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EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019-PRL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019-PRL 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Companhia 

de Eletricidade do Amapá-CEA, por meio da Comissão de Licitação e Contratos-

PRL, sediada Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900, bairro santa Rita, CEP 68.900-

030, Macapá/AP, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do 

tipo MELHOR COMBINAÇÃO TÉCNICA E PREÇO, em regime de empreitada por 

preços unitários,  em sessão pública, nos termos da Lei nº 13.303/2016, Seção III, 

Art. 42, Inciso V e Art. 54 e demais correlatos e nas disposições pertinentes da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro 

de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 7.746, de 05 de 

junho de 2012, do Decreto. 7.983, de 08 de abril de 2013 e da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010. 

 
1.  HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS. 

1.1. Até às 09:00h (horário de Brasília), do dia 11/09/2019, no endereço: Av. Pe. 

Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 Macapá – Amapá, para entrega dos 

Envelopes: Envelope 01, contendo os Documentos de Habilitação; Envelope 02, 

com a Proposta Técnica e Envelope 03, com a Proposta de Preços. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA. 

2.1. Às 10:00h (horário de Brasília), do dia 11/09/2019, no endereço: Av. Pe. 

Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 Macapá – Amapá, para entrega dos 

envelopes: Envelope 01, com os Documentos de Habilitação; Envelope 02, com a 

Proposta Técnica e Envelope 03 com a Proposta de Preço; e a realização de 

consulta “on line” ao SICAF. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços 

deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, 

rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas 

partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

Comissão de Licitação e Contratos – PRL/CEA 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019–PRL/CEA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019–PRL/CEA 

 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA TÉCNICA 

 
Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

Comissão de Licitação e Contratos – PRL/CEA 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019–PRL/CEA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019–PRL/CEA 

 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ)  

 

ENVELOPE Nº 3 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

Comissão de Licitação e Contratos – PRL/CEA 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019–PRL/CEA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019–PRL/CEA 

 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam 

encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a 

documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou 

outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para 

recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser 

endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação e Contratos no 

endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os (03) três envelopes acima 
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mencionados, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado 

para abertura da sessão pública. 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 

licitatório deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 

outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no 

caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de 

eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de 

fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial; sendo que em tais documentos devem 

constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para 

se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, 

acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso 

de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades 

comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no 

caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de 

fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial; 

3.1.3. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma 

empresa licitante. 

 

4. OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa 

especializada para a “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À 
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
(COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, COMO: 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL – RIMA, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA, PLANO 
BÁSICO AMBIENTAL – PBA, INVENTÁRIO FLORESTAL E AUTORIZAÇÃO DE 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO-ASV; OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 
(LP, LI, LO), ALÉM DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS 
OBRAS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA E DE POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES EM TODO O 
ESTADO DO AMAPÁ COMO O PROGRAMA LUZ PARA TODOS-PLPT”, em regime 
de empreitada por preço unitário, aferido para pagamento por preço unitário de 
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unidade serviço (US), de acordo com as exigências e demais condições e 
especificações expressas neste Edital e em seus Anexos;  

O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Comissão de Licitações e 

Contratos, no endereço Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita, 

Macapá-AP, de 2ª a 6ª feira das 7: 30 às 11: 30 e das 13:30 às 17:30 horas, ou, 

todos os dias, no site de licitações da CEA, no endereço, www.cea.ap.gov.br e 

https://compras.portal.ap.gov.br. 

4. DO VALOR ESTIMADO  

4.1. O valor estimado desta contratação foi suprimido pela Comissão de Licitação e 
Contratos, conforme prevê o art. 34 da Lei 13.303/2016. 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 As despesas para atender a esta licitação estão contidas no ANEXO II - 

Planilhas Orçamentárias, baseado na tabela de Preços de Consultoria 

(dezembro/2018 do DNIT), estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Estado para o exercício de 2019. Especificamente na 

Unidade Gestora: Cia de Eletricidade do Amapá-CEA; Unidade Orçamentária: 

352640 – Gerência de Expansão da Distribuição; CTA Despesa: 186.935-Custos 

Indiretos – PLpT; Nº Reserva: 000818 e Data Reserva: 08/04/2019-Recursos 

Próprios. 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1.  Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação. 

6.2 - Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1 Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

6.2.2 Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar 
com a CEA responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 
8.666, de 1993; 

6.2.3 Empresas em consórcios; 

6.2.4 Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.2.5 Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

6.2.6 O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

6.2.7 Entidade empresarial responsável pela elaboração do Termo de Referência 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

6.2.8 Servidor ou dirigente da CEA ou responsável pela licitação;  

6.2.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 
9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
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7 DA SUBCONTRATAÇÃO:  

7.1 Será admitida a subcontratação, mediante prévia e expressa autorização da 
CEA, restrita ao percentual de 20% (vinte por cento) no valor total do contrato; 

7.2 É vedada a subcontratação dos serviços avaliados para efeito de 
comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional; 

7.3 O Contratado deverá, antes do início da realização dos serviços, apresentar 
documentação da empresa indicada para subcontratação que comprove: 

7.3.1 Habilitação jurídica; 

7.3.2 Regularidade fiscal e trabalhista respondendo, solidariamente com esta, pelo 
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato; 

7.3.3 Inexistência de funcionários, empregados ou ocupantes de cargo 
comissionado da CEA entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios. 

7.4 A relação que se estabelecerá na assinatura do contrato será exclusivamente 
com a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie 
entre a administração pública e a subcontratada, inclusive no que seja pertinente à 
medição e pagamentos pela contratada em relação à subcontratada. 

7.5  A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade do 
Contratado perante a CEA quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço 
prestado. 

7.6 Havendo a constatação de subcontratação não autorizada, a empresa estará 
sujeita a abertura de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade. 

8 DA VISITA AOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

8.1 A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, 
recomenda-se às licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão 
executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de seu 
representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, 
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer 
dificuldades decorrentes de sua execução, e para obter, sob sua exclusiva 
responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a 
elaboração da proposta e execução do contrato.  
8.2 É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não 
verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos 
como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.  
8.3 Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por conta exclusiva da 
licitante.  
8.4 A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com 
antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em 
horário comercial.  

9 INSTRUÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

9.1 A licitante deverá declarar expressamente se a sua habilitação parcial será 

verificada pelo SICAF ou não, através de documento datado e assinado pelo 
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representante legal. Este documento deverá ser colocado no Envelope nº 01 - 

Declaração de Opção. A declaração deverá ser endereçada ao Presidente da 

Comissão de Licitação e Contratos, indicando clara e visivelmente o nome da 

licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo (DECLARAÇÃO DE 

OPÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. Na falta desta declaração a Comissão irá 

considerar que a licitante não é optante pela habilitação parcial pelo SICAF e que a 

mesma responderá pela sua habilitação por intermédio da sua documentação 

apresentada no Envelope nº 02. 

9.2 A documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, 

em um único envelope, fechado, denominado Envelope nº 01. Deverá ser 

endereçada ao Presidente da Comissão de Licitação e Contratos, indicando clara e 

visivelmente o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu 

conteúdo (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da 

licitação e o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ. Uma via 

deverá ser, obrigatoriamente, em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada. Todos os documentos deverão ser assinados e/ou rubricados por 

pessoa legalmente autorizada a fazê-lo. A outra via deverá ser em arquivo 

eletrônico – CD, DVD ou Pen Drive, em formato PDF, com a finalidade de facilitar 

e agilizar a análise da referida proposta por parte da Comissão. 

9.3 A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 03 (três) vias em envelopes 

fechados, denominado Envelope nº 02, sendo uma via em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada, uma outra em cópia simples, e uma via em 

arquivo eletrônico – CD, DVD ou Pen Drive, em formato PDF, com a finalidade 

de facilitar e agilizar a análise da referida proposta por parte da Comissão. Deverá 

ser endereçada ao Presidente da Comissão de Licitações e Contratos, indicando 

clara e visivelmente o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu 

conteúdo (PROPOSTA TÉCNICA), o número do Edital, o objeto da licitação e o 

número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ. Deverá ser assinada por 

Diretor(es), ou por pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento 

público). 

9.4 As Propostas de Preços deverão ser apresentadas em 03 (três) vias de igual 

teor, e para o mesmo efeito, sendo duas vias datilografadas ou digitadas, em 

linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, e uma via em 

arquivo eletrônico – CD,DVD ou Pen Drive na forma de planilha eletrônica 

protegida, que permita somente a cópia dos dados inseridos com a finalidade de 

facilitar a análise da referida proposta por parte da Comissão, em envelope 

fechado, denominado Envelope nº 03, e endereçados ao Presidente da Comissão 

de Licitações e Contratos, indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o 

número do envelope, a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇOS), o 

número do Edital, o objeto da licitação e o número do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica CNPJ. Uma das vias deverá ser obrigatoriamente, apresentada 

em original, as outras poderão ser apresentadas em cópia simples. 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/


COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 

Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: 
pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

  

10 
 

9.5 Todos os volumes deverão ser apresentados preferencialmente em formato 

A4, espiral contínua, com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem 

crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, declarando o nº de 

folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome 

da licitante, o número do Edital e o objeto da licitação. 

9.6 A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da 

PROPOSTA TÉCNICA ou da PROPOSTA DE PREÇOS no ENVELOPE dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou vice-versa, acarretará a exclusão sumária 

da licitante no certame. 

9.7 As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da 

imprensa oficial, perfeitamente legíveis evitando duplicidade e a inclusão de 

documentos supérfluos ou dispensáveis. 

9.8 Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, propostas enviadas por meio de 

telex, fax, telegrama ou qualquer outro meio que não seja previsto no presente 

Edital. 

9.9 A empresa licitante interessada em participar desta licitação apresentará, 

exclusivamente, os documentos requeridos neste Edital, não se considerando 

quaisquer outros documentos e/ou envelopes não solicitados, inclusive orçamento 

estimativo. 

9.10 Índice: No volume relativo à Documentação de Habilitação deverá constar 

um índice com a discriminação de cada documento apresentado, com a indicação 

de suas respectivas folhas, obedecido a sequência das solicitações deste Edital. 

10 DA HABILITAÇÃO: 

10.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em uma única via, 

em envelope lacrado identificado tão somente com o número 01, e o número do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. O envelope deverá conter toda a 

documentação a seguir listada, sob pena de inabilitação na licitação.  

10.2  Todos os participantes da licitação devem apresentar dentro do volume de 

documentação para habilitação – envelope nº 01, sob pena de desclassificação, a 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

10.3  Os documentos de habilitação, relacionados a seguir, deverão ser 

apresentados dentro do envelope nº 01, para as licitantes que optarem pelo exame 

de sua condição de habilitação parcial pelo SICAF: 

10.3.1 Procuração, conforme o subitem 10.4.10 deste Edital; 

10.3.2 Todos os documentos listados nos itens: 10.6, 10.7.1 e 10.8 deste Edital; 
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10.3.3 Deverão, ainda, serem observados, os índices indicativos da boa situação 

financeira avaliada pelo SICAF, conforme o disposto no subitem 10.7.3.2 deste 

Edital; 

10.3.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) conforme o subitem 

10.5.4 deste Edital; 

10.3.5 As licitantes que não optarem pelo exame de sua condição de habilitação 

parcial pelo SICAF deverá apresentar TODOS os documentos listados nos subitens 

10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 deste Edital; 

10.3.6 As microempresas ou empresas de pequeno porte que não tiverem optado 

pelo SICAF deverão apresentar, além dos documentos citados no item anterior, 

declaração de comprovação de enquadramento em um dos dois regimes, para que 

possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, 

na forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme Minuta 

de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

10.4 Habilitação Jurídica: 

10.4.1 Cédulas de identidade dos responsáveis legais da empresa. 

10.4.2 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis; 

10.4.3 Para as sociedades empresárias ou empresas individuais 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; 

10.4.4 Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em 

vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

10.4.5 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

10.4.6 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no 

caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

10.4.7 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País; 

10.4.8  Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados 

dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou da respectiva 

consolidação. Formulários de identificação da empresa, devidamente preenchidos; 

10.4.9 Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de poderes 

para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, 

quando estas não forem assinadas por Diretor (es), além de poderes especiais para 
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renunciar a direitos em geral em nome do outorgante, e, em especial, quanto à 

interposição de recursos; 

10.4.10 Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea por qualquer 
órgão da Administração, e de que não está impedida de licitar ou contratar com a 
CEA (ANEXO III);  

10.4.11 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo no 
ANEXO IV. 

