurança do trabalho; 

- 01(um) Aux. Administrativo; 

- 01(um) Almoxarife; 

4.2. A equipe será responsável pela fiscalização e bom andamento dos trabalhos, devendo: 

- Emitir medição quinzenal dos trabalhos realizados; 

- Prestar apoio administrativo e operacional em todas as Regionais; 

- Efetuar e emitir relatório quinzenal do material aplicado, informando dados relativos local de 

aplicação, material salvado e respectivo documento de devolução; 

- Supervisão e acompanhamento de serviços; 

 
5. MANUTENÇÃO PROGRAMADA 

5.1. A entrega dos serviços de manutenção programada será solicitada pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA, por meio de Ordem de Serviço de Manutenção, em formulário específico 

ou por meio eletrônico, disponibilizado para o sistema de comunicação informatizado da 

empreiteira, previamente especificado pela CONTRATANTE, nos quais estarão expresso 

os locais e as especificações dos serviços a serem executados, o prazo previsto para sua 

conclusão, os materiais necessários e o valor em US correspondentes a cada serviço. 

5.2. A solicitação de abertura e fechamento dos circuitos deverá ser solicitada pela 

CONTRATADA, por meio de seu encarregado da equipe ou preposto, devidamente 

posicionado no local da execução dos serviços, ao Centro de Operação Distribuição da 

CONTRATANTE, que, por sua vez, autorizará ou não, de acordo com a contingência 

operativa do sistema elétrico, a execução dos serviços. 

5.3. A medição dos serviços executados em horários administrativos ou em horários 

diferenciados serão remuneradas pelo regime de produtividade, conforme tabela constante 

no ANEXO IV do Termo de Referência. 
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6. CONDIÇOES ESPECÍFICAS PARA TRABALHOS EM LINHA VIVA EM MT E AT 

6.1. A Execução dos serviços de manutenção em redes e SE’s energizadas em tensão até 138 

KV, com a utilização de cestas áreas, andaimes isolados, plataformas aéreas isoladas de 

fiberglass específicas para trabalhos para linha viva deve obedecer o nível de tensão a ser 

trabalhado. 

6.2. A medição dos serviços executados será por estrutura trabalhada e será determinado pela 

somatória de US realizada no mês, conforme tabela constante no anexo III. 

6.3. Os serviços serão executados pela CONTRATADA, através de equipes especializadas em 

trabalho com redes de distribuição energizadas em MT até 34,5 KV e Linhas de 

Transmissão e SE’s até 138 KV. 

6.4. A prestação dos serviços compreende o fornecimento de mão de obra especializada, 

viatura, combustíveis, lubrificantes, equipamentos, ferramentas e meios de comunicação 

adequados e necessários à execução dos serviços. 

6.5. Os serviços previstos neste projeto básico serão os seguintes: 

 Em redes de MT até 34,5KV: 

Execução de manobras operacionais visando o restabelecimento da rede, substituição de 

transformadores, isoladores, chaves fusíveis, religadores, elos fusíveis, chaves a óleo, 

cruzetas, conexões, aterramentos, estais e demais materiais de rede de distribuição de 

energia elétrica até 34,5KV. Auxiliar equipe de manutenção em linhas desenergizadas na 

substituição de postes, realizar poda de árvores, emendas de fios e cabos, nivelamento de 

redes de alta e baixa tensão, execução de obras operacionais de reforma e melhoria de 

rede (divisão de área, fechamento de anel, preparação de ramal), substituição, 

deslocamento e aprumação de postes, bem como construção de redes para melhoria do 

sistema de distribuição. 

 Em subestações: 

Execução de manutenção corretiva/preventiva, tais como: substituição de chaves facas e 

fusíveis, conectores, condutores, isoladores, pára-raios, aterramentos e equipamentos de 

proteção e manobra. 

6.6. Todos os serviços a serem executados pela CONTRATADA estão descritos no   anexo IV. 

6.7. A equipe poderá ser convocada, em casos excepcionais, para execução de serviços em 

redes desenergizadas, e será remunerada conforme tabela constante no anexo VI. 

6.8. A CONTRATADA deverá manter recursos mínimos de mão-de-obra especializada, 

supervisão técnica e administrativa, veículos, equipamentos e ferramentas necessárias à 
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execução dos serviços de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execução com a 

qualidade determinada pela CONTRATANTE; 

6.9. Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta-feira de 07:30 às 17:30 horas e 

sábado de 07:30 às 11:30 horas, perfazendo o total de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais, atendendo, assim, os requisitos legais e trabalhistas.  

6.10. Serviços executados fora dos horários administrativos ou diferenciados, por interesse ou 

necessidade da CONTRATANTE, deverão ser remunerados como “Horário Extraordinário. 

6.11. A CONTRATADA deverá requerer e arcar com as despesas de aquisição das licenças e 

autorizações junto aos órgãos responsáveis, necessárias para execução de serviços em 

vias públicas, ficando responsável pelas eventuais penalidades aplicadas pelas 

autoridades competentes, por transgressão e posturas não aplicáveis; 

6.12. A CONTRATADA deverá efetuar todos os contatos com outros órgãos e autarquias 

necessários ao planejamento e execução dos serviços; 

6.13. Sempre que os serviços tiverem que ser executados em pistas de rolamento caberá à 

CONTRATADA comunicar por escrito, com cópia para a CONTRATANTE, aos órgãos 

públicos competentes, a data de início dos trabalhos, para as providências que se fizerem 

necessárias. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 009/2017-DDS/DOP 
 

ANEXO II 
 
HORÁRIOS DIFERENCIADOS 

 

1. OBJETO 

1.1. Este anexo define os critérios para utilização de equipes em horários diferentes do horário 

administrativo definido no CONTRATO. 

 

2. HORÁRIO ADMINISTRATIVO 

2.1. Horário normal de execução de serviço, aqui denominado Horário Administrativo, o período 

de 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min de segunda a sexta feira aos 

sábados de 07h30min às 11h30min. 

 

3. HORÁRIO DIFERENCIADO  

3.1. São os serviços realizados fora do horário Administrativo. Contudo, não podem exceder as 

08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais estabelecidas pela 

Legislação Trabalhista; 

3.2. Os horários diferenciados devem ocorrer no período de 06h00min as 22h00min, 

respeitando-se sempre o intervalo de 02 (duas) horas para descanso;   

 

4. ACIONAMENTOS 

4.1. As equipes da CONTRATADA trabalharão em horários diferentes do horário administrativo 

sempre que houver necessidade operacional por parte da CONTRATANTE e esta 

informará a CONTRATADA com antecedência mínima de 7 dias, exceto por ocasião de 

situações de emergência, definida pela CONTRATANTE, quando esta poderá alterar os 

horários. 

4.2. Este horário diferenciado terá como referência o máximo de 44 horas semanais e não 

implicará em qualquer ônus para a CONTRATANTE por esta mudança. 

 
5. APLICAÇÃO DO HORÁRIO DIFERENCIADO 

5.1. Todas as equipes colocadas para a execução dos serviços estarão sujeitas aos horários 

diferenciados deste anexo. 
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6. GARANTIA DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPES 

6.1. A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade das equipes previstas no CONTRATO 

nos horários e localidades determinados e deverá acatar todas as alterações de horários 

determinadas pela CONTRATANTE. 

 

7. HORÁRIOS DIFERENCIADOS PADRÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

Os horários acima descritos são exemplificativos e podem ser alterados, respeitando sempre a 

legislação vigente e de forma a preservar o limite de 44 horas de trabalho semanais. O interstício 

deve ser respeitado, cabendo a CONTRATADA a definição do intervalo de refeição.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DIAS DA SEMANA HORÁRIOS 

A De 2ª a SÁBADO  De 06:00 às 07:30 

B SÁBADO  De 12:30 às 16:30 

C DOMINGO  De 06:00 às 16:30 

D FERIADOS  De 06:00 às 16:30 
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TERMO DE REFERÊNCIA 009/2017-DDS/DOP 
 

ANEXO III 
 

TABELA DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM LINHA ENERGIZADA VALOR (US) 

1 ABERTURA DE JUMPER DE MT (1 ALIMENTADOR) 0,13 

2 ABERTURA DE JUMPER DE MT (2 ALIMENTADORES) 0,19 

3 ABERTURA DE JUMPER DE MT (3 ALIMENTADORES) 0,25 

5 APRUMAR POSTE RETIRANDO O CONDUTOR (1 ALIMENTADOR) 0,31 

6 APRUMAR POSTE RETIRANDO O CONDUTOR (2 ALIMENTADORES) 0,42 

7 APRUMAR POSTE RETIRANDO O CONDUTOR (3 ALIMENTADORES) 0,50 

8 APRUMAR POSTE SEM RETIRAR O CONDUTOR 0,25 

9 
AUXILIAR TURMA DE LINHA MORTA NA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE ESTRUTURA TIPO 1; 
1-1; 2; 2-2 0,50 

10 AUXILIAR TURMA DE LINHA MORTA NA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE ESTRUTURA TIPO 4 1,00 

11 
AUXILIAR TURMA DE LINHA MORTA NA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE ESTRUTURA TIPO 4-
4 1,25 

12 CONECTAR/DESCONECTAR/SOLTAR MUFLA (1 FASE) 0,08 

13 CONECTAR/DESCONECTAR/SOLTAR MUFLA (2 FASES) 0,13 

14 CONECTAR/DESCONECTAR/SOLTAR MUFLA (3 FASES) 0,17 

15 DESCONECTAR E SOLTAR REDE DE MT (1 ALIMENTADOR) 0,17 

16 DESCONECTAR E SOLTAR REDE DE MT (2 ALIMENTADORES) 0,21 

17 DESCONECTAR E SOLTAR REDE DE MT (3 ALIMENTADORES) 0,29 

18 ELEVAR/REBAIXAR ESTRUTURA TIPO 1 0,17 

19 ELEVAR/REBAIXAR ESTRUTURA TIPO 2 0,25 

20 ELEVAR/REBAIXAR ESTRUTURA TIPO 3 0,33 

21 ELEVAR/REBAIXAR ESTRUTURA TIPO 4 0,38 

22 ELIMINAR INSETOS 0,25 

23 ENCABEÇAR E CONECTAR REDE DE MT (1 ALIMENTADOR) 0,17 

24 ENCABEÇAR E CONECTAR REDE DE MT (2 ALIMENTADORES) 0,21 

25 ENCABEÇAR E CONECTAR REDE DE MT (3 ALIMENTADORES) 0,29 

26 FECHAMENTO DE JUMPER DE MT (1 ALIMENTADOR) 0,13 

27 FECHAMENTO DE JUMPER DE MT (2 ALIMENTADORES) 0,19 

28 FECHAMENTO DE JUMPER DE MT (3 ALIMENTADORES) 0,25 

29 INSTALAR ESTAI CRUZETA-POSTE OU CRUZETA-CRUZETA 0,17 

30 INSTALAR PÁRA-RAIO (1 FASE) 0,13 
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31 INSTALAR PÁRA-RAIO (2 FASES) 0,19 

32 INSTALAR PÁRA-RAIO (3 FASES) 0,25 

33 INSTALAR, DESCONECTAR, RELIGAR EQUIPAMENTO   0,13 

34 INSTALAR/RETIRAR COBERTURA PROTETORA MT - VÃO (1 FASE) 0,13 

35 INSTALAR/RETIRAR COBERTURA PROTETORA MT - VÃO (2 FASES) 0,19 

36 INSTALAR/RETIRAR COBERTURA PROTETORA MT - VÃO (3 FASES) 0,25 

37 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 0,13 

38 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 (CIRCUITO INFERIOR) 0,13 

39 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 (CIRCUITO INTERMEDIÁRIO) 0,25 

40 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 (CIRCUITO SUPERIOR) 0,38 

41 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 COM DERIVAÇÃO 0,25 

42 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 COM TRANSFORMADOR 0,38 

43 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1, ISOLADORES, PINOS E LAÇOS 0,17 

44 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 0,25 

45 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 (CIRCUITO INFERIOR) 0,25 

46 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 (CIRCUITO INTERMEDIÁRIO) 0,38 

47 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 (CIRCUITO SUPERIOR) 0,63 

48 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 COM DERIVAÇÃO 0,38 

49 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 COM TRANSFORMADOR 0,38 

50 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2, ISOLADORES, PINOS E LAÇOS 0,25 

51 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 0,50 

52 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 (CIRCUITO INFERIOR) 0,50 

53 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 (CIRCUITO INTERMEDIÁRIO) 0,63 

54 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 (CIRCUITO SUPERIOR) 0,75 

55 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 COM CHAVE FACA - NA 0,50 

56 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 COM CHAVE FACA - NF 0,63 

57 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 COM CHAVE PORTA FUSIVEL 0,63 

58 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 COM DERIVAÇÃO 0,63 

59 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 0,75 

60 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 (CIRCUITO INFERIOR) 0,75 

61 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 (CIRCUITO INTERMEDIÁRIO) 1,00 

62 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 (CIRCUITO SUPERIOR) 1,00 

63 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 COM CHAVE FACA - NA 1,00 

64 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 COM CHAVE FACA - NF 1,13 

65 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 COM CHAVE PORTA FUSIVEL 1,13 

66 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 COM DERIVAÇÃO 1,13 

67 INSTALAR/RETIRAR CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 COM TRANSFORMADOR 1,13 

68 INTERLIGAR S/E, INST CHAVES CUC 600A, JUMPER, CONEXÕES  0,50 
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69 INTERLIGAR S/E, INST CHAVES CUC 600A, JUMPER, CONEXÕES E PÁRA-RAIOS 0,75 