10.4.12 Declaração, sob as penas da lei, no caso de ME ou EPP, de que cumpre 
os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, estando apta a usufruir o tratamento diferenciado e favorecido estabelecido 
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, com base no que preceitua o 
art. 13º do Decreto nº 8.538/2015, Inciso I, ou ainda a certidão de que trata o art. 8º 
da IN103, do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC. 

10.5 Regularidades Fiscal e Trabalhista:  

10.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

10.5.2 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. 

10.5.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS);  

10.5.4 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; 

10.5.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou 

distrital, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

10.5.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do licitante;  

10.5.7 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.5.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

10.6 - Qualificação Técnica: 
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10.6.1 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia); 

10.6.2 Capacitação técnico-operacional:  

Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram 
executados, acompanhadas das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) dos 
profissionais ou documento similar emitidos pelos Conselhos Profissionais 
competentes, comprovando a execução de serviços técnicos de apoio à elaboração 
e análise de licenciamento ambiental (compreendendo a elaboração de estudos 
ambientais, elaboração do Plano Básico Ambiental – PBA, Elaboração de Inventário 
Florestal, Obtenção das Licenças Ambientais (LP, LI, LO) e Autorização de 
Supressão de Vegetação – ASV), além da fiscalização ou monitoramento ambiental 
das obras de redes aéreas de distribuição ou transmissão de energia elétrica.  
b1) Deverão constar preferencialmente do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) 
expedida(s) pelo Conselho de Classe Profissional, em destaque os seguintes dados:  

1. local e período de execução;  
2. nome da contratante e da pessoa jurídica contratada;  
3. nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 
números de registro(s);  
4. relação dos serviços executados; 

10.6.3  Os atestados deverão estar consolidados, mediante o preenchimento do 

Quadro 03 – Relação dos Serviços Executados pelo Proponente Compatíveis com o 

Objeto da Licitação. 

10.6.3.1 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal 

da obra (órgão ou ente público), deverá ser juntado à documentação pelo menos um 

dos seguintes documentos: 

(1) Declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha 

participado da execução do serviço objeto do contrato; 

(2) Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome 

do Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado. 

(3) Contrato firmado entre contratado principal e o Licitante subcontratado, 

devidamente registrado no CREA. 

10.6.3.2 A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea 

anterior não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à 

diligência documental pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações 

contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante será 

considerada inabilitada para o certame. 

10.6.3.3 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das 

instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a 

execução contratual. 

10.6.4  - Capacitação técnico-profissional:  
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10.6.4.1 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante o 

preenchimento do Quadro 03, com a relação dos serviços executados por 

profissionais de nível superior, vinculados permanentemente à empresa e constante 

do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA ou Conselho Profissional 

competente, em nome do profissional, como Responsável Técnico, conforme item 

10.1 do Termo de Referência – Anexo I. 

10.6.4.2 O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) 

certidão(es) do CREA. 

10.6.4.3 Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e 

suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que 

comprovarão as exigências. 

10.6.4.4 A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado 

no item 10.6.4.1, acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de 

Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a 

identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) 

nome(s) do(s) profissional(ais) 

(1) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de 

prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

(2) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação 

será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho 

Profissional competente, devidamente atualizada. 

(3) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) 

na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos. 

10.6.4.5 Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos 

Atestados: 

(1) A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as 

seguintes informações básicas: 

 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); 

 Localização do serviço (rodovia, trecho, subtrecho, extensão ou ferrovia, 

hidrovia, linha de transmissão); 

 Serviços executados (discriminação e quantidades). 

(2) O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas 

condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação e Contratos. 

10.6.4.6 Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido 

emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente 
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certificados/averbados pelo CREA ou Conselho Profissional competente, neles 

constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos 

serviços. 

(1) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da 

obra (órgão ou ente público), deverá ser junta à documentação: 

 Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado 

foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, 

ou; 

 Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro 

de Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do 

objeto do atestado/certidão, ou; 

 Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época 

da execução do objeto do atestado/certidão. 

10.6.4.7 A não apresentação de documentação comprobatória prevista no item 

11.6.4.6 não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à 

diligência documental pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações 

contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante será 

considerada inabilitada para o certame. 

10.6.5 Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veículos 

necessários para a execução dos serviços de que trata o objeto desta licitação 

estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses 

equipamentos/veículos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela CEA, por ocasião da 

contratação e sempre que necessário.  

10.7 Qualificação Econômico-Financeira: 

10.7.1 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, a validade será de 60 (sessenta) dias contados da 

data da sua apresentação. Para facilitar a verificação da autenticidade do 

documento apresentado, pede-se que seja apresentada, também, certidão da 

Corregedoria local indicando quais são os cartórios existentes na região para o fim 

especificado. 

10.7.1.1 As empresas em recuperação judicial ou extrajudicial somente poderão 

participar do certame caso seja comprovada a aprovação ou a homologação do 

plano de recuperação pelo juízo competente. 

10.7.2  As empresas que optarem pela análise através do Sistema, terão sua boa 

situação financeira, avaliada pelo SICAF e serão inabilitadas de imediato pelo 

critério de consulta “on line” se os índices encontrados estiverem em desacordo com 
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qualquer dos índices citados abaixo, consoante ao Anexo V da IN MARE nº 05/95, 

deixando inclusive de ter o restante da sua documentação analisada. 

10.7.3 As empresas que não optarem pelo SICAF, deverão apresentar: 

10.7.3.1 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; 

1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade; 

2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 

inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

10.7.3.2 A boa situação financeira do 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 ou apurados mediante consulta “on line”, no caso de empresas 

inscritas no SICAF: 

 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =  

 

                               Ativo Total 

   Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

   

 LC =  

    

    Ativo Circulante 

    Passivo Circulante 

10.7.3.3 O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 

(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 

Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item 

pertinente.  

 

10.8 Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão 

apresentar, ainda, no envelope nº 2: 

10.8.1 Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer 
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trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999; 

10.8.2 Carta da Empresa Licitante: A documentação deverá ser acompanhada por 

uma carta assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada (procuração por 

instrumento público), comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome 

da empresa, claramente afirmando: 

(I) Estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela 

autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer 

informações complementares solicitadas pela CEA; 

(II) Que executará o(s) serviço(s) de acordo com as Especificações Gerais e demais 

Normas e Instruções fornecidas pela CEA, normas técnicas da ABNT e aquelas 

complementares, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal e materiais 

necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos 

serviços; 

(III) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para 

o cumprimento das obrigações, objeto da licitação e obteve os documentos 

necessários à formulação da proposta; 

(IV) Que executará o(s) serviço(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no 

Edital; 

(V) Que se compromete a estar instalado e pronto para a execução dos serviços 

no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos a partir da data de recebimento da 

Ordem de Serviço, sob pena da configuração da hipótese disposta no inciso IV do 

art. 78 da Lei 8666/93; 

(VI) Que respeitará a Convenção Coletiva do Trabalho. 

10.8.3 Atestado de visita ou Declaração Formal, nos termos do item 8 deste Edital. 

11 DAS PROPOSTAS: TÉCNICA E DE PREÇOS: 

11.1 As propostas técnica e de preço, apresentadas nos envelopes nº 2 e 3, 

respectivamente, serão redigidas no idioma pátrio, impressas, rubricadas em todas 

as suas páginas e ao final firmadas pelo representante legal da empresa licitante, 

sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

11.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

11.1.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 

constantes do Termo de Referência e demais documentos técnicos anexos. 

OBS: A Proposta Técnica deverá ser elaborada em conformidade com o item 10.1 

do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

11.2 A proposta de preço deverá conter: 

11.2.1 O valor total da proposta, em moeda corrente nacional, expresso em 

numeral e por extenso; 
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11.2.2  A Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO II – 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: 

11.2.2.1 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na execução do objeto; 

11.2.2.2 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e 

serviços;  

11.2.2.3 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo 

indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto.  

11.2.3 A composição dos custos, detalhando todos os seus componentes, 

conforme ANEXO II - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. 

11.2.3.1 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores 

aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

11.2.3.2 Os tributos considerados de natureza direta e personalíssima, como o 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido 

- CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, 

de 2013 (TCU, Súmula 254). 

11.2.3.3 As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa 

de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições 

sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de 

BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito 

de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 

Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

11.2.3.4 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do 

BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão 

contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 

11.2.3.5 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 

Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 

dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, 

§ 3º, da referida Lei Complementar; 

11.2.3.6 Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de 

aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada 

pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 

ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013. 
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11.3 O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de sua entrega. 

12. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTAS 

TÉCNICAS E DE PREÇOS: 

12.1  No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 

licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os 

Envelopes nº 01; nº 02, nº 03, e procederá à abertura da licitação. 

12.2 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum 

outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou 

esclarecimentos relativos à documentação ou propostas de Técnica e de Preços 

apresentadas.  

12.3 Os envelopes das licitantes serão abertos em tantas sessões públicas 

quantas necessárias, a primeira delas, imediatamente após o término do prazo de 

entrega dos mesmos. As sessões serão realizadas no local constante do “Aviso de 

Licitação” e do item 1 deste edital, com a participação dos membros da Comissão de 

Licitação e Contratos e representantes de cada licitante que se interessarem em 

assistir, além dos demais interessados. O número de sessões públicas a serem 

realizadas será aquele suficiente para realização do processo licitatório, na forma da 

Lei. 

12.4 Na sessão ou sessões poderão estar presentes mais de um representante 

autorizado de cada licitante, porém apenas um único poderá participar efetivamente 

da mesma. Neste momento, as empresas licitantes deverão ser representadas por 

um dos Diretores ou Procuradores, estes munidos das respectivas procurações por 

instrumento público ou privado. Demais interessados poderão estar presentes desde 

que não tumultuem o procedimento, sendo convidados pela Comissão de Licitação e 

Contratos a se retirarem da sessão aqueles que assim procederem. O representante 

somente responderá por uma das licitantes, sendo proibida a representação de mais 

de um concorrente pela mesma pessoa física. 

12.5  A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos 

Envelopes. 

12.5.1 A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante que 

optar por prestar suas informações mediante o SICAF será confirmado por meio de 

consulta “on-line”. 

12.5.2 Procedida à consulta, serão impressas as declarações demonstrativas da 

situação de cada licitante (Anexo V da IN MARE nº 05/95), declarações essas que 

deverão ser rubricadas pelos membros da Comissão e disponibilizadas para o 

mesmo fim a todos os representantes das licitantes presentes. As declarações serão 

juntadas aos autos do processo licitatório. 

12.5.3 Havendo irregularidade no cadastramento ou na habilitação parcial da 

licitante que optar por apresentar as informações constantes do SICAF, será a 
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mesma inabilitada, desde que a falha apontada não seja corrigida por documento 

apresentado em seu (envelope nº. 1 – Documento de Habilitação). 

12.5.4 No caso de a licitante apresentar irregularidade constatada quando da 

consulta no SICAF, e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do 

formulário de Recibo de Solicitação de Serviço (Anexo III da IN MARE nº 05/95), ter 

entregado a documentação à sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, o 

presidente da Comissão suspenderá os trabalhos e comunicará o fato ao Órgão 

gestor do SICAF, e aguardará a confirmação de sua regularidade. Caso contrário 

dará prosseguimento à licitação sob o risco de inabilitação da concorrente. 

12.5.5 Concluída a habilitação parcial das licitantes que optarem pela consulta “on 

line” ao SICAF, serão examinados os documentos constantes dos envelopes 

Documentação de Habilitação de todas as licitantes (envelope nº. 1). 

12.6  Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos 

na presença dos participantes, pela Comissão de Licitação e Contratos, que fará a 

conferência e dará vista da documentação e posteriormente serão rubricadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

12.7  A documentação será apreciada pela Comissão de Licitação e Contratos, em 

conformidade com as exigências deste Edital e seus anexos(s), visando à 

habilitação das empresas licitantes. As licitantes que deixarem de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou 

os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com 

irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

12.8  Encerrada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta. 

12.8.1 A desistência de proposta depois de encerrada a fase de habilitação 

implicará na execução da garantia de participação, salvo se tiver ocorrido por motivo 

justo, decorrente de fato superveniente, devidamente registrado em processo 

administrativo e aceito pela Comissão de Licitação e Contratos. 

12.9  Depois de divulgado o resultado da habilitação, ao licitante inabilitado serão 

devolvidos os respectivos Envelopes n° 02 e 03, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 

decisão desfavorável do recurso.  

12.10 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os 

Envelopes n° 02 - Proposta Técnica dos licitantes habilitados serão abertos, na 

mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do 

direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o 

regular decurso da fase recursal, as quais serão rubricadas pelos membros da 

Comissão de Licitação e Contratos e disponibilizadas para vistas e rubrica pelos 

representantes das licitantes presentes. 
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12.10.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao 

direito de recorrer, os Envelopes n° 02 e 03 serão rubricados pelos licitantes 

presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

12.10.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas técnicas, não 

cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em 

razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

12.11 As propostas técnicas dos licitantes habilitados serão então julgadas, 

conforme item próprio deste edital. 

12.12 Ao licitante cuja proposta técnica for desclassificada será devolvido o 

respectivo Envelope n° 03, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem 

interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do 

recurso.  

12.13 Após o procedimento de julgamento das propostas técnicas, os Envelopes n° 

03 - Proposta de Preço dos licitantes CLASSIFICADOS serão abertos, na mesma 

sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de 

recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular 

decurso da fase recursal. 

12.14 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao 

direito de recorrer, os Envelopes n° 03 serão rubricados pelos licitantes presentes ao 

ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

12.15 Em seguida serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços 

das licitantes classificadas - envelope nº. 3. 

12.16 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, 

conforme item próprio deste Instrumento Convocatório. 

12.17 Os valores das propostas serão lidos em voz alta devendo as mesmas ser 

rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e Contratos e disponibilizadas 

para vistas e rubrica e pelos representantes das licitantes presentes. 

12.18 Para cada sessão pública realizada será lavrada uma Ata, a qual será lida 

em voz alta e assinada pela Comissão de Licitação e Contratos e pelos 

representantes das licitantes presentes. 

12.19 Após a abertura pública da Documentação e Propostas Técnicas e de 

Preços, não serão fornecidos às licitantes ou quaisquer outras pessoas não 

oficialmente relacionadas ao processo licitatório, quaisquer informações referentes à 

análise, esclarecimentos, avaliação e comparação das Propostas, bem como as 

recomendações sobre a adjudicação do objeto, antes do aviso oficial do resultado da 

licitação obedecido às fases distintas da licitação. 

12.20 Após a abertura de cada série de envelopes, a Comissão, caso julgue 

conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 

reunir-se, informando os licitantes. 
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12.20.1  Nessa hipótese, todos os documentos já rubricados e os Envelopes ainda 

não abertos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da 

Comissão, permanecerão em poder desta, até o início da nova reunião. 

12.21 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas 

pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes 

presentes. 

12.22 A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes e do 

resultado do julgamento das propostas técnica e de preço será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no 

ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

12.23 Após intimados, os licitantes, salvo nos casos de desistência unânime, 

poderão apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, 

será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

12.24 Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Licitação 

ou a CEA quanto ao processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação 

de propostas e na tomada de decisões para a adjudicação de qualquer serviço, 

resultarão na rejeição de sua Proposta. 

12.25 É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase desta 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originalmente da proposta. 

12.26 Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar 

qualquer documento exigido neste Edital e seu(s) anexo(s) ou, ainda, apresentá-lo 

com irregularidade detectada pela Comissão à luz do Edital. 

13 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS 

13.1  A Nota Técnica (NT) da Proposta terá variação de zero a cem pontos, com 
até 1 (uma) casa decimal após a vírgula, sem arredondamento. 
 

Serão desclassificadas as Propostas Técnicas da licitante: 

• Com Nota Técnica Total (NT) inferior a 75 (setenta e cinco) pontos; 
• As propostas que não atenderem as exigências deste Edital, com borrões, 
rasuras, emendas, ressalvas ou omissões. 
A Comissão Julgadora efetuará a análise e a pontuação das Propostas Técnicas de 
acordo com os critérios constantes deste Edital, dando ciência dos resultados aos 
interessados por publicação no Diário Oficial. 

13.2 Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas de preço, serão 

rubricados os documentos pelos membros da Comissão de Licitação e Contratos e 

pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue 

necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 
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13.3 A Comissão de Licitação e Contratos verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital. 

13.4 Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, 

para efeito de julgamento da proposta. 

13.5  A Nota de Preços será calculada consoante os seguintes critérios 

NP = M x 100 / P,  

Onde: 

M = (Vo + Mp) / 2 

NP = Nota de Preço atribuída à Proposta de Preços da licitante; 

Vo = Valor máximo orçado; 

Mp = Média aritmética dos preços totais propostos por todas as licitantes que 

tiverem suas propostas técnicas classificadas; 

P = Preço Total proposto pela licitante em análise 

 

A Nota de Preços será calculada consoante os seguintes critérios: 

A Nota de Preço (NP) atribuída à Proposta de Preços fica limitada a 100 (cem) pontos. 

O quociente M/P terá seu valor limitado a 1,00 (um inteiro). 

As Notas de Preços (NP) obtidas serão arredondadas até os centésimos, de acordo com 

os critérios da NBR-5891/ABNT - Regras de Arredondamento, na numeração decimal. 

 

13.6 Na avaliação será também considerado: 

13.6.1  As notas serão arredondadas até os centésimos, de acordo com a NBR-

5891, da ABNT; 

13.6.2 O Quociente PM/PE tem seu valor limitado a 1,00 (um inteiro) 

13.7  A COMISSÃO dará ciência dos resultados aos interessados em publicação 

no D.O.U. 

13.8  Será desclassificada a proposta que: 

13.8.1 Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

13.8.2 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

13.8.3 Não apresentar as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 

ou anexos; 

13.8.4 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; 

13.8.5  Deixar de incluir nos Envelopes algum dos documentos exigidos neste Edital 

ou deixar de apresentar alguma das declarações complementares. 

13.8.6 Apresentar, na composição de seus preços: 
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13.8.6.1 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI. Inverossímil; 

13.8.6.2 Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

13.8.6.3 Quantitativos de mão de obra, materiais ou equipamentos insuficientes 

para compor a unidade dos serviços. 

13.8.7 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato; 

13.8.7.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global 

proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 

do valor orçado pela Administração. 

13.8.7.2 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis 

para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme 

parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 

desclassificação. 

13.9 Será desclassificada a proposta ou o lance nos quais se verifique que 

qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de 

referência fixado pela Administração, em conformidade com o Termo de Referência, 

Anexo I. 

13.10  Problemas de preenchimento, tais como erros de transcrição, disparidade 

entre valores numéricos e por extenso ou erros de cálculo não levam à 

desclassificação da proposta, desde que: 

13.10.1 Sua correção não leve a hipótese de desclassificação; 

13.10.2 Sejam corrigidos pelo licitante no prazo de um dia útil; e 

13.10.3 Não alterem o valor total por extenso da proposta. 

13.11 As propostas classificadas receberão uma pontuação individual, de acordo 

com o VALOR COMPARATIVO, conforme explicitado no item 15. 

14 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

14.1 A “NOTA FINAL” (NF) será calculada mediante aplicação da seguinte fórmula, 

com até 2 (duas) casas decimais após a vírgula, sem arredondamento: 

• NF = (7 x NT + 3 x NP) / 10, onde: 

• NF = Nota Final; 

• NT = Nota Técnica Total; 

• NP = Nota de Preços. 

14.2 Será considerada classificada em primeiro lugar a proposta que obtiver a 

maior Nota Final (NF), classificando as demais de acordo com a ordem crescente 
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das Notas Finais (NF) obtidas. 

14.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito por 

sorteio entre elas, em sessão pública em dia e hora a serem fixados na própria 

sessão ou por publicação no Diário Oficial do Estado/DOE. 

14.3  A COMISSÃO dará ciência dos resultados aos interessados em publicação 

no Diário Oficial do Estado/DOE. 

14.4  A Comissão de Licitação e Contratos verificará o porte das empresas 

licitantes classificadas. Havendo microempresas ou empresas de pequeno porte 

participantes, proceder-se-á à comparação com a proposta de maior pontuação, se 

esta for empresa de maior porte, 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. 

14.4.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem com pontuação na faixa de até 10% (dez por 

cento) abaixo da proposta de maior pontuação serão consideradas empatadas com 

a primeira colocada. 

14.4.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta de preço para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de quinze minutos, caso esteja presente 

na sessão ou no prazo de 2 dias úteis, contados da comunicação da Comissão de 

Licitação e Contratos, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser 

escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

14.4.3 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo 

de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

14.5  Caso sejam identificadas pontuações idênticas de microempresa ou empresa 

de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação e Contratos convocará os 

licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que 

se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

14.6 Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova 

ponderação e classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. 

Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, 

prevalecerá a classificação inicial. 

14.7 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 

bens e serviços: 

14.7.1 Produzidos no País;  

14.7.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/


COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 

Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: 
pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

  

26 
 

14.7.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

14.8 Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha 

do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes 

habilitados serão convocados.  

14.9 Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação e 

Contratos poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas 

propostas, escoimadas das causas de desclassificação.  

14.10 Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 

recursos interpostos, a Comissão de Licitação e Contratos encaminhará o 

procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade 

competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

14.11 O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Estado e no sítio 

de Governo do Estado do Amapá 

15 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

15.1 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
05 (cinco) dias úteis (art. 59, §1º, da Lei 13.303/2016 c/c art. 69 do Regulamento 
de Licitações e Contratos da CEA), observado o horário de 07h30 às 11h30 e 13h30 
às 17h30, 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 
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

15.2 - A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 

1993. 

15.3 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada 

aos interessados, pelo prazo de 05 (cinco) dias uteis para à interposição de 

recursos. 