70 INTERLIGAR S/E, INST ESTRIBOS, GRAMPOS 0,13 

71 INTERLIGAR S/E, INST ESTRIBOS, GRAMPOS, CHAVES XS-100A  0,38 

72 INTERLIGAR S/E, INST ESTRIBOS, GRAMPOS, CHAVES XS-100A E PÁRA-RAIOS 0,50 

73 LEITURA DE FASEAMENTO E CODIFICAÇÃO 0,17 

74 MANUTENÇÃO, REAPERTO, REGULAGEM E LIMPEZA DE CHAVE FACA - NA (1 FASE)  0,13 

75 MANUTENÇÃO, REAPERTO, REGULAGEM E LIMPEZA DE CHAVE FACA - NA (2 FASES)  0,17 

76 MANUTENÇÃO, REAPERTO, REGULAGEM E LIMPEZA DE CHAVE FACA - NA (3 FASES) 0,21 

77 MANUTENÇÃO, REAPERTO, REGULAGEM E LIMPEZA DE CHAVE FACA - NF (1 FASE)  0,17 

78 MANUTENÇÃO, REAPERTO, REGULAGEM E LIMPEZA DE CHAVE FACA - NF (2 FASES)  0,21 

79 MANUTENÇÃO, REAPERTO, REGULAGEM E LIMPEZA DE CHAVE FACA - NF (3 FASES)  0,25 

80 MANUTENÇÃO, REAPERTO, REGULAGEM E LIMPEZA DE CHAVE FUSÍVEL (1 FASE)  0,06 

81 MANUTENÇÃO, REAPERTO, REGULAGEM E LIMPEZA DE CHAVE FUSÍVEL (2 FASES)  0,10 

82 MANUTENÇÃO, REAPERTO, REGULAGEM E LIMPEZA DE CHAVE FUSÍVEL (3 FASES)  0,15 

83 PODAR ARVORE SOBRE REDE DE MT 0,06 

84 REALIZAR MEDIÇÃO DE CORRENTE EM CIRCUITOS ATÉ 34,5KV 0,50 

85 RETIRAR PÁRA-RAIO (1 FASE) 0,06 

86 RETIRAR PÁRA-RAIO (2 FASES) 0,10 

87 RETIRAR PÁRA-RAIO (3 FASES) 0,17 

88 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 0,17 

89 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 (CIRCUITO INFERIOR) 0,17 

90 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 (CIRCUITO INTERMEDIÁRIO) 0,38 

91 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 (CIRCUITO SUPERIOR) 0,50 

92 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 COM DERIVAÇÃO 0,38 

93 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1 COM TRANSFORMADOR 0,50 

94 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 1, ISOLADORES, PINOS E LAÇOS 0,21 

95 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 0,33 

96 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 (CIRCUITO INFERIOR) 0,33 

97 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 (CIRCUITO INTERMEDIÁRIO) 0,50 

98 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 (CIRCUITO SUPERIOR) 0,75 

99 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 COM DERIVAÇÃO 0,50 

100 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2 COM TRANSFORMADOR 0,50 

101 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 2, ISOLADORES, PINOS E LAÇOS 0,38 

102 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 0,63 

103 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 (CIRCUITO INFERIOR) 0,63 

104 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 (CIRCUITO INTERMEDIÁRIO) 0,75 

105 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 (CIRCUITO SUPERIOR) 1,00 

106 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 COM CHAVE FACA - NA 0,63 

107 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 COM CHAVE FACA - NF 0,75 
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108 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 COM CHAVE PORTA FUSIVEL 0,75 

109 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 3 COM DERIVAÇÃO 0,75 

110 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 1,00 

111 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 (CIRCUITO INFERIOR) 1,00 

112 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 (CIRCUITO INTERMEDIÁRIO) 1,13 

113 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 (CIRCUITO SUPERIOR) 1,25 

114 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 COM CHAVE FACA - NA 1,13 

115 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 COM CHAVE FACA - NF 1,25 

116 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 COM CHAVE PORTA FUSIVEL 1,25 

117 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 COM DERIVAÇÃO 1,25 

118 SUBST CRUZETA ESTRUTURA TIPO 4 COM TRANSFORMADOR 1,25 

119 SUBST DE FERRAGENS 0,13 

120 SUBST ELO FUSÍVEL (1 FASE) 0,06 

121 SUBST ELO FUSÍVEL (2 FASES) 0,08 

122 SUBST ELO FUSÍVEL (3 FASES) 0,13 

123 SUBST FLY-TAP E CONEXÕES DE MT (1 FASE) 0,08 

124 SUBST FLY-TAP E CONEXÕES DE MT (2 FASES) 0,13 

125 SUBST FLY-TAP E CONEXÕES DE MT (3 FASES) 0,17 

126 SUBST ISOLADOR DE ANCORAGEM (1 CADEIA) 0,06 

127 SUBST ISOLADOR DE ANCORAGEM (2 CADEIAS) 0,13 

128 SUBST ISOLADOR DE ANCORAGEM (3 CADEIAS) 0,19 

129 SUBST ISOLADOR DE ANCORAGEM (4 CADEIAS) 0,25 

130 SUBST ISOLADOR DE ANCORAGEM (5 CADEIAS) 0,31 

131 SUBST ISOLADOR DE ANCORAGEM (6 CADEIAS) 0,38 

132 SUBST ISOLADOR DE PINO E PINO (1 FASE) 0,08 

133 SUBST ISOLADOR DE PINO E PINO (2 FASES) 0,10 

134 SUBST ISOLADOR DE PINO E PINO (3 FASES) 0,13 

135 SUBST JUMPER DE MT (1 FASE) 0,08 

136 SUBST JUMPER DE MT (2 FASES) 0,13 

137 SUBST JUMPER DE MT (3 FASES) 0,17 

138 SUBST PÁRA-RAIO (1 FASE) 0,08 

139 SUBST PÁRA-RAIO (2 FASES) 0,13 

140 SUBST PÁRA-RAIO (3 FASES) 0,21 

141 SUBST REDE DE MT - VÃO (1 FASE) 0,38 

142 SUBST REDE DE MT - VÃO (2 FASES) 0,63 

143 SUBST REDE DE MT - VÃO (3 FASES) 0,75 

144 SUBST/INST ALÇA PREFORMADA (1 PEÇA) 0,06 

145 SUBST/INST ALÇA PREFORMADA (2 PEÇAS) 0,10 

146 SUBST/INST ALÇA PREFORMADA (3 PEÇAS) 0,15 

147 SUBST/INST ALÇA PREFORMADA (4 PEÇAS) 0,19 
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148 SUBST/INST ALÇA PREFORMADA (5 PEÇAS) 0,23 

149 SUBST/INST ALÇA PREFORMADA (6 PEÇAS) 0,25 

150 SUBST/INST CONECTOR (1 PEÇA) 0,06 

151 SUBST/INST CONECTOR (2 PEÇAS) 0,10 

152 SUBST/INST CONECTOR (3 PEÇAS) 0,15 

153 SUBST/INST CONECTOR (4 PEÇAS) 0,19 

154 SUBST/INST CONECTOR (5 PEÇAS) 0,23 

155 SUBST/INST CONECTOR (6 PEÇAS) 0,25 

156 SUBST/INST EMENDA PREFORMADA 0,08 

157 SUBST/INST GRAMPO DE LINHA VIVA (1 FASE) 0,06 

158 SUBST/INST GRAMPO DE LINHA VIVA (2 FASES) 0,10 

159 SUBST/INST GRAMPO DE LINHA VIVA (3 FASES) 0,13 

160 SUBST/INST LAÇO PREFORMADO (1 FASE) 0,04 

161 SUBST/INST LAÇO PREFORMADO (2 FASES) 0,06 

162 SUBST/INST LAÇO PREFORMADO (3 FASES) 0,08 

163 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NA) (1 FASE) 0,17 

164 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NA) (2 FASES) 0,25 

165 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NA) (3 FASES) 0,38 

166 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NA), JUMPER E CONEXÕES (1 FASE) 0,25 

167 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NA), JUMPER E CONEXÕES (2 FASES) 0,33 

168 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NA), JUMPER E CONEXÕES (3 FASES) 0,42 

169 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NF) (1 FASE) 0,19 

170 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NF) (2 FASES) 0,28 

171 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NF) (3 FASES) 0,44 

172 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NF), JUMPER E CONEXÕES (1 FASE) 0,25 

173 
SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NF), JUMPER E CONEXÕES (1 FASE) EM S/E ATÉ 
34,5KV 0,25 

174 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NF), JUMPER E CONEXÕES (2 FASES) 0,38 

175 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE FACA (NF), JUMPER E CONEXÕES (3 FASES) 0,50 

176 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE PORTA FUSÍVEL (1 FASE) 0,08 

177 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE PORTA FUSÍVEL (1 FASE) EM S/E ATÉ 34,5KV 0,25 

178 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE PORTA FUSÍVEL (2 FASES) 0,17 

179 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE PORTA FUSÍVEL (3 FASES) 0,25 

180 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE PORTA FUSÍVEL, JUMPER E CONEXÕES (1 FASE) 0,13 

181 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE PORTA FUSÍVEL, JUMPER E CONEXÕES (2 FASES) 0,25 

182 SUBST/INST/RETIRAR CHAVE PORTA FUSÍVEL, JUMPER E CONEXÕES (3 FASES) 0,33 

183 SUBST/INST/RETIRAR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E MANOBRA EM S/E ATÉ 34,5KV 0,75 

184 
SUBST/INST/RETIRAR ESPAÇADOR LOSANGULAR, AMARRAÇÃO E ANEL EM REDE 
COMPACTA (VÃO) 0,19 

185 SUBST/INSTALAR PORTA FUSÍVEL (1 FASE) 0,08 

186 SUBST/INSTALAR PORTA FUSÍVEL (2 FASES) 0,13 
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187 SUBST/INSTALAR PORTA FUSÍVEL (3 FASES) 0,17 

188 SUBSTITUIR 03 CHAVES CPF POR CUC 600A, JUMPER, CONEXÕES 0,50 

189 SUBSTITUIR 03 CHAVES CPF POR CUC 600A, JUMPER, CONEXÕES E INTERLIGAR S/E 0,63 

190 TENSIONAR REDE DE MT - VÃO (1 FASE) 0,13 

191 TENSIONAR REDE DE MT - VÃO (2 FASES) 0,19 

192 TENSIONAR REDE DE MT - VÃO (3 FASES) 0,25 

193 TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 1 EM 2 0,38 

194 TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 1 EM 3 0,50 

195 TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 1 EM 4 0,63 

196 
TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 1 EM 4, INSTALAR CHAVES CPF 100A, JUMPER E 
CONEXÕES 0,75 

197 
TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 1 EM 4, INSTALAR CHAVES CUC 600A, JUMPER E 
CONEXÕES 0,88 

198 TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 2 EM 1 0,25 

199 TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 2 EM 3 0,50 

200 TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 2 EM 4 0,63 

201 TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 3 EM 4 0,63 

202 
TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 3 EM 4, INSTALAR CHAVES CPF 100A, JUMPER E 
CONEXÕES 0,63 

203 
TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 3 EM 4, INSTALAR CHAVES CUC 600A, JUMPER E 
CONEXÕES 0,75 

204 TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 4 EM 1 0,63 

205 TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 4 EM 2 0,63 

206 TRANSFORMAR ESTRUTURA TIPO 4 EM 3 0,63 
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TERMO DE REFERÊNCIA 009/2017-DDS/DOP 
 

ANEXO IV 
 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (ESTIMADO) 
 

TIPOS DE EQUIPE CÓDIGO 

PROD
UTIVID

ADE 
MENS

AL 
ESTIM
ADA 

(EQUIP
E) 

QUAN
TIDAD
E DE      

EQUIP
ES 

(UNIDA
DE) 

TOTAL 
MENS

AL 
(U.S.) 

CUSTO 
MENSAL 

R$ 

CUSTO 
CONTRATO 

R$ 

LINHA VIVA AO 
POTENCIAL ATÉ 138 KV A1 30 1 30 

             
75.821,63  

          
909.859,59  

LINHA VIVA AO CONTATO 
PESADA ATÉ 13,8 KV A2 30 1 30 

             
75.821,63  

          
909.859,59  

LINHA VIVA AO CONTATO 
LEVE ATÉ 13,8 KV A3 30 1 30 

             
75.821,63  

          
909.859,59  

              

TOTAL DE US A 
CONTRATAR 1.080       

  PRAZO DO CONTRATO 
EM MESES 12       

                

VALOR DA US DE 
REFERÊNCIA 2.527,39     

   VALOR MENSAL DO 
CONTRATO 227.464,90     

   VALOR ANUAL DO 
CONTRATO 2.729.578,76 
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COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA POR EQUIPES 

 

     

     

QUANTIDADE TIPO EQUIPE MOTORISTA ELETRICISTA 

1 A1 
LINHA VIVA AO POTENCIAL ATÉ 
138 KV 

0 5 

1 A2 
LINHA VIVA AO CONTATO 
PESADA ATÉ 13,8 KV 

1 5 

1 A3 
LINHA VIVA AO CONTATO LEVE 
ATÉ 13,8 KV 

1 3 

TOTAL 2 13 

      
  

APOIO TÉCNICO 
  

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA 
  

1 
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO 
TRABALHO    

1 ALMOXARIFE 
  

3 TOTAL 
  

     

APOIO OPERACIONAL 
  

1 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
  

1 TOTAL 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

D  Nº de meses de execução contratual 12 

                          Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço Unidade de Medida 
 Quantidade total a contratar (em função da unidade de 

medida) 

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO Unidade de Serviço - U.S 1 

 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço  ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

 
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) ELETRICISTA 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)   

                           Módulo 1 :  Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

 B Adicional  de periculosidade 0% 

 C Risco de Vida 0% 

 D Adicional noturno 0% 

 E Eletricista de Baixa Tensão (CBO-7321-20) 0% 

 F Adicional de Hora Extra 0% 

 G Intervalo Intrajornada  0% 

 H Adicional de Motorista 0% 

 Total da Remuneração 0% 

 

 
    

Módulo 2: Benefícios Mensais e Diários 

2  Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte 10,18% 

 B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 22,39% 

 C Assistência médica e familiar 0,00% 

 D Auxílio creche 0,00% 

 E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,39% 

 F Outros (Especificar) 0,00% 

 Total de Benefícios mensais e diários 32,96% 

 
Nota Módulo 2.B: Está sendo considerado o valor médio entre o preço da refeição comercial / prato feito e do self-service, conforme 
pesquisa  Refeição Assert Preço Médio 2012 para a Cidade de Manaus. 