15.4 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as 

propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente 

e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, 

eficácia suspensiva. 

15.5 Os recursos deverão ser encaminhados para o Setorial de Protocolo da CEA, 

instalada no endereço Avenida Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa 

Rita, Macapá-AP. Horário de atendimento ao público: 07h30 às 11h30 e 13h30 às 

17h30. 

15.6 A ciência aos demais licitantes, que terão prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

recorrer da decisão, será dada mediante publicação do recurso recebido no portal da 

CEA, https://compras.portal.ap.gov.br 
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15.7 O recurso será dirigido ao Presidente da CEA, por intermédio do Presidente da 

Comissão de Licitações e Contratos, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do prazo final para sua impugnação, ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

15.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

16 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:  

16.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez dias) após a assinatura do Termo de 

Contrato, prestará garantia no valor correspondente a dois e meio (2,5% por cento) 

do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste 

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

as obrigações contratuais. 

16.2  Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública  

16.2.1 Se a opção for Caução em dinheiro deverá ser efetuada em conta de 

caução, obrigatoriamente da Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº 1.737/79, art. 

1º, inciso IV), vinculada à CEA. 

16.2.2 Os Títulos da Dívida Pública serão admitidos desde que emitidos pelo 

Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custódia e Liquidação 

Financeira de Títulos, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a 

instituições financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e 

Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez 

livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade 

estar gravada em nome da Contratada; 

16.3  Fiança bancária conforme Anexo VIII Carta de Fiança Bancária fornecida por 

estabelecimento bancário, registrada em cartório de registro de títulos e 

documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de: 

16.3.1 Cópia autenticada do estatuto social do banco; 

16.3.2 Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco; 

16.3.3 Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de 

procurador do banco; 

16.3.4 Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança. 

16.4  Seguro-Garantia, mediante entrega da apólice, inclusive digital, emitida por 

Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros: 

16.4.1  O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender a Circular 

SUSEP Nº 477, de 30 de setembro de 2013; 

16.4.2 A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta 

ao sítio da SUSEP. 
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16.4.3   O seguro-garantia deverá prever o atendimento deste edital como condição 

geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, deverá haver expressa 

justificativa a ser aceita pela Autarquia. 

16.4.4  Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes 

informações: 

16.4.5  Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número 

do Contrato; 

16.4.6 Objeto a ser contratado, especificado neste Edital; 

16.4.7 Nome e número do CNPJ do segurado (Contratante); 

16.4.8   Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora); 

16.4.9   Nome e número do CNPJ da Contratada (TOMADORA da apólice). 

16.4.10 A garantia do Seguro Garantia somente será liberada ou restituída após a 

execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 

da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará pelo recebimento do objeto do 

contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, além das hipóteses abaixo 

previstas: 

16.4.10.1 Quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for 

definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou 

devolução da apólice;  

16.4.10.2 Quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;  

16.4.10.3 Quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo 

de garantia da apólice; 

16.4.10.4 Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais 

haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida 

for extinta, para os demais casos; ou 

16.4.10.5 Quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se 

estabelecido em contrário nas Condições Especiais previstas na Circular SUSEP nº 

477, de 30 de setembro de 2013. 

16.5  As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, 

e seus endossos e aditamentos, devem expressar a CEA como SEGURADO e 

especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de 

Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula. 

16.6  Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a 

garantia será liberada após a integral execução do Contrato, desde que o Licitante 

CONTRATADO tenha cumprido todas as obrigações contratuais. 

16.7  A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, o 

prazo para recebimento definitivo da obra ou serviços, devendo ser renovada a cada 

prorrogação, repactuação ou alteração efetiva no Contrato; 
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16.8  A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

inclusive quando houver acréscimo de objeto; 

16.9  Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia 

pelo fiador dos benefícios previstos no artigo 827 do Código Civil Brasileiro. 

16.10 A caução será analisada pela CEA e eventuais necessidades de ajustes, 

correções ou complementações de dados verificados em sua análise serão 

atendidas pela Contratada, mediante endosso ou apresentação de nova garantia, no 

prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de notificação. 

16.11 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por 

dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

16.12 O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 

suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 

1993. 

16.13 Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta 

por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 

da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de 

garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no 

citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 

16.14 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 

abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. 

16.15 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de:  

16.15.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

16.15.2 Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

16.15.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e;  

16.15.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

16.16 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN 

SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria. 

16.17 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em 

conta específica no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, com a devida 

correção monetária.  
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16.18 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 

parâmetros utilizados quando da contratação.  

16.19 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

16.20 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

16.21 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

16.22 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 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

16.23 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

16.24 Será considerada extinta a garantia: 

16.24.1  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 Contratante, mediante termo circunstanciado, de 

que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

16.24.2 No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso 

a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 

ampliado, nos termos da comunicação. 

17 DO TERMO DE CONTRATO: 

17.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá 

ser firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5º da 

Lei n° 8.666/93. 

17.1.1 O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

17.1.2  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura do adjudicatário, mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 

devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento. 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/


COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 

Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: 
pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

  

31 
 

17.1.3  O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita 

pela Administração. 

17.2  Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará 

consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - 

CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. Tão-somente a 

inscrição no CADIN não determina a impossibilidade de contratar. 

17.2.1  Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob 

pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

17.3  Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não 

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

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

para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a ordem de classificação e mantidas 

as mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital e demais normas legais pertinentes.  

18 DO REAJUSTE: 

18.1  O valor do contrato no primeiro ano será fixo e irreajustável, porém poderá 
ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno 
mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir da data limite para a apresentação da 
proposta, pela variação do índice Fundação Carlos Chagas ou outro que vier a 
substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo 
atraso não decorra de culpa da contratada. 

19 DA FISCALIZAÇÃO: 

19.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no item 17 do Termo de Referência, ANEXO I. 

20 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos itens 

14 e 15 do Termo de Referência – ANEXO I. 

21 DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL: 

21.1  As hipóteses de rescisão do contratual, bem como a disciplina aplicável em 

tais casos, são aquelas previstas no item 23 do Termo de Referência, nos termos 

dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993. 

22 DO PAGAMENTO: 

22.2  O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada 

etapa prevista no cronograma físico-financeiro, no prazo de 30 (dias) dias, contados 
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da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do 

objeto e dos materiais empregados. 

22.3  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

22.4  A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) 

dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a 

que aquela se referir. 

22.4.1  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

22.5  O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

setorial competente da CEA, condicionado este ato à verificação da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro 

executada. 

22.6  O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

setorial competente da CEA, condicionado este ato à verificação da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro 

executada e proporcionalmente aos quantitativos de serviços e materiais 

efetivamente prestados e empregados na mesma. 

22.7  Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

22.7.1  Não produziu os resultados acordados; 

22.7.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

22.8  O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada. 

22.9  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária. 

22.10  Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

22.11  Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 
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22.12  Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

22.13 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

22.14 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

22.15 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com 

a contratada inadimplente no SICAF. 

22.16 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

22.16.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

22.17 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 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 EM = I x N x VP, sendo: 

                      EM = Encargos moratórios; 

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

efetivo pagamento; 

                      VP = Valor da parcela a ser paga. 

                       I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

      

I = (6/100) 

    365 

       I = 0,00016438 

       TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
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23 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

23.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a 
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; 
fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude 
fiscal; ou não mantiver a proposta; 

23.1.1 Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 

garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado 

o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) 

dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;  

23.1.1.1 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

23.1.2  Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

23.1.3  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia do respectivo contratado. 

23.1.4  Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; e se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de 

economia mista ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

23.1.5  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

23.1.6  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem 

anterior; 

23.2  A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

23.2.1.  A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

23.2.2 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 
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23.2.3 multa moratória de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 

atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) 

dias; 

23.3 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após 

devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale 

à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

23.4  A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

23.5  Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

23.5.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

23.5.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

23.5.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

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

de 1999. 

23.7  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. 

23.8  As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e 

cobrados judicialmente. 

23.8.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

23.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

23.10 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

23.11 As sanções previstas no inciso III do Art. 83 da Lei 13.030/2016, poderão 

também ser aplicadas às empresas e aos profissionais que, em razão dos contratos 

regidos por esta Lei; 

24 DA IMPUGNAÇÃO: 

24.1  Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/


COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 

Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: 
pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

  

36 
 

Administração, o licitante que não o fizer até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública (art. 87, §1º, da Lei 13.303/2016 c/c art. 39 

do Regulamento de Licitações e Contratos da CEA), exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, em horário de expediente desta Companhia de Eletricidade, 

ou seja, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, no seguinte contato: 

licitacoes@cea.ap.gov.br, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

24.2  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

24.3  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por 

irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido 

até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 

(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida 

Lei. 

24.4  A impugnação também poderá ser realizada por petição protocolada no 

Serviço de Protocolo da CEA no endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 – 

Bairro Santa Rita CEP 68.900-030- Macapá- AP -Fone: (96) 3212-1200. Horário de 

atendimento ao público: 07:30 às 11:30h e das 13:30 às 17:30h. 

25 DOS ESCLARECIMENTOS: 

25.1  Os interessados poderão solicitar, até o oitavo dia útil anterior à data de 

entrega dos envelopes, quaisquer esclarecimentos e informações, através de 

comunicação para a Comissão de Licitação e Contratos, mediante carta registrada 

para o endereço indicado no item 2 deste Edital ou correspondência eletrônica para 

o endereço: licitacoes@cea.ap.gov.br 

25.2  A critério da Administração, a data de entrega dos envelopes poderá ser 

postergada para conclusão dos cadernos, fato que será divulgado pelos mesmos 

canais de divulgação do Edital. 

26 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

26.1  A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

26.2  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

26.3  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
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esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

26.4  A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como 

da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

26.5  Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação 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. 

26.6  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

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

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em 

sentido contrário. 

26.7  É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar no ato da sessão pública. 

26.8  As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de 

engenharia. 

26.9  As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

26.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente na Administração. 

26.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

26.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

26.13 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas 

disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente 

aplicáveis. 

26.14 O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos sítios: 
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https://compras.portal.ap.gov.br e www2.compras.ap.gov.br. 

26.15 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção 

Judiciária de Macapá/AP - Justiça Estadual, com exclusão de qualquer outro. 

 

Macapá/AP, 28 de junho de 2019. 
 
 
 

José Adalilson de Araujo Amorim 
Presidente da Comissão de Licitação e Contratos 

Daniel Sarges de Moraes 
Membro 

 
 

Eva Mara do Nascimento Baima 
Membro 

 
 

Elaine de Souza Santos 
Membro 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
1. OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À 
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
(COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, COMO: 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL – RIMA, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA, PLANO 
BÁSICO AMBIENTAL – PBA, INVENTÁRIO FLORESTAL E AUTORIZAÇÃO DE 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO-ASV; OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 
(LP, LI, LO), ALÉM DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS 
OBRAS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA E DE POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES EM TODO O 
ESTADO DO AMAPÁ COMO O PROGRAMA LUZ PARA TODOS-PLPT.” 
 

1.1 A licitação será processada na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo 

MELHOR COMBINAÇÃO TÉCNICA E PREÇO, em sessão pública, nos termos da 

Lei nº 13.303/2016, Seção III, Art. 42, Inciso V e Art. 54 e demais correlatos e nas 

disposições pertinentes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

Complementar  n°123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de 

outubro de 2015, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto. 7.983, de 

08 de abril de 2013 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 

2010. 