Nota Módulo 2.E: Está sendo considerado com base em pesquisa de preço conforme o mercado local nas operadoras de seguro. 
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Módulo  3: Encargos Sociais e Trabalhistas 

Submódulo 3.1 – Encargos previdenciários e FGTS 

3.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00% 
 B SESI ou SESC 1,50% 
 C SENAI ou SENAC 1,00% 
 D INCRA 0,20% 
 E Salário Educação 2,50% 
 F FGTS 8,00% 
 G Seguro acidente do trabalho (SAT) 3,00% 
 H SEBRAE 0,60% 
 Total 36,80% 
 

                          Submódulo 3.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

3.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário  8,33% 
 B Adicional de Férias 2,78% 
   Subtotal 11,11% 

 C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,09% 

 Total 15,20% 

                                                     

Submódulo 3.3 - Afastamento Maternidade 

3.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,0000% 
 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,0000% 
 

Total 0,0000% 

 
                          Submódulo 3.4 -  Provisão para Rescisão 

3.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,83% 
 B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,07% 
 C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 0,03% 

 C1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Indenizado  0,03% 

 C2 Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Indenizado  0,007% 

 D Aviso prévio trabalhado   1,71% 

 E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,63% 

 F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 0,07% 

 F1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Trabalhado 0,05% 

 F2 Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Trabalhado 0,01% 

 Total 3,34% 

 
Nota Submódulo 3.4.A: No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% do 
pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho.  
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Nota Submodulo 3.4.D: O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso do 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos empregados receberão Avico 
Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão ter seus contratos rescindidos a pedido, restando 
(88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado.  

                          Submódulo  3.5  – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

3.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33% 

 B Ausência por doença 1,66% 

 C Licença paternidade 0,02% 

 D Ausências legais 0,82% 

 E Ausência por Acidente de trabalho 0,03% 

 F Outros  0,00% 

   Subtotal 10,86% 

 G Incidência do submódulo 3.1 sobre o Custo de reposição  4,00% 

 Total 14,86% 

 
Nota Submodulo 3.5.B: Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua substituição. 
Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme previsto no Acórdão 1753/2008  Plenário TCU.  

Nota Submodulo 3.5.C: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano.  

Nota Submodulo 3.5.D: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano, conforme pág. 27 do 
MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

Nota Submódulo 3.5.E: O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da Previdência, 
baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam no ano,  conforme 
pág. 28 do MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

                                                    

Quadro - Resumo – Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas 

3 Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 

3.1 Encargos previdenciários e FGTS 36,80% 

 3.2 13º Salário e Adicional de Férias 15,20% 

 3.3 Afastamento maternidade 0,0000% 

 3.4 Custo de rescisão 3,34% 

 3.5 Custo de reposição do profissional ausente 14,86% 

 3.6 Outros (especificar) 0,00% 

 Total 70,21% 

 
                                                                              

Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 
CURVA ABC % 

Valor (R$) 
Remuneração Preço 

A  Módulo 1 – Composição da Remuneração   49,22% 

 B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários 32,96% 16,22% 

 C Módulo 3 – Encargos Sociais e Trabalhistas 70,21% 34,56% 

 Valor total por empregado 103,16% 100,00% 

 

                          (*) Manual de Orientação para Preeenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preço. 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

MOTORISTA 

D  Nº de meses de execução contratual 12 

                          Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço Unidade de Medida 
 Quantidade total a contratar (em função da unidade de 

medida) 

MOTORISTA Unidade de Serviço - U.S 2 

 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço  MOTORISTA 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

 
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) ELETRICISTA 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 31/10/2012 

                           Módulo 1 :  Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

 B Adicional  de periculosidade 30% 

 C Risco de Vida 0% 

 D Adicional noturno 0% 

 E Eletricista de Baixa Tensão (CBO-7321-20) 0% 

 F Adicional de Hora Extra 3% 

 G Intervalo Intrajornada  0% 

 H Adicional de Motorista 0% 

 Total da Remuneração 33% 

 

 
    

Módulo 2: Benefícios Mensais e Diários 

2  Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte 4,58% 

 B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 10,08% 

 C Assistência médica e familiar 0,00% 

 D Auxílio creche 0,00% 

 E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,17% 

 F Outros (Especificar) 0,00% 

 Total de Benefícios mensais e diários 14,84% 

 
Nota Módulo 2.B: Está sendo considerado o valor médio entre o preço da refeição comercial / prato feito e do self-service, conforme 
pesquisa  Refeição Assert Preço Médio 2012 para a Cidade de Manaus. 

Nota Módulo 2.E: Está sendo considerado com base em pesquisa de preço conforme o mercado local nas operadoras de seguro. 
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Módulo  3: Encargos Sociais e Trabalhistas 

Submódulo 3.1 – Encargos previdenciários e FGTS 

3.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00% 
 B SESI ou SESC 1,50% 
 C SENAI ou SENAC 1,00% 
 D INCRA 0,20% 
 E Salário Educação 2,50% 
 F FGTS 8,00% 
 G Seguro acidente do trabalho (SAT) 3,00% 
 H SEBRAE 0,60% 
 Total 36,80% 
 

                          Submódulo 3.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

3.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário  8,33% 
 B Adicional de Férias 2,78% 
   Subtotal 11,11% 

 C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,09% 

 Total 15,20% 

                                                     

Submódulo 3.3 - Afastamento Maternidade 

3.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,0000% 
 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,0000% 
 

Total 0,0000% 

 
                          Submódulo 3.4 -  Provisão para Rescisão 

3.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,83% 
 B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,07% 
 C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 0,03% 

 C1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Indenizado  0,03% 

 C2 Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Indenizado  0,007% 

 D Aviso prévio trabalhado   1,71% 

 E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,63% 

 F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 0,07% 

 F1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Trabalhado 0,05% 

 F2 Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Trabalhado 0,01% 

 Total 3,34% 

 
Nota Submódulo 3.4.A: No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% do 
pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho.  

Nota Submodulo 3.4.D: O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso do 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos empregados receberão Avico 
Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão ter seus contratos rescindidos a pedido, restando 
(88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado.  
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                          Submódulo  3.5  – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

3.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33% 

 B Ausência por doença 1,66% 

 C Licença paternidade 0,02% 

 D Ausências legais 0,82% 

 E Ausência por Acidente de trabalho 0,03% 

 F Outros  0,00% 

   Subtotal 10,86% 

 G Incidência do submódulo 3.1 sobre o Custo de reposição  4,00% 

 Total 14,86% 

 
Nota Submodulo 3.5.B: Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua substituição. 
Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme previsto no Acórdão 1753/2008  Plenário TCU.  

Nota Submodulo 3.5.C: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano.  

Nota Submodulo 3.5.D: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano, conforme pág. 27 do 
MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

Nota Submódulo 3.5.E: O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da Previdência, 
baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam no ano,  conforme 
pág. 28 do MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

                                                    

Quadro - Resumo – Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas 

3 Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 

3.1 Encargos previdenciários e FGTS 36,80% 

 3.2 13º Salário e Adicional de Férias 15,20% 

 3.3 Afastamento maternidade 0,0000% 

 3.4 Custo de rescisão 3,34% 

 3.5 Custo de reposição do profissional ausente 14,86% 

 3.6 Outros (especificar) 0,00% 

 Total 70,21% 

 
                                                                              

Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 
CURVA ABC % 

Valor (R$) 
Remuneração Preço 

A  Módulo 1 – Composição da Remuneração   54,04% 

 B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários 14,84% 8,02% 

 C Módulo 3 – Encargos Sociais e Trabalhistas 70,21% 37,94% 

 Valor total por empregado 85,05% 100,00% 

 

                          (*) Manual de Orientação para Preeenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preço. 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

ALMOXARIFE 

D  Nº de meses de execução contratual 12 

                          Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço Unidade de Medida 
 Quantidade total a contratar (em função da unidade de 

medida) 

ALMOXARIFE Unidade de Serviço - U.S 1 

 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço  ALMOXARIFE 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

 
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) ELETRICISTA 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)   

                           Módulo 1 :  Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

 B Adicional  de periculosidade 0% 

 C Risco de Vida 0% 

 D Adicional noturno 0% 

 E Eletricista de Baixa Tensão (CBO-7321-20) 0% 

 F Adicional de Hora Extra 0% 

 G Intervalo Intrajornada  0% 

 H Adicional de Motorista 0% 

 Total da Remuneração 0% 

 

 
    

Módulo 2: Benefícios Mensais e Diários 

2  Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte 10,18% 

 B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 22,39% 

 C Assistência médica e familiar 0,00% 

 D Auxílio creche 0,00% 

 E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,39% 

 F Outros (Especificar) 0,00% 

 Total de Benefícios mensais e diários 32,96% 

 
Nota Módulo 2.B: Está sendo considerado o valor médio entre o preço da refeição comercial / prato feito e do self-service, conforme 
pesquisa  Refeição Assert Preço Médio 2012 para a Cidade de Manaus. 

Nota Módulo 2.E: Está sendo considerado com base em pesquisa de preço conforme o mercado local nas operadoras de seguro. 
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Módulo  3: Encargos Sociais e Trabalhistas 

Submódulo 3.1 – Encargos previdenciários e FGTS 

3.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00% 
 B SESI ou SESC 1,50% 
 C SENAI ou SENAC 1,00% 
 D INCRA 0,20% 
 E Salário Educação 2,50% 
 F FGTS 8,00% 
 G Seguro acidente do trabalho (SAT) 3,00% 
 H SEBRAE 0,60% 
 Total 36,80% 
 

                          Submódulo 3.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

3.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário  8,33% 
 B Adicional de Férias 2,78% 
   Subtotal 11,11% 

 C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,09% 

 Total 15,20% 

                                                     

Submódulo 3.3 - Afastamento Maternidade 

3.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,0000% 
 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,0000% 
 

Total 0,0000% 

 
                          Submódulo 3.4 -  Provisão para Rescisão 

3.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,83% 
 B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,07% 
 C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 0,03% 

 C1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Indenizado  0,03% 

 C2 Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Indenizado  0,007% 

 D Aviso prévio trabalhado   1,71% 

 E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,63% 

 F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 0,07% 

 F1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Trabalhado 0,05% 

 F2 Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Trabalhado 0,01% 

 Total 3,34% 

 
Nota Submódulo 3.4.A: No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% do 
pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho.  

Nota Submodulo 3.4.D: O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso do 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos empregados receberão Avico 
Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão ter seus contratos rescindidos a pedido, restando 
(88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado.  
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                          Submódulo  3.5  – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

3.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33% 

 B Ausência por doença 1,66% 

 C Licença paternidade 0,02% 

 D Ausências legais 0,82% 

 E Ausência por Acidente de trabalho 0,03% 

 F Outros  0,00% 

   Subtotal 10,86% 

 G Incidência do submódulo 3.1 sobre o Custo de reposição  4,00% 

 Total 14,86% 

 
Nota Submodulo 3.5.B: Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua substituição. 
Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme previsto no Acórdão 1753/2008  Plenário TCU.  

Nota Submodulo 3.5.C: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano.  

Nota Submodulo 3.5.D: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano, conforme pág. 27 do 
MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

Nota Submódulo 3.5.E: O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da Previdência, 
baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam no ano,  conforme 
pág. 28 do MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

                                                    

Quadro - Resumo – Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas 

3 Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 

3.1 Encargos previdenciários e FGTS 36,80% 

 3.2 13º Salário e Adicional de Férias 15,20% 

 3.3 Afastamento maternidade 0,0000% 

 3.4 Custo de rescisão 3,34% 

 3.5 Custo de reposição do profissional ausente 14,86% 

 3.6 Outros (especificar) 0,00% 

 Total 70,21% 

 
                                                                              

Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 
CURVA ABC % 

Valor (R$) 
Remuneração Preço 

A  Módulo 1 – Composição da Remuneração   49,22% 

 B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários 32,96% 16,22% 

 C Módulo 3 – Encargos Sociais e Trabalhistas 70,21% 34,56% 

 Valor total por empregado 103,16% 100,00% 

 

                          (*) Manual de Orientação para Preeenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preço. 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

ELETRICISTA DE LINHA DESENERGIZADA 

                          D  Nº de meses de execução contratual 12 

                          Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço Unidade de Medida 
 Quantidade total a contratar (em função da unidade de 

medida) 

ELETRICISTA Unidade de Serviço - U.S 13 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço  ELETRICISTA 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

 
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) ELETRICISTA 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 31/10/2012 

                           Módulo 1 :  Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

 B Adicional  de periculosidade 30% 

 C Risco de Vida 0% 

 D Adicional noturno 0% 

 E Eletricista de Baixa Tensão (CBO-7321-20) 0% 

 F Adicional de Hora Extra 3% 

 G Intervalo Intrajornada  0% 

 H Adicional de Motorista 0% 

 Total da Remuneração 33% 

 

 
    

Módulo 2: Benefícios Mensais e Diários 

2  Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte 4,59% 

 B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 10,10% 

 C Assistência médica e familiar 0,00% 

 D Auxílio creche 0,00% 

 E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,17% 

 F Outros (Especificar) 0,00% 

 Total de Benefícios mensais e diários 14,86% 

 
Nota Módulo 2.B: Está sendo considerado o valor médio entre o preço da refeição comercial / prato feito e do self-service, conforme 
pesquisa  Refeição Assert Preço Médio 2012 para a Cidade de Manaus. 

Nota Módulo 2.E: Está sendo considerado com base em pesquisa de preço conforme o mercado local nas operadoras de seguro. 
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Módulo  3: Encargos Sociais e Trabalhistas 

Submódulo 3.1 – Encargos previdenciários e FGTS 

3.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00% 
 B SESI ou SESC 1,50% 
 C SENAI ou SENAC 1,00% 
 D INCRA 0,20% 
 E Salário Educação 2,50% 
 F FGTS 8,00% 
 G Seguro acidente do trabalho (SAT) 3,00% 
 H SEBRAE 0,60% 
 Total 36,80% 
 

                          Submódulo 3.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

3.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário  8,33% 
 B Adicional de Férias 2,78% 
   Subtotal 11,11% 

 C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,09% 

 Total 15,20% 

                                                     

Submódulo 3.3 - Afastamento Maternidade 

3.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,0000% 
 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,0000% 
 

Total 0,0000% 

 
                          Submódulo 3.4 -  Provisão para Rescisão 

3.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,83% 
 B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,07% 
 C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 0,03% 

 C1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Indenizado  0,03% 

 C2 Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Indenizado  0,007% 

 D Aviso prévio trabalhado   1,71% 

 E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,63% 

 F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 0,07% 

 F1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Trabalhado 0,05% 

 F2 Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Trabalhado 0,01% 

 Total 3,34% 

 
Nota Submódulo 3.4.A: No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% do 
pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho.  