2. JUSTIFICATIVA E FONTE DE RECURSOS: 

Não obstante a estes conceitos esta Companhia no decorrer de sua 

existência praticou de forma irrelevante e tão somente por força de notificações ou 

mesmo por geração de autos de infração ambiental, no que tange a todo e qualquer 

procedimento ambiental dentro de suas necessidades ou demandas surgidas, o que 

hoje, diante da necessidade da regularidade da Companhia para Implementação do 

Processo de Desestatização, bem como de sua valoração perante os seus ativos 

físicos e documentais, vem ocasionando inúmeros transtornos quanto à 

regularidade, principalmente relacionado ao componente ambiental, perante a os 

órgãos regulatórios em suas relações institucionais, como o Instituto do Meio 

Ambiente e de Ordenamento Territorial -IMAP; Secretária Municipal de Meio 

Ambiente -SEMAM; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis -IBAMA; Instituto do Patrimônio Histórico Nacional -IPHAN entre outros 
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entes envolvidos neste contexto específico da regularidade ambiental. 

Diante de todo este cenário vivenciado pelas gestões anteriores, inicialmente 

pela falta de implementação da Política Ambiental, a qual foi devidamente aprovada, 

e relegada sem a sua devida implementação e a frágil relação institucional perante 

aos órgãos regulatórios do meio ambiente, aliada hoje a responsabilidade pela 

universalização da distribuição de energia, já com empreendimentos em execução 

do Programa Luz para Todos em 04 (quatro) municípios do Estado, tendo ainda 

recentemente retomado as obras e manutenção, bem como a operação das 

subestações e linhas de transmissão adquiridas da Eletronorte. Ressaltando-se 

ainda que, além da contratação dos serviços de Supervisão, Fiscalização e 

Monitoramento Ambiental das obras, Elaboração de Estudos Ambientais e a 

Implantação de Programas Ambientais necessários, por demandas dos agentes 

licenciadores, é estritamente necessário a contratação de Serviços Técnicos de 

Apoio à Elaboração e Análise de Licenciamento para a manutenção das Condições 

de Validade das Licenças de Instalação, já emitidas e vigentes, hoje sem o devido 

acompanhamento de suas condicionantes, o que de acordo com a legislação 

brasileira é imprescindível para a manutenção e implantação de empreendimentos 

das obras de redes aéreas de distribuição e subtransmissão de energia elétrica. 

Bem como as atividades específicas de Licenciamento, Acompanhamento e 

Implantação de seus Componentes Ambientais exigidos por força da Legislação 

Ambiental. Tendo ainda, entre as inúmeras necessidades já elencadas 

especificamente do componente ambiental, demandas urgentíssimas, se não uma 

das mais relevantes, uma das mais preocupantes, tanto dentro dos critérios 

ambientais como de seus custos de recuperação e mitigação, que é a identificação 

de passivos ambientais, já abandonados sem critérios mínimos para o seu prévio 

descomissionamento ou ainda, em operação sem o devido licenciamento e 

acompanhamento ambiental, como já identificado e sob a responsabilidade desta 

Companhia, como as Plantas das Térmicas de Oiapoque; Laranjal do Jarí e 

Santana, classificadas como abandonadas e as de Carnot e Lourenço, ainda em 

operação precária sem os devidos critérios com o meio ambiente, às quais em breve 

deverão ser descomissionadas em função da interligação através do PLPT no 

município de Calçoene. 

Esta justificativa tem por objetivo apresentar elementos que demonstrem a 
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necessidade de Contratação de Consultoria Técnica Especializada, com o 

objetivo de atuar no Gerenciamento de Apoio as atividades especificas ao meio 

ambiente e as responsabilidades sociais, dotando as áreas fins desta companhia de 

um acompanhamento técnico e operacional dentro dos padrões e normas de 

sustentabilidade necessária para o acompanhamento através de uma atuação 

técnica e específica para cada componente ambiental ou social, visando o 

cumprimento dos compromissos legais previstos sob pena de responsabilidades 

administrativas imediatas e futuras, como a prevista na Lei n. 9.605, de 12.02.98, 

art.70, que define: 

“Infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole as 

regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do 

meio ambiente.”  

A Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA; tem em fase de execução e de 

planejamento grande volume de obras e serviços na área de infraestrutura de 

distribuição e ampliação de seus serviços e em seu bojo, obras de grande 

complexidade no que diz respeito ao meio ambiente em especifico e relevantes 

serviços na área social, com atividades especificas de Licenciamento, 

Acompanhamento e Implantação de seus Componentes Ambientais exigidos por 

força da Legislação Ambiental. Os quais se iniciam, com os simples atos obrigatórios 

de Publicações e Promoções de Audiências Públicas; bem como por exigências de 

Peças Técnicas complexas e especificas para cada empreendimento, como 

levantamentos Socioambientais, Avaliações, Autorizações, Termos de Ajustes de 

Conduta, Elaboração de Estudos Prévios de Impactos Ambientais, Relatórios de 

Viabilidades Técnicas Etnos / Sócio – Econômicos e Ambientais; como (EVTEA, 

PCA, RCA, PBA, TAC, EPIA, RIMA) etc..., chegando às fases de Licenciamento, 

Prévio, de Instalação e de Operação. Mesmo sendo tidos estes empreendimentos, 

como de impactos positivos por sua relevância e importância econômica e social, 

mas que em sua maioria promovem significativos Impactos, Danos, Passivos e 

Degradações Ambientais Negativos, quando da sua implantação; Operação e 

Descomissionamento, o que demanda soluções ambientais de correção, mitigação 

ou compensação condicionadas e fiscalizadas pelos órgãos de fiscalização, controle 

e regulação do meio ambiente. 

 Diante do exposto e com base nos fatos e argumentos aqui demostrados e 
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aliados a frágil e deficiente estrutura técnica desta Companhia, especificamente no 

que tange ao seu corpo técnico, hoje em fase de redução natural ou por força de 

remanejamento para os diversos órgãos da Administração Pública Estadual e 

Federal ou ainda sem a devida expertise ou formação na área de meio ambiente, 

propõe a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À 

ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ALÉM DA 

FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE REDES 

AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA 

ÁREA DE CONCESSÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – 

CEA, pois tais serviços serão imprescindíveis para a Regularidade Ambiental; 

Administrativa e Jurídica desta Companhia, cuja fonte de recursos será: Unidade 

Gestora: Cia de Eletricidade do Amapá-CEA; Unidade Orçamentária: 352640 – 

Gerência de Expansão da Distribuição; CTA Despesa: 186.935- Custos 

Indiretos – PLpT; Nº Reserva: 000818 e Data Reserva: 08/04/2019; Fonte de 

Recurso: Recursos Próprios. 

 

3. GLOSSÁRIO: 

3.1. TI: Tecnologia da Informação. 

3.2. CEA: Companhia de Eletricidade do Amapá. 

3.3. UC: Unidade Consumidora. 

3.4. Sistema Técnico: Sistema de Gerenciamento da Distribuição. 

3.5. SGRD: Sistema de Gerador de Relatório da Distribuição. 

3.6. Sistema Comercial (Ajuri): Sistema Comercial da Companhia de Eletricidade do 

Amapá. 

3.7. AS BUILT: Como está pronto. 

3.8. ODI: Ordem de Imobilização. 

3.9. ODD: Ordem de Desmobilização. 

3.10. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

3.11. MME: Ministério de Minas e Energia. 

3.12. CTPS: Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

3.13. CAD: Computer Aided Design – Desenho Assistido por Computador. 

3.14. Croqui: Desenho a mão esboço de um projeto. 

3.15. CAT: Certidão de Acervo Técnico. 

3.16. EPI: Equipamento de Proteção Individual. 
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3.17. NR: Norma Regulamentadora. 

3.18. CLT: Consolidação das Leis Trabalhistas. 

3.19. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

3.20. SISTEMAS COMPUTACIONAIS DA CONTRATANTE: Sistema Ajuri, Sistema 

técnico e Sistema de acompanhamento da Eletrobrás, Ingrid. 

 

4. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão executados por preço unitário; os serviços a serem contratados 

enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 

2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 

A empresa contratada para execução dos serviços objeto deste Termo de 

Referência ficará impedida, durante a vigência contratual, de participar de licitações 

que tenham por objeto a execução de obras. Também ficarão impedidas de serem 

contratadas as empresas que já tenham contratos de execução de obras e/ou faça 

parte do mesmo grupo econômico em vigência com a CEA. 

Este Termo de Referência compreende a execução de serviços profissionais 

especializados para apoio e assessoramento técnico às ações da CEA. Estes 

serviços consistem na elaboração de estudos ambientais, além da fiscalização e 

monitoramento ambiental das obras de redes aéreas de distribuição e 

subtransmissão de energia elétrica de 13.8kV; 34,5kV; 69kV;138kV e 230kV em todo 

o Estado do Amapá, durante a vigência do Contrato. Fazem parte do escopo dos 

serviços as atividades descritas abaixo: 

 

4.1- Escopo dos Serviços: 

 Para que os objetivos sejam cumpridos dentro de rigorosos critérios de 

qualidade, segurança e economicidade, de forma a atender as demandas de obras 

previstas pela CEA, a equipe a ser alocada no contrato serão distribuídas em 

Grupos de Trabalho, conforme descriminado a seguir: 

 GRUPO I - Equipe de Coordenação, Apoio e Assessoramento Técnico. 

 GRUPO II - Equipe Suplementar de Apoio ao Grupo I da CEA. 

4.2. Atividades por Grupo de Trabalho: 

As atividades de Apoio e Assessoramento Técnico descritas a seguir são as 

passiveis de serem executadas ao longo da vigência do contrato, sendo a sua 

execução de responsabilidade dos técnicos que serão vinculados aos respectivos 
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Grupos de Trabalho, podendo a quantidade e especialidade destes técnicos a ser 

redimensionadas no decorrer do prazo contratual, em função de demanda de 

trabalho de cada Grupo. A equipe a ser alocada ao contrato será distribuída 

conforme descritos a seguir: 

4.3 - Grupo I - Equipe de Coordenação, Apoio e Assessoramento Técnico: 

A Contratada prestará serviços na forma de Coordenação Geral, Apoio e 

Assessoria Técnica, na área ambiental, no levantamento do passivo ambiental, 

gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle das fases da elaboração de 

estudos ambientais, contratados com terceiros e naqueles elaborados por 

administração direta, bem como o acompanhamento e execução dos respectivos 

programas ambientais, segundo os aspectos seguintes: 

4.3.1. Na Obtenção da Licença Prévia:  

 Assessorar a CEA, junto aos órgãos ambientais licenciadores e às instituições 

públicas associadas ao licenciamento ambiental dos empreendimentos. 

 Participar da vistoria de campo, visando obter o Termo de Referência oficial 

para elaboração dos Estudos Ambientais, a exemplo, do Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 

 Elaborar minuta de Termo de Referência para submeter à aprovação do 

órgão licenciador e do Conselho Estadual de Meio Ambiente. 

 Preparar, participar e executar reuniões prévias/informativas nos locais 

indicados pela CEA, com o objetivo de informar à população e esclarecer 

dúvidas e questionamentos sobre os empreendimentos a serem implantados. 

Esse Serviço contempla: 

a) Definir estratégias; 

b) Elaborar e confeccionar material gráfico para divulgação (faixas, folder 

sobre o projeto); 

c) Identificar os locais para realização das reuniões prévias/informativas 

e divulgar essas reuniões em associações, órgãos públicos, escolas, 

etc., nos municípios a serem atravessados pelas LT´s; 

d) Registrar as reuniões prévias/informativas com material audiovisual, 

atas e listas de presenças; 

 

e) Elaborar relatórios com registro das atividades. 