Nota Submodulo 3.4.D: O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso do 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos empregados receberão Avico 
Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão ter seus contratos rescindidos a pedido, restando 
(88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado.  
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                          Submódulo  3.5  – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

3.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33% 

 B Ausência por doença 1,66% 

 C Licença paternidade 0,02% 

 D Ausências legais 0,82% 

 E Ausência por Acidente de trabalho 0,03% 

 F Outros  0,00% 

   Subtotal 10,86% 

 G Incidência do submódulo 3.1 sobre o Custo de reposição  4,00% 

 Total 14,86% 

 
Nota Submodulo 3.5.B: Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua substituição. 
Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme previsto no Acórdão 1753/2008  Plenário TCU.  

Nota Submodulo 3.5.C: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano.  

Nota Submodulo 3.5.D: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano, conforme pág. 27 do 
MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

Nota Submódulo 3.5.E: O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da Previdência, 
baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam no ano,  conforme 
pág. 28 do MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

                                                    

Quadro - Resumo – Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas 

3 Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 

3.1 Encargos previdenciários e FGTS 36,80% 

 3.2 13º Salário e Adicional de Férias 15,20% 

 3.3 Afastamento maternidade 0,0000% 

 3.4 Custo de rescisão 3,34% 

 3.5 Custo de reposição do profissional ausente 14,86% 

 3.6 Outros (especificar) 0,00% 

 Total 70,21% 

 
                                                                              

Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 
CURVA ABC % 

Valor (R$) 
Remuneração Preço 

A  Módulo 1 – Composição da Remuneração   54,03% 

 B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários 14,86% 8,03% 

 C Módulo 3 – Encargos Sociais e Trabalhistas 70,21% 37,94% 

 Valor total por empregado 85,07% 100,00% 

 

                          (*) Manual de Orientação para Preeenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preço. 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

D  Nº de meses de execução contratual 12 

                          Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço Unidade de Medida 
 Quantidade total a contratar (em função da unidade de 

medida) 

ENGENHEIRO ELETRICISTA Unidade de Serviço - U.S 1 

 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço  ENGENHEIRO ELETRICISTA 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

 
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) ELETRICISTA 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 31/10/2012 

                           Módulo 1 :  Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

 B Adicional  de periculosidade 30% 

 C Risco de Vida 0% 

 D Adicional noturno 0% 

 E Eletricista de Baixa Tensão (CBO-7321-20) 0% 

 F Adicional de Hora Extra 0% 

 G Intervalo Intrajornada  0% 

 H Adicional de Motorista 0% 

 Total da Remuneração 30% 

 

 
    

Módulo 2: Benefícios Mensais e Diários 

2  Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte 1,47% 

 B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 3,23% 

 C Assistência médica e familiar 0,00% 

 D Auxílio creche 0,00% 

 E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,06% 

 F Outros (Especificar) 0,00% 

 Total de Benefícios mensais e diários 4,75% 

 
Nota Módulo 2.B: Está sendo considerado o valor médio entre o preço da refeição comercial / prato feito e do self-service, conforme 
pesquisa  Refeição Assert Preço Médio 2012 para a Cidade de Manaus. 

Nota Módulo 2.E: Está sendo considerado com base em pesquisa de preço conforme o mercado local nas operadoras de seguro. 
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Módulo  3: Encargos Sociais e Trabalhistas 

Submódulo 3.1 – Encargos previdenciários e FGTS 

3.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00% 
 B SESI ou SESC 1,50% 
 C SENAI ou SENAC 1,00% 
 D INCRA 0,20% 
 E Salário Educação 2,50% 
 F FGTS 8,00% 
 G Seguro acidente do trabalho (SAT) 3,00% 
 H SEBRAE 0,60% 
 Total 36,80% 
 

                          Submódulo 3.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

3.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário  8,33% 
 B Adicional de Férias 2,78% 
   Subtotal 11,11% 

 C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,09% 

 Total 15,20% 

                                                     

Submódulo 3.3 - Afastamento Maternidade 

3.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,0000% 
 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,0000% 
 

Total 0,0000% 

 
                          Submódulo 3.4 -  Provisão para Rescisão 

3.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,83% 
 B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,07% 
 C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 0,03% 

 C1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Indenizado  0,03% 

 C2 Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Indenizado  0,007% 

 D Aviso prévio trabalhado   1,71% 

 E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,63% 

 F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 0,07% 

 F1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Trabalhado 0,05% 

 F2 Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Trabalhado 0,01% 

 Total 3,34% 

 
Nota Submódulo 3.4.A: No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% do 
pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho.  

Nota Submodulo 3.4.D: O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso do 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos empregados receberão Avico 
Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão ter seus contratos rescindidos a pedido, restando 
(88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado.  
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                          Submódulo  3.5  – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

3.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33% 

 B Ausência por doença 1,66% 

 C Licença paternidade 0,02% 

 D Ausências legais 0,82% 

 E Ausência por Acidente de trabalho 0,03% 

 F Outros  0,00% 

   Subtotal 10,86% 

 G Incidência do submódulo 3.1 sobre o Custo de reposição  4,00% 

 Total 14,86% 

 
Nota Submodulo 3.5.B: Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua substituição. 
Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme previsto no Acórdão 1753/2008  Plenário TCU.  

Nota Submodulo 3.5.C: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano.  

Nota Submodulo 3.5.D: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano, conforme pág. 27 do 
MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

Nota Submódulo 3.5.E: O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da Previdência, 
baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam no ano,  conforme 
pág. 28 do MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

                                                    

Quadro - Resumo – Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas 

3 Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 

3.1 Encargos previdenciários e FGTS 36,80% 

 3.2 13º Salário e Adicional de Férias 15,20% 

 3.3 Afastamento maternidade 0,0000% 

 3.4 Custo de rescisão 3,34% 

 3.5 Custo de reposição do profissional ausente 14,86% 

 3.6 Outros (especificar) 0,00% 

 Total 70,21% 

 
                                                                              

Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 
CURVA ABC % 

Valor (R$) 
Remuneração Preço 

A  Módulo 1 – Composição da Remuneração   57,16% 

 B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários 4,75% 2,72% 

 C Módulo 3 – Encargos Sociais e Trabalhistas 70,21% 40,13% 

 Valor total por empregado 74,96% 100,00% 

 

                          (*) Manual de Orientação para Preeenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preço. 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRATABLHO 

D  Nº de meses de execução contratual 12 

                          Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço 
Unidade de 

Medida 
 Quantidade total a contratar (em função da 

unidade de medida) 

TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO  
Unidade de 
Serviço - U.S 

1 

 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço  TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

 3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) ELETRICISTA 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)   

                           Módulo 1 :  Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base    

B Adicional  de periculosidade 30%  

C Risco de Vida 0%  

D Adicional noturno 0%  

E Eletricista de Baixa Tensão (CBO-7321-20) 0%  

F Adicional de Hora Extra 0%  

G Intervalo Intrajornada  0%  

H Adicional de Motorista 0%  

Total da Remuneração 30%  

 
    

Módulo 2: Benefícios Mensais e Diários 

2  Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte 3,35%  

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 7,38%  

C Assistência médica e familiar 0,00%  

D Auxílio creche 0,00%  

E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,13%  

F Outros (Especificar) 0,00%  

Total de Benefícios mensais e diários 10,86% 

 Nota Módulo 2.B: Está sendo considerado o valor médio entre o preço da refeição comercial / prato feito e do self-
service, conforme pesquisa  Refeição Assert Preço Médio 2012 para a Cidade de Manaus. 

Nota Módulo 2.E: Está sendo considerado com base em pesquisa de preço conforme o mercado local nas 
operadoras de seguro. 
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Módulo 3: Encargos Sociais e Trabalhistas 

Submódulo 3.1 – Encargos previdenciários e FGTS 

3.
1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00%  

B SESI ou SESC 1,50%  

C SENAI ou SENAC 1,00%  

D INCRA 0,20%  

E Salário Educação 2,50%  

F FGTS 8,00%  

G Seguro acidente do trabalho (SAT) 3,00%  

H SEBRAE 0,60%  

Total 36,80%  

                          Submódulo 3.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

3.
2 

13º Salário e Adicional de Férias 
% 

Valor (R$) 

A 13 º Salário  8,33%  

B Adicional de Férias 2,78%  

  Subtotal 11,11%  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,09%  

Total 15,20%  

                                                    

Submódulo 3.3 - Afastamento Maternidade 

3.
3 

Afastamento Maternidade: 
% 

Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,0000%  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,0000%  

Total 0,0000%  

                          Submódulo 3.4 -  Provisão para Rescisão 

3.
4 

Provisão para Rescisão 
% 

Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,83%  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,07%  

C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 0,03%  

C1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Indenizado  0,03%  

C2 
Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio 
Indenizado  

0,007% 
 

D Aviso prévio trabalhado   1,71%  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,63%  

F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 0,07%  

F1 FGTS (40%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio Trabalhado 0,05%  

F2 
Contribuição Social (10%) - Do FGTS referente ao Aviso Prévio 
Trabalhado 

0,01% 
 

Total 3,34%  
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Nota Submódulo 3.4.A: No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, 
cerca de 10% do pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho.  

Nota Submodulo 3.4.D: O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao 
empregado, no caso do empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando 
que 10% dos empregados receberão Avico Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos 
trabalhadores poderão ter seus contratos rescindidos a pedido, restando (88%) que receberá o Aviso Prévio 
Trabalhado.  

                          Submódulo  3.5  – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

3.
5 

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 8,33%  

B Ausência por doença 1,66%  

C Licença paternidade 0,02%  

D Ausências legais 0,82%  

E Ausência por Acidente de trabalho 0,03%  

F Outros  0,00%  

  Subtotal 10,86%  

G Incidência do submódulo 3.1 sobre o Custo de reposição  4,00%  

Total 14,86%  

Nota Submodulo 3.5.B: Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua 
substituição. Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme previsto no Acórdão 1753/2008  Plenário TCU.  

Nota Submodulo 3.5.C: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano.  

Nota Submodulo 3.5.D: De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no perído de 01 ano, 
conforme pág. 27 do MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

Nota Submódulo 3.5.E: O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério 
da Previdência, baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados 
se acidentam no ano,  conforme pág. 28 do MOPPCFP/IN N.° 02/2008(*). 

Quadro - Resumo – Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas 

3 Módulo 3 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 

3.1 Encargos previdenciários e FGTS 36,80%  

3.2 13º Salário e Adicional de Férias 15,20%  

3.3 Afastamento maternidade 0,0000%  

3.4 Custo de rescisão 3,34%  

3.5 Custo de reposição do profissional ausente 14,86%  

3.6 Outros (especificar) 0,00%  

Total 70,21%  

                          Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 
CURVA ABC % 

Valor (R$) 
Remuneração Preço 

A  Módulo 1 – Composição da Remuneração   55,23% R$ 4.263,35 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários 10,86% 6,00% R$ 463,05 

C Módulo 3 – Encargos Sociais e Trabalhistas 70,21% 38,77% R$ 2.993,08 

Valor total por empregado 81,07% 100,00% R$ 7.719,48 

(*) Manual de Orientação para Preenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preço. 
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COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS 

 

 Índice de Reajuste Salários: 0,08 

    
Turmas de Campo 

  
Qtde Função Custo Profissional Total 

2 MOTORISTA 
  13 ELETRICISTA 
      
      
      
  

15 CUSTO TOTAL  
  

    
Pessoal de Apoio 

  

Qtde Função Custo Profissional Total 

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA 
  1 TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO  
  1 ALMOXARIFE 
  1 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
  

4 CUSTO TOTAL 
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LISTA DE VEÍCULOS NECESSÁRIOS 

       
Valores de Referências 

          

     

Salário médio de mecânico e 
ajudante: 

0,0
0 

   

     

Preço do litro de 
álcool: 

 

0,0
0 

   

     

Preço do litro de 
gasolina: 

 

0,0
0 

   

     

Preço do litro de 
diesel: 

 

0,0
0 

   

     

Seguro 
Total: 

  

0,0
0 

  

x  Preço 
Médio 

     

IPVA VEÍCULO 
CARGA: 

 

0,0
0 

  

x  Preço 
Médio 

     

IPVA VEÍCULO 
PASSEIO: 

 

0,0
0 

  

x  Preço 
Médio 

     

Preço 
Médio =  

  

(2-V.resid.) x Preço 
Unit. 

        
2 

            
Investimento 

           
  A1 A2 A3 APOIO             TOTAL 

Veículo 
Pickup 4x4 

cabine 
dupla 

Caminhão 
capcidade 
15 T com 
equipame
nto Sky-
Munck 

Caminhão 
3/4 4T 
com 

equipame
nto Sky-
Munck 

Pickup 
4x4 

cabine 
dupla 

            

  

Quantidade 1 1 1 1             
 

Preço Unit. 
    

            
 

Investimento 
    

            
 Vida Útil 

(meses) 60 60 60 60             
 Taxa de 

Depreciação 
(Mensal) 

1,67% 1,67% 1,67% 1,67%             

 
Depreciação 

    
            

 
                        
Valores de Referência de 
Despesas                     

km/mês 3.000 3.000 3.000 3.000             
 

Desp. Op. 
    

            
 

Licenciamento 
    

            
 

Custo Mensal 
    

            
 

            Despesas Operacionais Mensais por 
veículo 
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Despesa 

Pickup 
4x4 

cabine 
dupla 

Caminhão 
capcidade 
15 T com 
equipame
nto Sky-
Munck 

Caminhão 
3/4 4T 
com 

equipame
nto Sky-
Munck 

Pickup 4x4 
cabine dupla 

            

Peças e Mat. de Oficina 
    

            

Mão-de-Obra de Oficina 
    

            
Pneus e 
Câmaras 

     
            

Combustíveis 
     

            

Óleo do Cárter 
     

            

Óleo de Câmbio e Diferencial 
    

            

Lavagem 
     

            

Despesas 
Totais   

    
          

 Seguro 
Obrigatório  

     
            

Seguro Total 
     

            

IPVA 
     

            

Licenciamento 
Total   

    
          

 Preço de 1 jg. de pneus e 
câm. 

    
            

Preço de 1lt. óleo do cárter 
    

            

Preço de 1lt. óleo do câmbio 
    

            

Preço de lavagem e lubrif. 
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LISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

  

     

     

Descrição 
Invest

. 
Depre

c. 