OBS: no caso de haver custo com aluguel de espaço para as reuniões 
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e/ou transporte de pessoas e lanche, os mesmos ficarão sob 

responsabilidade da CEA. 

 Obter autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN para executar o levantamento e diagnóstico Arqueológico, parte 

integrante do Estudo Ambiental; bem como o Acompanhamento 

Arqueológico, que será responsável pela gestão do patrimônio arqueológico, 

eventualmente identificado durante a execução do empreendimento. 

 Preparar, participar e executar as Audiências Públicas nos locais indicados 

pelo órgão licenciador e de interesse da CEA. Esses serviços contemplam: 

a) Definir estratégias; 

b) Elaborar e confeccionar material gráfico para divulgação (convites, 

cartazes, faixas, banners, folders sobre o projeto); 

c) Identificar os locais para realização das Audiências Públicas e 

proceder à divulgação pelos meios de comunicação dos municípios a 

serem atravessados pelas LT´s (rádios locais, etc); 

d) Registrar as Audiências Públicas com material audiovisual, atas e 

listas de presenças; 

e) Transcrever as Audiências Públicas e elaborar relatório final com o 

registro de todas as atividades nela desenvolvidas, para 

encaminhamento ao órgão licenciador. 

OBS: no caso de haver custo com aluguel de espaço para as audiências 

e/ou transporte de pessoas e lanche, os mesmos ficarão sob 

responsabilidade da CEA. 

 Assessorar a CEA no requerimento da Licença Prévia - LP e em reuniões 

junto ao órgão licenciador. 

 Participar de reuniões, promovidas pela CEA, junto ao órgão licenciador, 

com o objetivo de evitar futuras solicitações de revisões e complementações 

para a aprovação do estudo e obtenção da LP.  

 Assessorar a CEA e participar de reuniões e/ou negociações junto a órgãos 

ambientais – municipais, estaduais e federais - e demais órgãos gestores 

envolvidos: Fundação Nacional do Índio - FUNAI, Administrações de 

Unidades de Conservação, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
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INCRA, Instituto Chico Mendes – ICMBio, Fundação Palmares, Agência 

Nacional de Produção Mineral – ANPM, dentre outros, com o objetivo de 

dirimir dúvidas e responder questionamentos referentes ao empreendimento 

e aos Estudos Ambientais e apresentar soluções alternativas para esses 

questionamentos. 

 Assessorar a CEA para responder a questionamentos provenientes da 

sociedade civil organizada, imprensa, Ministério Público, ONGs, órgãos 

públicos municipais, estaduais e federais, etc. 

 Assessorar a CEA e participar de reuniões, junto Agência Nacional de 

Produção Mineral – ANPM, para obter Declaração de Bloqueio de 

Exploração de Áreas Minerárias. 

 Assessorar a CEA na gestão junto aos municípios para obtenção das 

Declarações referentes a não interferência com Planos Diretores e Lei de 

Diretrizes Urbanas. 

 Elaborar, executar, caso solicitado pelo órgão licenciador, as 

complementações referentes aos Estudos e demais documentos e produtos 

apresentados para a obtenção da Licença Prévia – LP. Se for o caso, dirimir 

dúvidas e esclarecer e/ou apresentar soluções alternativas às questões 

levantadas pelo órgão licenciador. 

 Elaborar relatórios com periodicidade mensal, de acordo com o andamento 

das obras, e realizar o acompanhamento institucional junto ao órgão 

licenciador.  

 Obter a Licença Prévia – LP. 

 Assessorar a CEA junto aos órgãos licenciadores e elaborar os Estudos de 

Caracterização da Vegetação (descrição das tipologias) necessários para 

obtenção da Autorização para Abertura de Picada para a CEA executar os 

serviços de levantamento topográfico. 

 Acompanhar os serviços de Abertura de Picada e subsidiar a adoção de 

técnicas que minimizem os impactos sobre o meio ambiente para a CEA 

executar os serviços de levantamento topográfico. 

4.3.2 Obtenção da Licença de Instalação: Assessorar a CEA e participar das 

discussões técnicas, junto ao órgão licenciador, para entendimentos referentes ao 

detalhamento dos Planos e Programas propostos no Estudo Ambiental. 
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 Assessorar a CEA na negociação da Compensação Ambiental, junto ao 

órgão licenciador. 

 Elaborar e gerenciar o atendimento às condicionantes da LP. 

 Assessorar a CEA para aprovação de Estudos a exemplo do PBA pelo órgão 

licenciador e participar de reuniões junto a esse órgão, para negociar, propor 

e responder aos questionamentos apresentados. 

 Assessorar a CEA e elaborar apresentação de Estudos a exemplo do PBA 

para reuniões com órgãos ambientais e instituições públicas.  

 Assessorar a CEA no requerimento da Licença de Instalação - LI e em 

reuniões junto ao órgão licenciador. 

 Elaborar relatórios com periodicidade mensal, de acordo com o andamento 

das obras, e realizar o acompanhamento institucional junto ao órgão 

licenciador.  

 Obter a Licença de Instalação – LI. 

4.3.3. Obtenção da Licença de Operação: 

 Assessorar a CEA e gerenciar o atendimento de todas as condicionantes da 

Licença de Instalação e Autorização de Supressão de Vegetação, entre 

outras. 

 Assessorar a CEA em reuniões para esclarecimentos junto ao órgão 

licenciador e demais órgãos gestores envolvidos. 

 Assessorar a CEA na negociação junto ao órgão licenciador sobre 

Programas Compensatórios, bem como na elaboração de Termo de 

Referência para eventuais contratações de serviços para implantação de 

projetos ambientais específicos, caso requeridos durante a implantação dos 

empreendimentos. 

 Assessorar a CEA nas respostas a questionamentos levantados pela 

imprensa e/ou pela sociedade civil organizada, com a elaboração do 

documento pertinente. 

 Assessorar a CEA no contato com o órgão competente sobre a Gestão das 

Interferências com Atividades de Mineração, com o objetivo de atender às 

exigências dos órgãos ambientais. 

 Assessorar a CEA no estabelecimento de convênios com instituições 

científicas especializadas na Proteção ao Patrimônio Arqueológico, com o 
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objetivo de atender às exigências dos órgãos ambientais e demais órgãos 

envolvidos. 

 Supervisionar as obras sob o aspecto ambiental. 

 Acompanhar e supervisionar a implantação dos programas ambientais 

indicados nos Estudos por ventura exigidos a exemplo do PBA. 

 Elaborar relatórios com periodicidade mensal, de acordo com o andamento 

das obras, e realizar o acompanhamento institucional junto ao órgão 

licenciador.  

 Obter a Licença de Operação – LO. 

4.3.4 Orientações Gerais: 

 Realizar diagnósticos/levantamentos/descomissionamentos do passivo 

ambiental, bem como regularização das pendências identificadas, 

envolvendo LTs, Subestações, Termoelétricas e Terminais de Abastecimento 

da CEA. 

 Fornecer subsídios à equipe da CEA na etapa de escolha da alternativa de 

traçado. 

 Sistematizar os procedimentos na condução das políticas ambientais 

sugeridas para a tomada de decisão sobre estudos e projetos elaborados 

para cada trecho ou para conjuntos de trechos homogêneos. 

 Sistematizar os procedimentos na condução das Políticas de 

Sustentabilidade. 

 Propor a padronização dos estudos e projetos ambientais individuais e 

integrados. 

 Subsidiar a equipe técnica da CEA no processo de tomada de decisão e 

elaboração de soluções pontuais nos estudos de programas e projetos 

ambientais. 

 Avaliar a documentação técnica apresentada pelas consultoras de estudos e 

projetos ambientais, de forma a facilitar os trâmites processuais e assessorar 

a CEA, na decisão sobre os mesmos. 

 Assessorar a CEA, no desenvolvimento, supervisão e acompanhamento, na 

área ambiental, dos diversos Programas Estruturadores em andamento. 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/


COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 

Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: 
pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

  

49 
 

 Elaborar e editar relatórios de controle dos planos, programas e projetos, na 

área ambiental, de forma a subsidiar o processo de tomada de decisão da 

CEA. 

 Assessorar os serviços de levantamento cadastral e avaliação dos imóveis 

com vistas ao desimpedimento da faixa de servidão ou áreas de interesses 

dos projetos. 

 Acompanhar a equipe da CEA no processo de montagem do plano de 

licitação e gestão ambiental dos empreendimentos. 

 Acompanhamento e coordenação das ações necessárias à execução de 

obras, incluindo a preparação da documentação para elaboração dos editais 

com vistas à licitação de obras; 

 Atualização dos orçamentos dos projetos ambientais para a licitação das 

obras. 

 Elaboração de proposta orçamentária, bem como na execução das eventuais 

alterações orçamentárias que se fizerem necessárias no decorrer do 

processo de licenciamento ambiental. 

 Realização de visitas periódicas as obras, juntamente com a fiscalização da 

CEA, com o objetivo de verificar a evolução dos trabalhos e, se for o caso, 

propor medidas para a correção de eventuais não conformidades ambientais. 

 Supervisionar as principais ações modificadoras do meio ambiente 

(desapropriações de terras, alocação de mão de obra, etc.) na fase de obra. 

 Monitorar sistematicamente as subcontratações efetuadas pelas construtoras 

ou consultoras, na área ambiental, de forma a que se cumpram as condições 

definidas nos editais e nos contratos e convênios. 

 Comparar a execução física com a execução financeira dos estudos, 

programas e projetos ambientais, de modo a apontar eventuais desvios e 

com o objetivo de preparar as informações necessárias para as estimativas 

do fluxo de pagamentos e gestão dos empenhos. 

 Consolidar as medições apresentadas pelas construtoras, consultoras e/ou 

supervisoras, na área ambiental, de forma a comparar a execução física com 

os valores propostos. 

 Analisar os planos de trabalhos das consultoras encarregadas da supervisão 

ambiental das obras, para verificar como serão realizados os serviços. 
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 Analisar os relatórios mensais de gestão ambiental das obras. 

 Analisar os planejamentos das construtoras e consultoras, verificando os 

planos de execução dos estudos, programas e projetos ambientais. 

 

4.4 - GRUPO II - EQUIPE SUPLEMENTAR DE APOIO AO GRUPO I: 

 Este Grupo contempla uma relação de técnicos e equipamentos, que servirão 

como um grupo de apoio suplementar a área de projetos e estudos ambientais 

quando houver necessidade: 

De alocação suplementar de mão de obra auxiliar de nível técnico e superior, 

com experiência e conhecimento médio a avançado em ArcGis e Q-Gis;elaboração 

e edição de cartas imagem, mapas temáticos para apoio a operações em campo, 

uso e ocupação do solo, identificação e delimitação de APP e faixas de servidão etc. 

Criação e edição de arquivos em formato shapefile (ponto, linha e polígono) para 

atualização e confecção de mapas e demais produtos e dados cartográficos. 

 De ajustes no cronograma dos trabalhos da CEA. 

 Da elaboração, na área ambiental, de soluções pontuais requeridas nos 

projetos e obras. 