Ferramentas e Equipamentos - Curta Duração 
  

Ferramentas e Equipamentos - Média Duração 
  

Ferramentas e Equipamentos - Longa Duração 
  

Ferramentas e Equipamentos de Curta Duração - Período de 1 anos 

Qtd Un Descrição 
R$ 

Unit 
R$ 

Total 

19 
uni
d 

Crachá de Identificação 

  
3 

uni
d 

Arco de serra adequado com lâminas 

  
18 par Bota de couro c/ solado de borracha isolante 

  
57 

uni
d 

Camisa de algodão manga longa 

  
57 

uni
d 

Calça jeans 

  

18 
uni
d 

Capacete de segurança com jugular aba total 

  

13 
uni
d 

Cinto Paraquedista para cesto completo 

  

13 
uni
d 

Cinto de segurança tipo paraquedista 

  
440 

m 

Corda de polipropileno,cor branca,3 pernas torcida, 3/8",capacidade nominal de trabalho 230 daN, 
ruptura minima de 1.153 daN 

  
440 

m 

Corda de polipropileno,cor branca,3 pernas torcida, 5/8",capacidade nominal de trabalho 582 daN, 
ruptura minima de 2.910 daN 

  
5 

uni
d 

Roupa condutiva média com calça; jaqueta; luvas, meias e sacola 

  
3 

uni
d 

Depósito para água de 10 L 

  
3 

uni
d 

Escova de aço em V 

  
3 

uni
d 

Estojo de primeiros socorros 

  
6 

uni
d 

Estropo de nylon de 0,92 metros sem fim 

  
6 

uni
d 

Estropo de nylon de 1,22 metros sem fim 

  
6 

uni
d 

Estropo de nylon de 1,52 metros sem fim 

  
19 

uni
d 

Capa impermeável (Chuva) 

  
13 

uni
d 

Faca (canivete) 

  
10 

uni
d 

Fita de sinalização colorida (38m) (rolo) 

  
6 

uni
d 

Gancho para corda fabricado em liga de Bronze Fundido 

  
13 

uni
d 

Lanterna Manual - três elementos 

  
12 

uni
d 

Lençol Isolante Inteiriço classe 04 

  
12 

uni
d 

Lençol Isolante Semi - Partido classe 04 

  
30 

uni
d 

Linha de vida 
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13 par Luva isolante classe 2 - 20 kV 

  13 par Luva Isolante classe 04 

  13 par Luva de Cobertura 

  13 par Luva de Pano 

  13 par Luva de vaqueta curta 
  

13 
uni
d 

Suspensão para capacete c/ jugular 

  
19 

uni
d 

Óculos de segurança 

  
120 

uni
d 

Protetor Solar 

  
6 

uni
d 

Sacola para ferramenta 

  13 par Manga isolante de borracha classe 02 

  
6 

uni
d 

Moitão triplo plástico prensado com 38m de corda de fibra sintética 
 

 
6 

uni
d 

Facão de 20" com bainha 

  
12 

uni
d 

Cone de sinalização de 70cm de altura 

  
TOTAL DO INVESTIMENTO 

  
TOTAL DA DEPRECIAÇÃO 

  

     
Ferramentas e Equipamentos de Média Duração - Período de 3 anos 

Qtd
e 

Un Descrição 
R$ 

Unit 
R$ 

Total 

13 
uni
d 

Alicate universal para 1000 V 

  
6 

uni
d 

Adaptador para dupla elevação 

  
6 

uni
d 

Aplicador de preformado 

  
6 

uni
d 

Alça de descanso para bastões 

  
6 

uni
d 

Aterramento Estático com grampo de fixação com parafuso tipo “T”, com bastão de comprimento 450 mm 

  
3 

uni
d 

Adaptador de ferramenta 

  
3 

uni
d 

Adaptador Universal 

  
6 

uni
d 

Bastão tração com torniquete, diâmetro 32 mm, comprimento  isolante de 1,72 m, capapcidade de 
trabalho 1588 daN  peso de 2,30 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
6 

uni
d 

Bastão Tração Espiral, diâmetro 32 mm, comprimento isolante de 1,11 m e capacidade nominal de 
trabalho de 1588 daN 

  

6 
uni
d 

Bastão garra para linha viva, com tubo de diâmetro de 38 mm, comprimento isolante de 2,96 mm, 
diâmetro minimo do condutor 4,1 mm e máximo 57,00 mm, massa de 4,20 Kg 

  

6 
uni
d 

Bastão garra para linha viva, com tubo de diâmetro de 64 mm, comprimento isolante 3,51 mm, diâmetro 
minimo do condutor 4,1 mm e máximo de 57,00 mm, massa de 9,40 KG 

  

3 
uni
d 

Bastão Tensor com luva ajustavel, comprimento isolante de 0,91 m, comprimento total de 2,29 m, 
capacidade nominal de trabalho de 3.402 daN, massa de 8,5 KG 

  
3 

uni
d 

Bastão Isolante com gancho olhal, diâmetro de 32 mm, 0,46 m de comprimento isolante e peso de 2,50 
Kg 
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3 
uni
d 

Bastão universal com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade) tubo isolante, diâmetro de 32 mm, 
comprimento isolante de 2370 mm, mass de 2,0 KG 

  
3 

uni
d 

Bastão universal com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade), diâmetro de 38 mm, comprimento de 
isolament 3100 mm, peso de 3,3 KG 

  

3 
uni
d 

Bastão universal com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade) alça de descanso tubo isolante, diâmetro 38 
mm, comprimento isolante de 3755 mm, mass de 3,0 KG 

  
3 

uni
d 

Bastão universal com 2 cabeçotes (1 em cada extremidade), diâmetro 38 mm, comprimento isolante 3860 
mm, massa de 3,70 KG 

  
3 

uni
d 

Bastão trilho de 64 mm, comprimento isolante 3,51 mm, para retirada e transporte de cadeia de 
isoladores 

  

5 
uni
d 

Bota de segurança supercondutivo para trabalho ao potencial de linha viva, cabedal em vaqueta relax 
preta com rabicho externo preso por botão de pressão, cano de 18 cm com colarinho alcochoado, lingua 
alcochoada e semifole, forração interior para total absorção do suor sem bico de aço, palmilha de couro 
natural solado de borracha labrador super condutivo  com desenhos e ranhuras. 

  

3 
uni
d 

Berço Simples para Cadeia de Isoladores de 245 mm de diâmetro, comprimento 1,83 m, construido com 
tubos isolantes de 38 mm e massa de 7,0 KG de  

  
3 

uni
d 

Balacim, escada, 38 mm 

  
3 

uni
d 

Balacim, grampeamento de condutor, 51 X 1000 mm 

  
3 

uni
d 

Balde de lona para ferramentas diam. 305 mm, comprimento 380 mm 

  
3 

uni
d 

Base da sela para fixação vertical em poste 

  
3 

uni
d 

Bastão de manobra 32 X 2580 mm com cabeçote plastico e sacola 

  
3 

uni
d 

Bastão de manobra 32 X 3190 mm com sacola 

  
3 

uni
d 

Bastão com soquete multiangular 38  x 2440 mm 

  
3 

uni
d 

Cavalete para descanso de Bastões -12 escaninhos- tripe art. 

  
3 

uni
d 

Corrimão para plataforma  1800 mm 

  
3 

uni
d 

Colocador e sacador de contrapino 

  
3 

uni
d 

Colocador e sacador de contrapino em alavanca 

  
3 

uni
d 

Chave com catraca para manuseio de parafusos e porcas 

  

3 
uni
d 

Carretilha de aluminio para corda de até 5/8” de diâmetro com gancho de aço forjado e trava de 
segurança, capacidade de 567 daN e massa de 1,1 Kg 

  
3 

uni
d 

Suporte para carretilha 

  
3 

uni
d 

Chave faca temporaria 

  
100 

uni
d 

Cabo de cobre extraflexivel 25 mm2 

  
100 

uni
d 

Cabo de cobre extraflexivel 50 mm2 

  
3 

uni
d 

Colar 64 mm para tirante 

  
3 

uni
d 

Colar duplo 64-38 mm  

  
36 

uni
d 

Cobertua Rígida para Condutor classe 02 
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12 
uni
d 

Cobertura Circular p/poste 150x 600 

  
12 

uni
d 

Cobertura Circular p/poste 150x300 

  
12 

uni
d 

Cobertura Circular p/poste 230x600 

  
12 

uni
d 

Cobertura Circular p/poste 300x1200 

  
12 

uni
d 

Cobertura Flexível classe 02 

  
12 

uni
d 

Cobertura Flexível classe 04 

  
12 

uni
d 

Cobertura Rigida para Condutor classe 04 

  
12 

uni
d 

Cabeçote reposição para bastão de suspensão linha pesada 

  

3 
uni
d 

Escada , perfil oblongo, extensivel comprimento fechada 3420 mm, comprimento exendida 5840 mm, 19 
degraus uteis em fibra, 30 Kg, com cinta de encosto em nylon 

  

3 
uni
d 

Escada , perfil oblongo, extensivel comprimento fechada 6840 mm, comprimen to extendida 11840 mm, 
39 degraus uteis em fibra, 35 kg, com cinta de encosto em nylon 

  
3 

uni
d 

Escada , perfil oblongo, simples comprimento fechada 2815 mm, 8 degraus uteis em fibra, 11 Kg, com 
cinta de encosto em nylon 

  
2 

uni
d 

Escada com longarina 64 mm e extensaõ de 2950 mm 

  
3 

uni
d 

Extrator de contrapino por impulso 

  

 
uni
d 

Espelho para linha viva 

  
2 

uni
d 

Escova tubular para condutor 

  
13 

uni
d 

Chave de fenda 12" 

  
13 

uni
d 

Chave de regulagem de 8" 

  
13 

uni
d 

Chave de regulagem de 10" 

  
13 

uni
d 

Chave de regulagem de 12" 

  
13 

uni
d 

Chave de fenda 3/8 x 8” 

  
13 

uni
d 

Chaves de fenda 5/16 x4” 

  
6 

uni
d 

Extensão de corrente com 915 mm 

  
6 

uni
d 

Extensor para selas 

  
13 

uni
d 

Chave ajustável 10” 

  
13 

uni
d 

Chave ajustável 12” 

  
13 

uni
d 

Chave com catraca para aperto de munhões 

  
3 uni

d 

Jogo com 8 soquetes longos de aço cromado nas medidas de 1/2", 9/16/', 5/8/', 11/16/', 3/4", 13/6/", 7/8/' 
e 15/6" acondicionado em estojo de couro. 

  

3 uni
d 

Esticador para cabo linha viva energizado, diametro do condutor 2/0 a 4/0 AWG, capacidade nominal de 
trabalho, ruptura 3500 daN, mordente tipo "DC" (duplo circular) em bronze, peso 3,4 Kg  

  
1 

uni
d 

Escada Dupla 
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3 uni
d 

Esticador para cabo linha viva energizado, diametro do condutor 3/0 a 336,4 MCM, capacidade nominal 
de trabalho 2500 daN, ruptura 500 daN, mordente tipo "DC" (duplo circular) em bronze, peso 5,2 KG 

  
3 

uni
d 

Ferramenta universal, gancho espiral, peso 0.18 KG 

  
3 

uni
d 

Ferramenta universal, grampo para isolador, peso 0.30 KG 

  
3 

uni
d 

Ferramenta universal lamina rotativa para amarração, peso 0,26 Kg 

  
13 

uni
d 

Ferramenta universal , torniquete auxiliar, peso 0,36 Kg 

  

3 uni
d 

Ferramenta universal Tenaz multi angular para segurar porcas, ferragens ou quiasquer outras partes 
moveis, possui borboleta para ajuste prévio do ângulo desejado 

  
3 

uni
d 

Ferramenta universal, posicionador de contrapino, peso 0,35 Kg 

  
3 

uni
d 

Ferramenta universal removedor de contrapino, peso 0,38 KG 

  
3 

uni
d 

Ferramenta universal, adaptador com mola para impulso, peso 0,27 Kg 

  
3 

uni
d 

Gabarito para teste de Munhões 

  3   Gancho para isolador 

  3   Grampo para anel de guarda 

  3   Garfo ajustador de Concha com Revestimento de Plastico 

  
3 

uni
d 

Garfo ajustador de concha 

  
6 

uni
d 

Macacão completo para apicultor com bota branca 
 

 

3 uni
d 

Grampo de aterramento para conexão ao trado ou malha de terra, em liga de bronze com parafuso 
aberto tipo "T", capacidade de conexão minima de 5,0 mm e máxima de 32,0 mm, peso de 1,09 KG   

 
3 

uni
d 

Grampo de aterramento multi angular 
 

 

12 uni
d 

Grampo de torção para by-pass, capacidade de conexão do grampo minimo de 6 AWG/ 4 mm de 
diâmetro e máximo de 900 mm CAA (ACSR/29 mm de diâmetro, peso de 0,70 KG  

 
3 

uni
d 

Gancho Espiral 
 

 
3 

uni
d 

Instalador de contrapino 
 

 
1 

uni
d 

Inflador de Luvas 
 

 
3 uni

d 
Jugo para tensionador simples, capacidade nominal de 1350 daN, peso 2,5 KG 

 

 
3 

uni
d 

Jugo terminal de compressão para tensionador duplo 
 

 
3 

uni
d 

Jugo para Estrutura Metálica 
 

 
3 

uni
d 

Locador de pino 
 

 
3 

uni
d 

Limitador de distância para bastões de 32 mm de diâmetro 
 

 

3 uni
d 

Moitão duplo de plastico prensado completo, com 38 m de corda de polipropileno de diâmetro 1/2", 
capacidade nominal de 1589 daN e massa de 7,0 KG  

 

3 uni
d 

Moitão triplo de plastico prensado completo, com 45 m de corda de polipropileno de diâmetro de 1/2", 
capacidade nominal de 1589 daN e massa de 7,0 KG  
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3 uni
d 

Munhão blindado para linha viva, capacidade nominal de trabalho de 4356 daN, massa de 4 Kg 
 

 
3 

uni
d 

Munhão Simples 
 

 
3 

uni
d 

Martelo para linha viva com conexão universal 
 

 
2 

uni
d 

Plataforma isolante 1800 mm, com sela Pivô 
 

 
3 

uni
d 

Parafuso tensor com 305 mm de comprimento 
 

 
2 

uni
d 

Sela Plataforma 

  
3 uni

d 
Sela para poste com colar de 38 mm, capacidade nominal de trabalho de 454 daN e peso de 4,90 KG 

  
3 uni

d 
Sela para poste com colar de 64 mm, capacidade nominal de trabalho 454 daN e peso de 5,10 KG 

  3   Sela simples para elevação 

  3   Sela pivo para plataforma 1800 mm para estrutura metáliuca 

  3   Sela para estrutura metálica 

  3   Sacador auxiliar de contrapino 

  3   Suporte de concha 

  3   Suporte Flexivel para soquete hexagonal 

  3   Suporte carretilha de aluminio para estrutura metálica, 567 daN 

  3   Sacador de Contrapino em alavanca 

  
3 

uni
d 

Sela para amarração da corda 

  

6 
uni
d 

Talabarte 110 mm (malha rápida+ABS), formato em “Y” com dois ganchos de aluminio , abertura de 10 
mm, dupla trava, confeccionado em poliester, possui sistema de absorção de impacto (ABS), absorção 
de impacto e malha rápida para conexão no cinto 

  
12 

uni
d 

Tecido para tratamento de Bastões-Silicone-(500x500) mm 

  
3 uni

d 
Talha manual com tirante de corrente com capacidade nominal de trabalho até 1500 daN, peso 7,30 Kg 

  
3 uni

d 
Talha manual com tirante de corrente com capacidade nominal de trabalho até 750 daN, peso de 7,30 Kg 

  
3 

uni
d 

Tensor isolado capacidade de carga máxima 1814 daN 

  
0 

uni
d 

Trena 

  
3 

uni
d 

Torniquete Auxiliar 

  
3 

uni
d 

Tenaz para isolador, ajuste de 2 ½ até 4” 

  

3 uni
d 

Tesourão isolado para cabos de bitolas até 1/0 CAA (ACSR)/10,11 mm de diâmetro, bastão diâmetro 32 
mm, e comprimento isolado de1,16 m, trabalho 2,00mm e peso de 4,0 KG 

  

3 uni
d 

Trava-queda cabo de aço, confecionado em aço inox, para deslocamento verticais seguros, deve ser 
utilizados sobre cabo de aço 8 mm, possui mosquetão em aço com trava dupla de segurança 

  
3 uni

d 

Tenaz multi angular para segurar porcas, ferragens ou quaisquer outras partes móveis, possui borboleta 
para ajuste pr´devio do ângulo desejado 

  
3 

uni
d 

Suporte para cabo até 650 MCM  

  
3 

uni
d 

Tesourão isolado diâmetro 38 mm p/ cabo  336,8 CAA (MCM ACSR) 

  6 uni Sacola p/ acondic. De luvas 
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d 

3 
uni
d 

Farol de milha com extensão 

  
6 

uni
d 

Foice com cabo 

  
3 

uni
d 

Alavanca de aço 

  
3 

uni
d 

Cavadeira americana 

  
3 

uni
d 

Pá de bico 

  
3 

uni
d 

Sacola p/ içamento 

  
3 

uni
d 

Tesourão para cortar cabo de aço 

  
3 

uni
d 

Estropo de aço de 3/4" 

  
3 

uni
d 

Socador de 1,6 m 

  
3 

uni
d 

Talha tirfor içamento até 1.600 Kg 

  
3 

uni
d 

Cobertura  p/ poste 300x1800 

  
6 

uni
d 

Cobertura  13,8kv 

  
6 

uni
d 

Cobertura 30 kv 

  
6 uni

d 
 Lona impermeável para proteção de ferramentas de linha viva medindo 4 x 5 m 

  
2 

uni
d 

Conjunto de Aterramento Temporário para Alta Tensão até 138 KV 

  
TOTAL DO INVESTIMENTO 

  
TOTAL DA DEPRECIAÇÃO 

  

     
Ferramentas e Equipamentos de Longa Duração - Período de 5 anos 

Qtd
e 

Un Descrição 
R$ 

Unit 
R$ 

Total 

1 
uni
d 

Aferidor de Isolômetro 

  
3 

uni
d 

Bastão Grampo de Linha Viva 

  
3 

uni
d 

Bastão de tração  

  
3 

uni
d 

Banqueta Isolada 

  
3 

uni
d 

Cabeçote Olhal 

  
12 

uni
d 

Cabo 120mm isolado by pass c/grampo c/ 6M 

  
12 

uni
d 

Cabo 35mm isolado by pass c/grampo 

  
12 

uni
d 

Cabo 95mm isolado by pass c/grampo 

  
3 

uni
d 

Carretilha Dupla Ação 

  
3 

uni
d 

Colocador pino e parafuso 

  
6 

uni
d 

Cruzeta Auxiliar 64 

  
3 

uni
d 

Detector de Ausência de Tensão CA, Sinais Sonoros e Lumin. 

  
3 

uni
d 

Dispositivo p/bay pass 
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3 
uni
d 

Estribo p/mão francesa 

  
3 

uni
d 

Estropo nylon  500mm 

  
3 

uni
d 

Estropo nylon  600mm 

  
3 

uni
d 

Estropo nylon  800mm 

  
3 

uni
d 

Fasimetro  

  
3 

uni
d 

Luva ajustável 

  
12 

uni
d 

Manga isolante de borracha classe 04 

  
3 

uni
d 

Mordaças 

  
12 

uni
d 

Mosquetão 

  
3 

uni
d 

Moto serra 

  
3 

uni
d 

Prancha de Fibra 

  
36 

uni
d 

Prendedor p/lençol 

  
9 

uni
d 

Presilha de elevação  

  
9 

uni
d 

Presilha de suspensão  

  
3 

con
j 

Sapata de Andaime 

  

3 uni
d 

Super teste detetor de tensão por aproximação, para uso na faixa de 1 a 800 KV, alimentação através de 
bateria de 9 V indicação sonora e luminosos, acondicionado em estojo plastico 

  
3 

uni
d 

Suporte isolado p/by pass 

  
3 

uni
d 

Talha Manual isolada Cap. 1000Kg 

  
3 

uni
d 

Talha manual com tirante de nylon 2 ton 

  
3 

uni
d 

Tesourão isolado "12" 

  
3 

uni
d 

Tesourão isolado "14" 

  
3 

uni
d 

Tesourão isolado "18" 

  
3 

uni
d 

Tesourão isolado "24" 

  
3 

uni
d 

Travessa Lateral 

  
3 

uni
d 

Travessa Diagonal 

  
3 

con
j 

Trilho de andaime 

  
3 

uni
d 

Vara de manobra 

  
1 uni

d 
Ensaiador eletrico portátil de bastões e varas de manobra, escadas e andaimes, alimentação de 220 V 

  

1 
Uni
d 

Andaime modular isolado com base e coluna de 1,0x1,0metros e plataforma de 2,0x1,0metros, com 12,0 
metros de altura e conjunto de estaiamento. 

  
TOTAL DO INVESTIMENTO 

 
TOTAL DA DEPRECIAÇÃO 
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Composição do Custo

Item Total

1 Pessoal 116.979,00

2 Ferramentas e Equipamentos 23.571,53

3 0,00

4 Veículos 25.168,37

Total 165.718,90

Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Item % Total

Base de Cálculo - Custos Indiretos 165.718,90

Custos Indiretos 7,00 11.600,32          

Base de Cálculo - Lucro 177.319,23

Lucro 10,00 17.731,92          

Base de Cálculo - Tributos 195.051,15

ISS 5,00

PIS 1,65

COFINS 7,60

Fator 0,8575

Preço do Serviço

227.464,90        

Composição Final

(R$) %

Pessoal de Campo 86.501,46 38,03

Pessoal de Apoio 30.477,54 13,40

Subtotal 116.979,00 51,43

Ferramentas e Equipamentos 23.571,53 10,36

Veículos 25.168,37 11,06

Custos Indiretos 11.600,32 5,10

Lucro 17.731,92 7,80

Tributos 32.413,75 14,25

Subtotal 110.485,90 48,57

Total 227.464,90 100,00

 

Valor estimado de US 2.527,39R$                

Todos os valores considerados são aproximados e de referência para montagem da composição de custos. Cabe à 

proponente aferir os custos reais para elaboração de sua proposta com base em todos os insumos necessários 

para a execução dos serviços, inclusive taxas e tributos municipais, estaduais e federais.

Descrição

1

2

3
32.413,75          

Descrição

Link de Comunicação - SGTD

Valor de Referência da Unidade de Serviço em Rede Aérea Energizada

Custos Diretos e Indiretos

Valores de Referências:

O valor do ISS considerado é uma média ponderada do histórico de serviços realizados nas cidades que 

fazem parte da área de abrangência deste contrato.

Descrição
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017–PRL 

PROCESSO Nº 023/2017–PRL 
 
 

ANEXO II 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

  

  

  
 
A empresa ________________________________________________________________, 

CNPJ n.º ______________________________, declara a Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO n.° 011/2017-CL/CEA, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos 

termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade 

administrativa, civil e penal.  

     
 
 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017–PRL 

PROCESSO Nº 023/2017–PRL  
 
 
 

ANEXO III 
 

  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
 

 
 
(NOME DA EMPRESA) ______________________________, CNPJ nº 

_______________________, sediada na ___________________________(endereço completo), 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da  obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

________________________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante. 
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PROCESSO Nº 023/2017–PRL 
 

 
 

ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 

9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.  

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
 
 

__________________________________ 
Nome e assinatura do declarante 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017–PRL 

PROCESSO Nº 023/2017–PRL 
 
 
 

ANEXO V 
 

 

 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

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

____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________________, estabelecida _______________________________________, 

prestou (ou presta) para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) serviço(s): 

______________________________________________. 

 

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

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

tecnicamente.  

 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 

 
 

________________________________ 
Assinatura e carimbo 

 
 
 

Observação: Emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017–PRL 

PROCESSO Nº 023/2017–PRL 
 
 
 

ANEXO VI 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

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

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

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

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

Pregão Eletrônico nº 011/2017 – CL/CEA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 

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

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

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
        
 

___________________________________ 
Representante Legal 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017–PRL 

PROCESSO Nº 023/2017–PRL 
 
 

ANEXO VII 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
 

___________________________________________ (Representante legal da empresa), como 
representante devidamente constituído da empresa __________________________________, 
CNPJ nº ________, doravante denominada licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 011/2017 – PRL/CEA, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
CPB, que: 
 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 011/2017 – CL/CEA, foi 
elaborada de maneira independente, pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 011/2017 – 
PRL/CEA, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 
011/2017 – PRL/CEA não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 011/2017 – PRL/CEA. 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 011/2017 – 
PRL/CEA. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
011/2017 – PRL/CEA, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Eletrônico nº 011/2017 – PRL/CEA antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
011/2017 – PRL/CEA não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante do Órgão licitante antes da abertura oficial 
das propostas, e 

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

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
        

___________________________________ 
Representante Legal 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017–PRL 
PROCESSO Nº 023/2017–PRL 

 
 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

À Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita 
Macapá – Amapá – CEP 68.900-030 
À Comissão de Licitação e Contratos – PRL 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2017 – PRL 
 
Após cuidadoso exame e estudo do Edital do certame licitatório em referência, seus anexos e 
apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar nossa Proposta de conformidade com as 
condições nesse instrumento convocatório. 
 
OBJETO: Contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção preventiva e 
corretiva em redes de distribuição aérea energizadas, linhas de transmissão energizadas e 
subestações energizadas, com tensão até 138 KV sob a forma de produtividade por 
unidade de serviços (US), nas áreas urbanas e rurais da Regional Metropolitana da 
Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, conforme condições, quantidades, exigências e 
especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos aoEdital. 
 
(ANEXAR AS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS CONFORME ANEXOS DO TERMO 
DE REFERÊNCIA) 

 

1. Preço global da proposta para 12 (doze) meses: R$_____________ 
(______________________), fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos da 
legislação pertinente. 
2. No preço dos serviços, deverão estar inclusos os custos com mão de obra, transporte de 
pessoal, material, tributos diretos e indiretos e demais despesas decorrentes da execução dos 
serviços. 
3. Prazo de Validade da Proposta mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 
OBS.: A CARTA PROPOSTA NA FORMA ESCRITA DEVERÁ SER APRESENTADA APENAS 
PELO LICITANTE VENCEDOR DA LICITAÇÃO, E DEVERÁ ESTAR ADEQUADA AOS PREÇOS 
RESULTANTES DA DISPUTA, OU DA NEGOCIAÇÃO COM O PREGOEIRO, NA DATA DA 
REALIZAÇÃO DO PREGÃO. 
 
Local), ______ de ____________________ de 2018. 