 Na elaboração de estudos ambientais em conformidade com as exigências do 

órgão ambiental licenciador, tais como: 

a) Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA); 

b) Plano de Controle Ambiental (PCA) ou Relatório Ambiental Simplificado 

(RAS); 

c) Plano Básico Ambiental (PBA) – relação dos possíveis 

Programas/Projetos: 

o Programa de Gestão Ambiental; 

o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social; 

o Programa de Resgate/Afugentamento da Fauna; 

o Programa de Monitoramento da Fauna; 

o Programa de Salvamento de Germoplasma; 

o Programa de Monitoramento da Flora; 

o Programa de Gestão das Interferências com Atividades de 

Mineração; 
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o Programa de Supressão de Vegetação; 

o Programa de Compensação Ambiental; 

o Programa de Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e 

de Indenizações; 

o Plano Ambiental de Construção, incluindo Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

o Programa de Controle de Processos Erosivos e Recuperação de 

Áreas Degradadas; 

o Plano de Ação de Emergência – PAE e Plano de Gerenciamento de 

Risco-PGR. 

OBS 1: o elenco de Programas, Subprogramas e seus 

detalhamentos, será aquele definido pelo órgão ambiental 

licenciador, podendo ser acrescentados ou eliminados itens da 

relação acima; 

OBS 2: elaborar, caso indicado pelo órgão licenciador, as 

complementações ou modificações referentes ao PBA; 

d) Inventário Florestal - para obtenção da Autorização de Supressão de 

Vegetação – ASV a ser executada pela CEA; 

e) Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) e 

Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) – 

para promover as ações pertinentes e aprovar no IPHAN, a fim de obter 

autorização para início das obras; 

f)   Projeto e Salvamento/Resgate Arqueológico – para fins de aprovação no 

IPHAN e obtenção de autorização para início da operação dos 

empreendimentos, se houver necessidade. 

OBS: os custos para execução do Projeto e Salvamento/Resgate 

Arqueológico, se houver necessidade, ficarão a cargo da CEA. 

 No monitoramento ambiental e arqueológico e educação patrimonial de 

determinada obra; 

 Cadastramento socioambiental e econômico dos prováveis consumidores, 

inclusive do Programa Luz para Todos. 

4.5. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento, introduzir modificações ou 

correções dos documentos, ou nas especificações técnicas discriminadas neste 

instrumento, sempre que houver necessidade de aprimoramento decorrente de 
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inovações tecnológicas ou ajustes de procedimentos e com isto criar ou alterar 

atividades e respectivo ajuste de preço, o que será notificado por escrito à 

CONTRATADA. 

5.  A alocação de pessoal, equipamentos e veículos, constantes neste Grupo 

ocorrerá na medida das necessidades e de acordo com a solicitação da CEA, que se 

dará através de Ordem de Serviço, específica a ser expedida com no mínimo 10 

(dez) dias de antecedência da data para a alocação dos mesmos. Os valores de 

referência para elaboração dos Estudos Ambientais e Arqueológicos encontram-se 

no ANEXO – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. 

5.1. A Contratada deverá disponibilizar recursos humanos conforme demanda 

estimada nas Planilhas Orçamentárias do ANEXO – GRUPO I. 

5.1.1. Um (01) Técnico de Nível Superior, que atuará como Consultor Especial, 

realizando demandas especificas, e deverá ser devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de acervo técnico emitido, se houver, pelo devido 

Conselho de Classe, com experiência de no mínimo 15 anos na elaboração de 

Estudos Ambientais de Empreendimentos Lineares. A Contratada deverá comprovar 

a vinculação empregatícia do mesmo ao seu quadro permanente por meio de 

contrato de trabalho ou através de contrato de prestação de serviços regido pela 

legislação civil comum. 

5.1.2. Um (01) Engenheiro Florestal ou Engenheiro Agrônomo ou Biólogo, realizando 

a coordenação das atividades, gerenciando a equipe e interagindo com a CEA e 

instituições relacionadas ao meio ambiente, que atuará como Coordenador Geral e 

deverá ser devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de acervo 

técnico emitido pelo CREA ou CRBio, com experiência em coordenação/elaboração 

de Estudos Ambientais de Empreendimentos Lineares. A Contratada deverá 

comprovar a vinculação empregatícia do mesmo ao seu quadro permanente por 

meio de contrato de trabalho ou através de contrato de prestação de serviços regido 

pela legislação civil comum ainda na fase de habilitação. 

5.1.3. Um (01) Economista ou Geógrafo, realizando atividades relacionadas ao meio 

antrópico, que atuará como responsável técnico e deverá ser devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de acervo técnico emitido pelo 

CORECON ou CREA, com experiência na elaboração de Estudos Ambientais de 

Empreendimentos Lineares. A Contratada deverá comprovar a vinculação 

empregatícia do mesmo ao seu quadro permanente por meio de contrato de trabalho 
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ou através de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum 

ainda na fase de habilitação. 

5.1.4. Um (01) Engenheiro Civil ou Engenheiro Eletricista, realizando atividades 

relacionadas ao meio físico, que atuará como responsável técnico e deverá ser 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de acervo técnico 

emitido pelo CREA, com experiência na elaboração de Estudos Ambientais de 

Empreendimentos Lineares. A Contratada deverá comprovar a vinculação 

empregatícia do mesmo ao seu quadro permanente por meio de contrato de trabalho 

ou através de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum 

ainda na fase de habilitação. 

5.1.5. Um (01) Biólogo ou Engenheiro Florestal, realizando atividades relacionadas 

ao meio biótico, que atuará como responsável técnico e deverá ser devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de acervo técnico emitido pelo 

CRBio ou CREA, com experiência na elaboração de Estudos Ambientais de 

Empreendimentos Lineares. A Contratada deverá comprovar a vinculação 

empregatícia do mesmo ao seu quadro permanente por meio de contrato de trabalho 

ou através de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum 

ainda na fase de habilitação. 

5.1.6. Um (01) Engenheiro Cartografo, realizando atividades de geoprocessamento 

de imagens e elaboração de todos os mapas temáticos, que atuará como 

responsável técnico. Este deverá ser devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de acervo técnico emitido pelo CREA, com experiência na 

elaboração de Mapas e SIG de Estudos Ambientais de Empreendimentos Lineares. 

A Contratada deverá comprovar a vinculação empregatícia do mesmo ao seu quadro 

permanente por meio de contrato de trabalho ou através de contrato de prestação de 

serviços regido pela legislação civil comum. 

5.1.7. Técnico Pleno - Profissional com Ensino Médio completo, realizando 

atividades do escritório, formação em curso técnico, com experiência de no mínimo 

5 anos com conhecimento dos aplicativos Windows, Word, Excel, PowerPoint, com 

habilitação para conduzir veículo. 

5.1.8. Técnico Auxiliar - Profissional com Ensino Médio, realizando atividades do 

escritório, completo com conhecimento dos aplicativos Windows, Word, Excel, 

PowerPoint, com habilitação para conduzir veículo. 

5.1.9. Secretária: Profissional com Ensino Médio completo, realizando atividades de 
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secretariar todas as atividades do projeto com conhecimento dos aplicativos 

Windows, Word e Excel. 

5.1.9. Motorista: Profissional com Ensino Fundamental completo, habilitado 

(Categoria B ou AB) realizando atividades de conduzir os veículos do projeto.  

5.2. A Contratada deverá disponibilizar recursos humanos conforme demanda 

estimada do ANEXO II – GRUPO II. 

5.2.1. Engenheiro Agrônomo, realizando atividades de apoio ao meio biótico, que 

atuará na Equipe de Apoio e deverá ser devidamente reconhecido pela entidade 

competente (CREA), com experiência na elaboração de Estudos Ambientais (Meio 

Físico). A Contratada deverá comprovar a vinculação empregatícia do mesmo ao 

seu quadro permanente por meio de contrato de trabalho ou através de contrato de 

prestação de serviços regido pela legislação civil comum. 

5.2.2. Biólogo, realizando atividades de apoio ao meio biótico, que atuará na Equipe 

de Apoio e deverá ser devidamente reconhecido pela entidade competente (CRBio), 

com experiência na elaboração de Estudos Ambientais (Meio Biótico). A Contratada 

deverá comprovar a vinculação empregatícia do mesmo ao seu quadro permanente 

por meio de contrato de trabalho ou através de contrato de prestação de serviços 

regido pela legislação civil comum. 

5.2.3. Arqueólogo, realizando atividades na área arqueológica, que atuará na Equipe 

de Apoio com experiência na elaboração de Estudos Arqueológicos. A Contratada 

deverá comprovar a vinculação empregatícia do mesmo ao seu quadro permanente 

por meio de contrato de trabalho ou através de contrato de prestação de serviços 

regido pela legislação civil comum. 

5.2.4. Engenheiro Cartógrafo, que atuará na Equipe de Apoio, realizando 

geoprocessamento de imagens e elaboração de todos os mapas temáticos e deverá 

ser devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA), com experiência 

na elaboração de Mapas e SIG de Estudos Ambientais. A Contratada deverá 

comprovar a vinculação empregatícia do mesmo ao seu quadro permanente por 

meio de contrato de trabalho ou através de contrato de prestação de serviços regido 

pela legislação civil comum. 

5.2.5. Assistente Social, que atuará na Equipe de Apoio, realizando atividades de 

apoio ao meio antrópico, que deverá ser devidamente reconhecido pela entidade 

competente (CRESS), com experiência na elaboração de Estudos Ambientais, 

trabalhos sociais de comunicação e educação ambiental. A Contratada deverá 
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comprovar a vinculação empregatícia do mesmo ao seu quadro permanente por 

meio de contrato de trabalho ou através de contrato de prestação de serviços regido 

pela legislação civil comum. 

5.2.6. Economista, que atuará na Equipe de Apoio, realizando atividades de apoio 

ao meio antrópico, que deverá ser devidamente reconhecido pela entidade 

competente (CORECON), com experiência na elaboração de Estudos Ambientais. A 

Contratada deverá comprovar a vinculação empregatícia do mesmo ao seu quadro 

permanente por meio de contrato de trabalho ou através de contrato de prestação de 

serviços regido pela legislação civil comum. 

5.2.7. Técnico Pleno, realizando atividades de apoio ao escritório, que atuará na 

Equipe de Apoio, profissional com Ensino Médio completo, formação em curso 

técnico, com experiência de no mínimo 5 anos com conhecimento dos aplicativos 

Windows, Word, Excel, PowerPoint, com habilitação para conduzir veículo. 

5.2.8. Técnico Auxiliar, realizando atividades de apoio ao escritório, que atuará na 

Equipe de Apoio, profissional com Ensino Médio completo com conhecimento dos 

aplicativos Windows, Word, Excel, PowerPoint, com habilitação para conduzir 

veículo. 

5.2.9. Motorista, realizando atividades de apoio ao escritório, que atuará na Equipe 

de Apoio, profissional com Ensino Fundamental completo, habilitado (Categoria B ou 

AB) para conduzir os veículos em todas as atividades do projeto. 

5.3. A mão de obra fornecida pela CONTRATADA para a prestação de serviços à 

CONTRATANTE não gerará com esta última qualquer vínculo de emprego, não se 

estendendo à CONTRATANTE quaisquer responsabilidades de viés solidário, em 

razão de não cumprimento, pela CONTRATADA, da obrigação de pagamento de 

remuneração ou verba rescisória do pessoal que contratar ou de recolhimento de 

obrigações sociais. 