 
 
Atenciosamente, 
 
______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017–PRL 
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ANEXO IX 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº ___/ 2018 

 
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, MARCELINO DA CUNHA MACHADO NETO, brasileiro, casado, 

engenheiro eletricista, com RG nº 039204582010-0 SSP/MA e CPF nº 790.901.337-04, residente e 

domiciliado na Peixe Pedra, nº 20, bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65071-320, por seu Diretor 

Administrativo Financeiro, ANTONIO ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, casado, Contador, RG 1662095 

SSP/AM e CPF 011.885.772-04, Águas Claras, Distrito Federal, CEP: 71931-360, e por seu Diretor de 

Engenharia, BERNARD DE SÁ GOUVEIA, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, RG. nº 3082585-7 – 

SSP/SE e CPF nº. 017.257.795-01, residente e domiciliado na Rua Estatístico Teixeira de Freitas, nº 86, 

Pinheiro, Maceió/AL, CEP: 57.055-660, e de outro lado como CONTRATADA a Empresa 

_________________________, C.N.P.J.(MF) __________ NIRE:_____________, com sede na Rua: 

_______, ________ ________, CEP: ________, Telefone/Fax (__)  ________, neste ato representada 

pelo Sócio Administrativo o Sr. _______, CPF._________  às normas disciplinares que preconizam a Lei 

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes, 

que se obrigam a cumpri-las e respeitá-las integralmente: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:  

1.1- O presente Contrato tem por fundamento legal o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 

2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Edital 

de Pregão Eletrônico nº 011/2017-PRL, no Processo nº 023/2017-PRL e no Termo de Referência nº 

009/2017-DDS/DOP. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1- O Presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em redes de distribuição aérea energizadas, linhas 
de transmissão energizadas e subestações energizadas, com tensão até 138 KV sob a forma de 
produtividade por unidade de serviços (US), nas áreas urbanas e rurais da Regional Metropolitana 
da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA.  
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2.2- Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado na Cláusula acima e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA – ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

CÓD. 
DESCRIÇÃO DE 

SERVIÇO 
DESCRIÇÃO DE 

VIATURA 
QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

A1 

Manutenção em linha 
energizada ao 

potencial em tensão 
até 138 KV (05 

(cinco) eletricistas de 
LV 

Picape c/ 
equipamento de LV 

ao potencial 
1 R$ R$ 

A2 

Manutenção em linha 
energizada ao 

contato até 13,8 KV 
(01(um) motorista e 
05(cinco) eletricistas 

de LV) 

Caminhão c/ 
equipamento de LV, 

02 cestos 
1 R$ R$ 

A3 

Manutenção em linha 
energizada ao 

contato (01(um) 
motorista e 03(três) 
eletricistas de LV) 

Caminhão ¾ c/ 
equipamento de LV, 

01 cesto 
1 R$ R$ 

VALOR TOTAL R$ 

 

3.1- A CONTRATADA deverá montar sua base operativa, em comum acordo com a Companhia de 
Eletricidade do Amapá - CEA, obedecendo à área abrangência dos serviços; 

3.2- A base operativa montada pela Contratada deverá ser composta por um Engenheiro Eletricista, 
um Técnico em Segurança do Trabalho, um Auxiliar Administrativo e um Almoxarife, com um veículo de 
apoio; 

3.3- Em caráter de contingência, e em comum acordo, uma equipe poderá atuar em área diferente de 

sua base; 

3.4- DOS VEÍCULOS UTILIZADOS 

3.4.1- EQUIPE DE APOIO 

a) A equipe de apoio deve dispor de 01(um) veículo tipo Pick-up, de propriedade da 

CONTRATADA, com identificação “A SERVIÇO DA CEA”, com, no máximo, 03(três) anos de 

fabricação, possuir tração 4x4, 5 lugares, capacidade de carga 700 Kg, ou superior, equipadas com 
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rádio VHF compatível com o sistema de comunicação utilizado no Centro de Operação da 

Distribuição da CEA; 

3.4.2- EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE LINHA VIVA AO POTENCIAL A1 

a) A equipe de manutenção de linha viva ao potencial deve dispor de 01(um) veículo tipo Pick-up, 

de propriedade da CONTRATADA, com identificação “A SERVIÇO DA CEA”, com, no máximo, 

03(três) anos de fabricação, possuir tração 4x4, 5 lugares, capacidade de carga 700 Kg ou superior, 

porta escadas, maleiros para acomodação de ferramentas e materiais, equipadas com rádio VHF 

compatível com o sistema de comunicação utilizado no Centro de Operação da Distribuição da 

CEA.  

3.4.3- EQUIPES MANUTENÇÃO DE LINHA VIVA AO CONTATO TIPOS A2 E A3 

a) CÓDIGO A2: A equipe utilizará caminhão de propriedade da CONTRATADA, com identificação 

“A SERVIÇO DA CEA”, com, no máximo, 03 (três) anos de fabricação, equipado com equipamento 

do tipo SKY-MUNCK, ou similar, atendendo as seguintes especificações: 

 Capacidade mínima de 15 (quinze) toneladas; 

 Carroceria com piso em chapa de aço antiderrapante, bitola 3/16 in; guarnição lateral 

externa ao piso em chapa USG; suporte para escada de linha viva; pára-choque traseiro com 

degrau de acordo com as medidas do CONTRAN; armários ocupando a extensão lateral em 

ambos os lados com profundidade mínima de 35 cm, para acondicionamento das ferramentas 

e equipamentos da equipe. Com opção na parte traseira para introdução de bastões e varas de 

manobras. Todas as portas serão providas de fecho com chave mestra. 

b) Cabina adicional para acomodar 04(quatro) pessoas sentadas, com janelas nas laterais e visão 

na parte dianteira e traseira, com todos os acessórios necessários de segurança, para o veículo; 

c) Proteção com as funções básicas de descanso da lança metálica, proteção da cabina do 

caminhão e proteção da cabina adicional. “Estrutura central de aço dobrado de ¼” e superior em 

malha de vigas de aço chapa 14 USG, revestido com tela de aço inoxidável, cobrindo desde a linha 

do pára-choque dianteiro do caminhão até o final da cabina adicional na parte traseira;     

d) Atenderem a legislação em vigor dos órgãos controladores de trânsito; 

e) O equipamento para trabalho em rede energizada com cesta aérea deverá ter no máximo 03 

(três) anos de uso e possuir as seguintes características e acessórios (pôr veículo): 

 Altura de trabalho: alcance 15 metros; 

 Alcance horizontal mínimo de 7,5 metros; 

 Capacidade: duas cestas, com capacidade individual de no mínimo 150 kg; 
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 Seção isolante em fibra de vidro e isolada para 69KV (fase - fase); 

 Sistema de giro de 360º contínuos; 

 Estabilidade através de 04 sapatas estabilizadoras hidráulicas com válvula de retenção 

duplamente pilotada; 

 Pressão máxima de trabalho de 175 bar / 38 lpm / 1000rpm; 

 Motor elétrico para acionamento da lança; 

 Acionamento 100% hidráulico; 

 Bomba manual de emergência fixada na base do equipamento; 

 Sistema liga / desliga do motor do veículo na caçamba; 

 Saída para ferramentas hidráulicas no comando do cesto; 

 Equipamento dotado de válvula de segurança contra quebra de tubulações e rompimento de 

mangueiras, válvulas controladoras de fluxo, que proporcionem maior sensibilidade dos 

movimentos. 

f) Equipamento dotado de válvula de segurança contra quebra de tubulações e rompimento de 

mangueiras, válvulas controladoras de fluxo, que proporcionem maior sensibilidade dos 

movimentos; 

g) Equipados com rádio VHF compatíveis com o sistema de comunicação utilizado no Centro de 

Operação da Distribuição da CEA. 

h) CÓDIGO A3: A equipe utilizará caminhão ¾ de propriedade da CONTRATADA, com 

identificação “A SERVIÇO DA CEA”, com, no máximo, 03 (três) anos de fabricação, equipado com 

equipamento do tipo SKY-MUNCK, ou similar, atendendo as seguintes especificações: 

 Capacidade mínima de 04 toneladas; 

 Carroceria com piso em chapa de aço antiderrapante, bitola 3/16 in; guarnição lateral 

externa ao piso em chapa USG; suporte para escada de linha viva; pára-choque traseiro com 

degrau de acordo com as medidas do CONTRAN. Armários ocupando a extensão lateral em 

ambos os lados, com profundidade mínima de 30 cm, para acondicionamento das ferramentas 

e equipamentos da equipe. Com opção na parte traseira de para introdução de bastões e varas 

de manobras. Todas as portas serão providas de fecho com chave mestra. 

i) Proteção com as funções básicas de descanso da lança metálica. “Estrutura central de aço 

dobrado de ¼” e superior em malha de vigas de aço chapa 14 USG, revestido com tela de aço 

inoxidável, cobrindo desde a linha do pára-choque dianteiro do caminhão até o final da cabina 

adicional na parte traseira. 
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j) Atenderem a legislação em vigor dos órgãos controladores de trânsito. 

k) O equipamento para trabalho em rede energizada com cesta aérea deverá ter no máximo 04 

(quatro) anos de uso e possuir as seguintes características e acessórios (pôr veículo): 

 Altura de trabalho: alcance 13 metros; 

 Alcance horizontal: 6,0 metros 

 Capacidade: duas cestas em fibra com degrau, com capacidade individual de no mínimo 

140 kg; 

 Seção isolante em fibra de vidro e isolada para 69KV (fase - fase); 

 Sistema de giro de 360º contínuos, garrafas hidráulicas e cremalheira; 

 Estabilidade através de 04 sapatas estabilizadoras hidráulicas com válvulas de retenção 

duplamente pilotada; 

 Pressão máxima de trabalho de 175 bar / 28 lpm / 1000rpm; 

 Motor elétrico para acionamento da lança; 

 Acionamento 100% hidráulico; 

 Controle de operação da parte aérea, na torre e no cesto, com prioridade para o da torre; 

 Bomba manual de emergência fixada na base do equipamento; 

 Sistema liga / desliga do motor por controle remoto; 

 Saída para ferramentas hidráulicas no comando do cesto; 

 Equipamento dotado de válvula de segurança contra quebra de tubulações e rompimento de 

mangueiras, válvulas controladoras de fluxo, que proporcionem maior sensibilidade dos 

movimentos; 

 Equipados com rádio VHF compatíveis com o sistema de comunicação utilizado no Centro 

de Operação da Distribuição da CEA. 

CLÁUSULA QUARTA – ESTRUTURA BÁSICA DAS EQUIPES: 

4.1- GRUPO DE SERVIÇOS DE CAMPO 

FUNÇÃO EXIGÊNCIAS 

Eletricista Encarregado 

Formação como Eletricista de Baixa e Média Tensão e 

experiência mínima de 06 (seis) meses na função. 

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental. 

Eletricista de Linha Viva de 

Média e Alta Tensão 

Formação como Eletricista de Baixa e Média Tensão em rede 

de Linha Viva e experiência mínima de 06 (seis) meses como 

eletricista de Linha Viva. Escolaridade mínima: Ensino 

Fundamental. 

Operador de Guindaste Formação como Eletricista de Baixa e Média Tensão e 



  

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PRL 
Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 

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

 

 

 

Página 103 de 112 
 

Página 103 de 112 
 

 
 

experiência mínima de 12 (doze) meses como eletricista de 

RD (Energizada ou Desenergizada). Experiência mínima de 

06 (seis) meses na função, comprovada em carteira de 

trabalho. CNH Categoria “D”. Escolaridade mínima: Ensino 

Fundamental. 

4.2- GRUPO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS 

FUNÇÃO EXIGÊNCIAS 

Engenheiro Eletricista 
Experiência na função comprovada em carteira de trabalho e 

registro no CREA. 

Técnico de segurança do 

trabalho 

Experiência na função comprovada em carteira de trabalho e 

possuir CNH Categoria “B”. 

Almoxarife Experiência na função comprovada em carteira de trabalho. 

Assistente de Administração Escolaridade mínima: Ensino Médio. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO: 

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

(______________). 

5.2- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO: 

6.1 - As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta da Dotação Orçamentária prevista 
no Orçamento da CEA, através da fonte de recurso nº 01-Recursos Próprios, Unidade Orçamentária 
nº ______ – __________________ - _____ e Elemento de Despesa nº ___________ – _________ – 
____, através da Nota de Empenho nº _____/2018, de ___ de _____ de 2018. 

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

7.1- O prazo de vigência referente ao Contrato tem inicio na data de sua assinatura e encerra após 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo na forma do artigo 57 da Lei 8666, de 21 
de Junho de 1993 e suas alterações.  

7.2- A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

7.3- As supressões resultantes de acordos celebrados entre as contratantes poderão exceder o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7.4- Os preços serão firmes e irreajustáveis durante a vigência deste Contrato, porém havendo 
prorrogação, estes poderão ser revistos com base em índices específicos ou setoriais mais adequados à 
natureza da obra, compra ou serviço, sempre que existentes; 
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7.5- Para fins de reajuste do preço unitário da US CONTRATADA será adotado o índice IGPM (Índice 
Geral de Preços de Mercado) apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; 

7.6- A pretensão de reajustes por parte da CONTRATADA deverá ser manifestada por meio de 
correspondência à área gestora do contrato, anexando os documentos comprobatórios dos repasses dos 
direitos trabalhistas (ACT, etc.) da mão de obra envolvida na execução dos serviços objeto; 

§ 1º- Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste até a data da prorrogação contratual, ocorrerá a 

preclusão temporal do direito, e nova solicitação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo 

interregno mínimo de 01 (um) ano, contados na forma prevista nesta contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

8.1- A CONTRATADA apresentará a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA a Nota 

Fiscal/Fatura correspondente aos serviços devidamente executados e aprovados pela fiscalização da 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA até o 10º dia útil do mês subsequente ao mês da 

execução dos serviços. Se por culpa da CONTRATADA, a fatura não for apresentada até a data limite, a 

mesma deverá arcar com os ônus previdenciários e sociais incidentes sobre ela; 

8.2- As faturas/notas fiscais deverão ser emitidas com a expressa indicação do número do contrato, a 

descrição do evento a que se refere, destacando-se impostos incidentes e eventuais deduções e ou 

retenções legais. Deverão ser apresentadas dentro do mês da execução dos serviços, juntamente com 

os documentos que comprovem os recolhimentos dos encargos sociais e tributários legalmente exigidos, 

sob pena de não liberação dos pagamentos; 

8.3- Havendo paralisação na execução dos serviços, por fato ou omissão da responsabilidade da 

CONTRATADA, não será liberado o pagamento até que esta volte a assumir a execução dos serviços. 

Nesse caso, a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA poderá determinar a conclusão dos 

serviços por meio de mão-de-obra própria ou de terceiros, repassando os custos adicionais à 

CONTRATADA; 

8.4- O pagamento das faturas não significa a sua aprovação definitiva pela a Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido 

será descontado dos pagamentos devidos à CONTRATADA, ou dela cobrada; 

8.5- Caso o faturamento seja feito em desacordo com os termos do CONTRATO, as Notas 

Fiscais/Fatura poderão ficar retidas no órgão da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

responsável pela administração do CONTRATO, aguardando-se a chegada da documentação em ordem, 

e o novo vencimento será contado de acordo com a condição do pagamento estipulada nesta Cláusula, a 

partir do protocolo do último documento entregue; 

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

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

preceitua o Art. 54, XIII da Lei 8.666/93. 

8.7- Pela execução dos serviços ora contratados, a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 

pagará mensalmente à CONTRATADA, com base no valor unitário da US de referência, no prazo de 30 

(trinta) dias, após a medição dos serviços aprovados pela fiscalização e apresentação da nota 

fiscal/fatura, mediante crédito em conta corrente, valendo como comprovante de quitação o documento 
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de confirmação enviado pelo banco a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, sendo o crédito 

depositado na conta bancária, conforme descrito abaixo: 

 BANCO:__________; 

 AGÊNCIA: __________; 

 CONTA CORRENTE: __________. 

8.8- Fica vedada à CONTRATADA a emissão de duplicatas para a cobrança de quaisquer valores que 
venham a ser devidos em razão do CONTRATO; 

8.9- Sem prejuízo de qualquer outra disposição contratual, vindo a Companhia de Eletricidade do 
Amapá - CEA responder por qualquer ação ou reclamação proposta por empregados da CONTRATADA, 
pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro em decorrência de serviços prestados, estará expressamente 
autorizada pela CONTRATADA para, mediante simples notificação escrita, reter e utilizar os créditos de 
titularidade da mesma, até o montante necessário ao pagamento integral da obrigação exigida, incluindo 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, e ou executar a garantia de execução do 
CONTRATO. 

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

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

8.12- 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% 

8.13- atualização financeira prevista nesta condição será incluída em uma Nota Fiscal Eletrônica em 

separado, e somente após analise do cálculo pela Auditória Interna da CEA, é que o valor será pago. 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE MOBILIZAÇÃO: 

9.1 -  O prazo mobilização das equipes será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da 
data de assinatura do contrato; 
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9.2 -  O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
instrumento contratual; 

9.3 -  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
Contrato; 

9.4 -  Caso haja interesse das partes, a referida contratação poderá ser prorrogada por iguais períodos, 
limitado ao prazo máximo previsto na legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  

10.1- O gestor do contrato será designado através de Portaria, devendo exercer a fiscalização e o fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e todas as exigências contidas neste Termo de Referência, seus 
anexos, normas e regulamentos da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA e demais disposições 
legais sobre os serviços contratados. Devendo ainda, atestar os documentos de cobrança emitidos pela 
Contratada, formalizar em tempo hábil o pedido de renovação e de aditamentos, se for o caso, e 
submeter à autoridade máxima a rescisão contratual fundamentada no artigo 78 da Lei 8.666/93 ou 
a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade prevista no inciso IV do artigo 87 do 
diploma retrocitado, por intermédio de processo administrativo devidamente justificado, 
resguardando a ampla defesa da CONTRATADA, por intermédio de processo administrativo 
devidamente justificado resguardando ampla defesa da Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

11.1- O recebimento dos serviços dar-se-á mediante Termo de Recebimento, na forma prevista no 
artigo 73 da Lei 8.666/93. 

11.2- Os serviços somente serão recebidos, após o atendimento de todas as condições estabelecidas 
neste Contrato e no Termo de Referência e demais documentos que o integram, caso não tenha sido 
comunicada por escrito alguma irregularidade nos mesmos. 

11.3- Os serviços serão recusados se forem entregues em desacordo com as especificações solicitadas 
e propostas. 

11.4- Na eventualidade da fiscalização apontar defeitos, falhas ou imperfeições, enquanto não forem 
sanados os defeitos apontados, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas ou 
outro determinado pela fiscalização, o serviço não será recebido. 

11.5- Os serviços objeto deste Termo serão formalmente recebidos pelo Gestor do Contrato, Conforme 
a Art. 73 da Lei 8.666/93, após o atendimento de todas as condições estabelecidas, observando-se o 
seguinte: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado. 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 
desta Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

I - DA CONTRATADA: 
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12.1- Executar os serviços contratados dentro dos padrões de qualidade, segurança e quantidade 
exigida, em estrita observância às condições definidas no contrato e de acordo com os documentos e 
instruções recebidas pela CONTRATANTE dentro dos prazos estipulados em cada serviço; 

12.2- Observar a programação dos serviços elaborada pela CONTRATANTE e suas eventuais 
alterações; 

12.3- Arcar com os custos decorrentes de material, mão-de-obra, transportes e outros, nos casos de 
serviços executado/recebidos que venham a ser objeto de desligamentos por erro comprovado de 
execução, e que se torne imperativo o seu restabelecimento por parte da CONTRATANTE;  

12.4- Reparar ou refazer, exclusivamente às suas expensas, os serviços inadequadamente executados, 
sanando todos os problemas dentro dos prazos estipulados pela CONTRATANTE; 

12.5- Fica a CONTRATADA obrigada a informar a CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, após o recebimento da notificação/citação de qualquer reclamação trabalhista, ajuizada por seus 
empregados, decorrente de serviços que seja objeto deste CONTRATO; 

12.6- A CONTRATADA autoriza expressamente a CONTRATANTE a deduzir os pagamentos mensais, 
ou a cobrar da forma que melhor lhe convier, todos os custos por ela incorridos em ações judiciais 
propostas por empregados da CONTRATADA, incluindo honorários advocatícios, custas e emolumentos; 

12.7- Empregar pessoal em número e qualificação compatíveis com a perfeita execução dos serviços, 
devendo inclusive recompor, sem ônus para a CONTRATANTE o seu quadro de empregados sempre 
que necessário; 

12.8- Apresentar à CONTRATANTE, antes do início dos serviços, mensalmente e sempre que houver 
alterações no quadro de funcionários, relação dos empregados; 

12.9- A CONTRATADA deverá credenciar como prepostos seus empregados autorizados a interagir no 
sistema elétrico de potência, os quais deverão possuir qualificação, habilitação e capacitação, bem como 
ter autonomia e autorização para resolver, local e imediatamente, qualquer assunto relacionado com os 
serviços, objeto do contrato; 

12.10- Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, quando em execução dos serviços, 
comprometendo-se a afastar qualquer empregado, cuja presença seja considerada inconveniente aos 
interesses dos serviços ou a imagem da CONTRATANTE, a critério da mesma; 

12.11- A eventual substituição de empregado nos termos do item anterior não acarretará qualquer ônus 
adicional para a CONTRATANTE, suportando a CONTRATADA qualquer encargo ou responsabilidade 
trabalhista ou previdenciária relativa aos empregados substituídos ou afastados; 

12.12- Observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade como empresa 
legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto deste contrato, inclusive ambientais; 

12.13- Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, de 
seguro, higiene e segurança da saúde e bem estar do trabalho e ambiental, assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus resultantes das 
infrações cometidas; 

12.14- Contratar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer tempo, sem 
qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

12.15- Responsabilizar-se pelo transporte de acesso e circulação do seu pessoal nas áreas de serviços, 
assumindo integralmente os custos decorrentes do fornecimento de vale-transporte, tornado obrigatório 
pela Lei n.º 7.619/87; 
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12.16- Fornecer alimentação aos seus empregados alocados aos serviços contratados, ainda que 
decorrentes de acordo ou convenção coletiva e concessão à CONTRATADA, assumindo integralmente 
seus custos; 

12.17- Não aliciar empregados da CONTRATANTE ou de outras empresas a serviço da 
CONTRATANTE; 

12.18- Não reduzir o número de turmas, nem o número de seus componentes, sem autorização prévia 
da CONTRATANTE. Em caso de substituição de pessoal, deverá remeter imediatamente a 
CONTRATANTE a relação dos substituintes, os quais deverão ser, pelo menos, de igual categoria dos 
substituídos; 

12.19- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao permitir a 
CONTRATANTE fiscalizar, periodicamente, a execução dos serviços contratados, bem como os 
materiais e equipamentos neles empregados; 

12.20- Compete à CONTRATADA registrar no CREA, por sua conta e responsabilidade, os contratos 
celebrados com a CONTRATANTE, de acordo com o disposto na Lei 6.496, de 07.12.77 e Resolução 
425, de 18/12/98, do CONFEA; 

12.21- A comprovação perante a CONTRATANTE do registro do contrato no CREA é condição 
necessária à liberação de qualquer pagamento devido à CONTRATADA. 

II - DA CONTRATANTE: 

12.22- Pagar à CONTRATADA as Notas Fiscais/ Faturas apresentadas e aceitas nas condições 
estabelecidas no CONTRATO; 

12.23- Exercer ampla fiscalização sobre os serviços contratados, almoxarifados, depósitos e pátios por 
intermédio de prepostos seus devidamente credenciados, ao qual a CONTRATADA deverá facilitar o 
exercício de suas funções; 

12.24- A presença da fiscalização não elimina nem atenua a responsabilidade da CONTRATADA na 
execução dos serviços contratados, quanto à qualidade dos serviços prestados e o cumprimento de suas 
obrigações legais e contratuais; 

12.25- Fiscalizar amplamente a execução dos serviços através de suas equipes de fiscalização dos 
serviços de campo e/ou segurança do trabalho, e especialmente para: 

a) Suspender os trabalhos em qualquer etapa, sempre que considerar necessário viabilizar a sua 
melhor execução; 

b) Suspender qualquer trabalho ou aplicação de material que não se enquadre nas 
especificações e padrões fornecidos pela a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA e 
exigidos no contrato; 

c) Decidir, com o representante geral da CONTRATADA, em caso de necessidade, as 
alterações na ordem de sequência dos trabalhos, as quais forem julgadas convenientes ou 
necessárias. 

12.26- Caso a CONTRATANTE entenda ser necessário o exame de quaisquer documentos, deverá 

notificar a CONTRATADA para que apresente tais documentos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 

12.27- Orientar previamente os Responsáveis Técnicos, em relação à correta execução dos serviços; 
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12.28- Decidir, com o representante geral da CONTRATADA, em caso de necessidade, as alterações, 

as quais forem julgadas convenientes ou necessárias para uma boa conservação dos materiais e 

ambiente; 

12.29- Solicitar à CONTRATADA a organização adequada de qualquer material, equipamento ou 

resíduo cujo armazenamento considere prejudicial à sua boa conservação ou ao ambiente; 

12.30- Fornecer, em meio físico ou digital, à CONTRATADA cópia dos documentos e instruções e 

procedimentos de trabalho referenciados neste instrumento e seus anexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS: 

13.1- A CONTRATADA, no prazo de cinco (5) dias, após a assinatura do Contrato, prestará garantia no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total desta Contratação, que será liberada de 
acordo com as condições previstas neste Contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 
1993, desde que cumpridas às obrigações contratuais; 

13.1.1- A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois 
por cento); 

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

a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas; 

b) Prejuízos causados à Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA ou a terceiro, decorrentes de 
culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA à 
Contratada; 

13.3- A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Companhia de Eletricidade do Amapá - 
CEA, em conta corrente indicada no contrato, com correção monetária; 

13.4- No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
readequada ou renovada nas mesmas condições; 

13.5- Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados 
da data em que for notificada; 

13.6- A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses: 

a)  Caso fortuito ou força maior; 

b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

c) Descumprimento das obrigações, pela CONTRATADA, decorrentes de atos ou fatos praticados 
pela CONTRATANTE; 

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

13.7- Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas 
neste item; 

13.8- Será considerada extinta a garantia: 
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a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhadas de declaração da CONTRATANTE, 
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; 

b) No prazo de três meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a 
ocorrência de sinistros. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES: 

14.1- Serão aplicadas à CONTRATADA as multas classificadas e quantificadas referentes a falhas e não 

conformidades previstas neste CONTRATO; 

14.2- As multas previstas neste CONTRATO poderão ser aplicadas cumulativamente; 

14.3- O pagamento de multas não exime a CONTRATADA de reparação dos eventuais danos, perdas ou 

prejuízos que o ato venha a acarretar a CONTRATANTE ou a terceiros e sem prejuízo da aplicação das 

demais penalidades previstas neste instrumento; 

14.4- Qualquer valor decorrente das penalidades previstas neste CONTRATO poderá ser descontado 

dos pagamentos devidos à CONTRATADA; 

14.5- Aplicadas às multas, a CONTRATANTE as descontará do seguro-garantia e dos primeiros 

pagamentos que fizer a CONTRATADA, logo após a sua imposição e nos demais pagamentos 

subsequentes, até a completa satisfação do débito pela CONTRATADA; 

14.6- Se a garantia prestada for inferior ao valor da multa, o contratado, além de perder o valor da 

garantia, responderá pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

14.7- Na aplicação de penalidade, será observado o contraditório e a ampla defesa. Para tanto, será 

oportunizada à CONTRATADA, antes da efetiva aplicação da penalidade, a apresentação de defesa 

prévia, no prazo de cinco dias úteis. 

14.8- A CONTRATADA, notificada da multa que lhe foi aplicada, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da notificação, para interpor recurso junto à CONTRATANTE; 

14.9- Na inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multas previstas neste item; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE por prazo de até 5 (cinco) anos, conforme prevista no artigo 28 do decreto 

5.450/2005. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA RESCISÃO: 

15.1- Constituem causas de inadimplemento do CONTRATO: 

a) Não cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer de suas Cláusulas ou condições; 
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b) A dissolução judicial, a insolvência civil, a decretação de falência ou qualquer alteração social da 

CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente este CONTRATO; 

c) A não renovação do cadastro ou o não atendimento de qualquer condição nele exigida; 

d) Aos demais motivos previstos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/1993. 

e) Acrescentam-se ainda, as penalidades administrativas à CONTRATADA por inadimplência as 

previstas nos arts. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações e no artigo 28 do Decreto 5.450/2005, bem como artigo 7º, da Lei nº 

10.520/2002; 

15.2- Uma vez caracterizado o inadimplemento contratual, nos termos da antecedente, a parte 
prejudicada ficará autorizada a aplicar à parte infratora as penalidades previstas nesta Cláusula, e a 
promover a rescisão do CONTRATO, nas condições que se seguem: 

15.2.1- Inadimplemento pela CONTRATADA poderá a CONTRATANTE: 

a) Aplicar-lhe a penalidade de advertência escrita; 

b) Aplicar-lhe multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do 
CONTRATO na hipótese de rescisão; 

c) Aplicar-lhe a penalidade de suspensão do Cadastro da CONTRATANTE 
ou de declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, conforme 
determinado em processo administrativo próprio; 

d) Rescindir o CONTRATO, mediante simples notificação escrita; 

e) A aplicação das multas previstas neste CONTRATO não exime a 
CONTRATADA de outras penalidades. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VEDAÇÕES 

16.1- É vedado à CONTRATADA: 

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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; 
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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: 

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 2018. 
 

 
 

MARCELINO DA CUNHA MACHADO NETO 

PRESIDENTE/CEA 
CONTRATANTE 

 
 

ANTONIO ARAÚJO DA SILVA 

DIRETOR ADM. E FINANCEIRO/CEA 
CONTRATANTE 

 
 

 
 

BERNARD DE SÁ GOUVEIA 

DIRETOR DE ENGENHARIA/CEA 
CONTRATANTE 
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