5.4. A CONTRATADA deverá providenciar para que seus funcionários trabalhem 

convenientemente trajados, com crachá de identificação, utilizando todos os 

equipamentos de segurança pessoal e coletiva (EPI e EPC) e materiais de 

sinalização adequados atendendo as Normas Regulamentadoras NR-06 e demais 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

5.5. Caberá à CONTRATADA cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras 

NR-06 e demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - 

MTE, no que couber, assim como as Normas Técnicas da CONTRATANTE. 
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5.6. Após a assinatura e antes da primeira medição do Contrato, a CONTRATADA 

deverá enviar Gerencia de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental-

GSRS/PR da CEA a seguinte documentação: 

a) Relação Nominal dos Colaboradores, que prestam serviço ao contrato, por 

função; 

b) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 

c) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO; 

d) Atestado de Saúde Ocupacional dos Colaboradores – ASO; 

e) Curso de Direção Defensiva, para o Colaborador que for dirigir veículos; 

f) Ficha de Entrega de EPI/EPC; 

g) Apresentar Certificado de Formação Profissional dos Colaboradores; 

h) Comprovante atualizado de registro no conselho da categoria. 

5.7. Após assinatura do CONTRATO e antes do início da prestação do serviço, 

deverá ser agendada uma reunião de preparação entre a CONTRATADA e a 

CONTRATANTE para início dos serviços, na qual será realizada leitura do 

CONTRATO, acerto dos detalhes de execução dos serviços, nomeação dos 

representantes designados para recebimento dos serviços e definição dos 

endereços para correspondência. 

5.8. A CONTRATADA deverá realizar, sem ônus para a CONTRATANTE, 

anualmente, reciclagem de conhecimentos de seus empregados, com especial 

atenção aos temas relacionados à segurança individual e coletiva, e atinente a 

primeiros socorros. 

5.9. A jornada de trabalho da mão de obra disponibilizada será de 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais. 

5.10. A relação dos itens a serem disponibilizados será entregue à CONTRATADA, 

por meio de Formulário específico (Ordem de Serviço – OS), ou por meio eletrônico, 

nos quais estarão expressos os locais, especificações e quantitativos previstos, 

constando o prazo previsto para sua conclusão. 

5.11. Toda e qualquer dúvida relativa aos aspectos envolvendo os serviços 

contratados deverão ser imediatamente encaminhadas formalmente à fiscalização 

da CONTRATANTE. 

6. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E FERRAMENTAS: 

6.1. É de responsabilidade da CONTRATADA o mobiliário, equipamentos e 

ferramentas de uso individual e coletivo, equipamentos, softwares, suprimentos de 
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informática. 

6.2. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, 

conforme disposto no Termo de Referência. 

6.3. No prazo máximo de 30 dias após a assinatura do contrato, deverá ser 

disponibilizado pela CONTRATADA toda a estrutura necessário para dar inicio a 

execução das atividades. 

7. VEÍCULOS: 

7.1. Para fins de execução dos serviços constantes neste Termo de Referência, 

deverão ser utilizados veículos com as seguintes características: 

 Veículo camionete pick-up, caçamba em aço, acabamento comum, 

combustível diesel, tipo 4 cilindros, cilindrada mínima de 2.500 cm3, potência 

mínima de 140 CV, arrefecimento a água, direção hidráulica, ar condicionado, 

transmissão manual com 5 velocidades à frente e 1 à ré, tração 4 x 4, 

capacidade de carga mínima de 1.000 Kg, cabine dupla, adesivada conforme 

padrão CEA, ano de fabricação 2019 ou no máximo com 02 (dois) anos de 

uso; 

 Veículo sedan, acabamento comum, combustível gasolina e/ou álcool, 

potência mínima de 71 CV, arrefecimento a água, direção hidráulica, ar 

condicionado, transmissão manual com 5 velocidades à frente e 1 à ré, 4 

portas, adesivado conforme padrão CEA, ano de fabricação 2019 ou no 

máximo com 02 (dois) anos de uso. 

7.2. Os veículos deverão possuir toda documentação devida e permanentemente 

legalizada. 

7.3. Os veículos deverão ser caracterizados com o padrão definido pela 

CONTRATANTE com custos da CONTRATADA. 

7.4. Para fins de elaboração de proposta, o licitante deverá considerar uma previsão 

de rodagem média de 2.000 quilômetros por mês; todas as despesas, incluindo-se o 

combustível, são de responsabilidade da CONTRATADA e serão consideradas pela 

CEA como incluídas nos preços contratuais conforme ANEXO. 

7.5. Os veículos disponibilizados poderão ser conduzidos/utilizados por empregados 

de qualquer das partes, desde que devidamente habilitados. Em caso de acidentes 

com os veículos envolvendo empregados da CONTRATANTE, caberá a esta última 

ressarcir os danos à CONTRATADA no valor equivalente à franquia segurada. 
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7.6. Caberá ainda à CONTRATADA: 

7.6.1. Contratar seguro dos veículos com cobertura contra roubo e acidentes com 

prejuízos próprios e a terceiros; 

7.6.2. Assumir seus próprios prejuízos decorrentes de acidentes, roubo ou furto de 

veículo ou de seus acessórios, cabendo-lhe, ainda, diligenciar as providências 

pertinentes. 

 

8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

8.1. A CONTRATADA deverá manter recursos de mão de obra especializada, 

supervisão técnica e administrativa, veículos, equipamentos e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços demandados a partir das ordens de serviços 

de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execução com a qualidade 

determinada pela CONTRATANTE. 

8.2. A CONTRATADA manterá, em relação aos serviços de sua responsabilidade, 

um representante idôneo devidamente credenciado capaz de atender com presteza 

a fiscalização da CONTRATANTE. 

8.3. Ocorrências e não conformidades deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, relatando os problemas e as 

providências tomadas para correção. 

8.4. Base operativa de todos os colaboradores da CONTRATADA será em Macapá 

em espaço a ser disponibilizado pela CONTRATADA. 

8.5. Havendo a necessidade de deslocamento dos funcionários ao interior do 

estado, as despesas serão por conta da CONTRATADA. 

8.6. A CONTRATADA deverá dispor de todos os softwares necessários para o 

processamento dos serviços de análise de estudos/projetos e de informações, 

devendo esses ter compatibilidade com os softwares da CONTRATANTE, com 

exceção dos aplicativos que fazem parte do sistema computacional da 

CONTRATANTE. 

 

9. IDENTIFICAÇÃO E UNIFORME: 

9.1. Quando em serviço, os colaboradores deverão usar uniformes com logomarca 

da CONTRATADA e portar crachá, no qual conste: 

9.1.1. A logomarca da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA; 

9.1.2. Nome e símbolo da CONTRATADA; 
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9.1.3. Nome e função do Colaborador. 

 

10. HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

10.1. O horário de execução dos serviços deverá ser compatível com a CLT, 

conforme carga horária vigente. 

10.2. A CONTRATADA deverá adotar o sistema de ponto biométrico para registrar e 

controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários dos postos 

de trabalho, na forma disposta no § 2º do artigo 74 da CLT, permitindo à 

Fiscalização CONTRANTANTE o acesso aos respectivos dados; 14.3. As iterações, 

reuniões e demais alinhamentos necessários para definição das atividades e 

entregas de serviços entre o representante da CONTRATADA e da 

CONTRANTANTE deverá ocorrer em horário de funcionamento da CONTRATANTE. 

 

11. INÍCIO DOS SERVIÇOS: 

11.1. A CONTRATADA terá até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato para 

mobilização e início efetivo dos serviços.  

11.2. A CONTRATADA terá 05 (cinco) dias úteis, a partir da assinatura do Contrato, 

para apresentar-se na COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA para a 

primeira reunião, quando serão abordados assuntos relacionados à prestação dos 

serviços contratados. 

11.3. A CONTRATADA deverá apresentar previamente à fiscalização, suas equipes 

devidamente equipadas e toda estrutura necessária para a execução das atividades. 

12. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA NO TRABALHO: 

12.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela adoção das medidas de 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, conforme Normas e Legislação vigente. 

13. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

13.1. O preço global de contratação do objeto deste Termo de Referência, fora 

dimensionado levando-se em consideração todos os insumos e custos com estrutura 

física, comunicação, pessoal, diárias, transporte terrestre, materiais, equipamentos, 

EPIs e fardamentos, encargos e tributos modelados em base orçamentária para um 

período de 12 meses. Tem como base a aplicação dos preços unitários de 

dezembro/2018 do DNIT. 

13.2. A CONTRATADA deverá antes de emitir a medição, estar ciente da correta 

execução dos trabalhos, corrigindo falhas ou defeitos porventura existentes, de 
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forma a proporcionar, na ocasião da vistoria, plena conformidade com os padrões 

contratados. 

13.3. Deverá ser medido a quantidade efetiva de disponibilidade de mão de obra por 

tipo de profissional, quantidade de diárias para viagem a serviço, diárias de veículos 

e locação de mobiliário, equipamentos e softwares. 

13.4. As medições dos serviços para fins de faturamento serão efetuadas uma vez 

por mês. 

13.5. A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE a Nota Fiscal/ Fatura 

correspondente aos serviços devidamente executados e aprovados pela fiscalização 

da CONTRATANTE até o dia 20 da cada mês. Se por culpa da CONTRATADA, a 

fatura não for apresentada até o dia limite, a mesma deverá arcar com os ônus 

previdenciários e sociais incidentes sobre ela. 

13.6. Caso seja verificado qualquer defeito/irregularidade na execução de serviços 

fica a CONTRATADA obrigada a efetuar as correções e reparos necessários por sua 

conta e responsabilidade. 

A regularização deverá ser feita no prazo máximo de 03 dias corridos após a 

notificação feita pela CONTRATANTE ou, excepcionalmente, em prazo imediato em 

virtude de condições especiais, definidos pela CONTRATANTE. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

14.1. Ter pleno conhecimento da natureza e das condições prevalecentes nos locais 

dos serviços em campo, inclusive no que se refere às vias de acesso, clima, 

infraestrutura existente, riscos meteorológicos, bem como dificuldades que possam 

afetar a execução desses serviços. 

14.2. Utilizar equipamentos e ferramentas adequados à execução dos serviços 

objeto deste Termo de Referência, de forma a garantir a conformidade, a qualidade 

e a segurança destes serviços. Os EPIS e EPC’S deverão ser disponibilizados a 

Área de Medicina e Segurança do Trabalho para serem inspecionados. 

14.3. Fornecer todos os equipamentos de segurança individual e coletivo de acordo 

com o previsto nas Normas Regulamentadas no Ministério do Trabalho, e cuidar 

para que sejam utilizados pelos seus empregados, visando à total segurança destes, 

das instalações da CONTRATANTE e de terceiros. 

14.3. Ser responsável pelo recrutamento, treinamento, administração, transporte, 

alimentação, seguro de vida em grupo assim como qualquer outra obrigação 
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relacionada com o emprego da mão de obra na prestação dos serviços. 

14.4. Ser responsável pela guarda das plantas, croquis, arquivos e/ou outros 

documentos que vierem a ser disponibilizados pela COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, necessários para execução dos serviços. 

14.5. Guardar absoluto sigilo sobre quaisquer informações ou documentos a que 

tiver acesso no decorrer dos serviços e não transmitir informações a terceiros sem 

prévia autorização da COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA. 

14.6. Comunicar imediatamente à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ– 

CEA ocorrência de qualquer impedimento no andamento dos serviços. 

14.7. Os profissionais empregados pela CONTRATADA na prestação dos serviços 

não terão vínculos empregatícios com a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ– CEA, responsabilizando-se a CONTRATADA por todos os atos praticados 

por seus empregados e/ou prepostos, ficando obrigada ao ressarcimento de 

quaisquer danos ou prejuízos que venha a causar à COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA e/ou a terceiros. 

14.8. Ser responsável por todos os atos e encargos sociais de seus empregados ou 

subcontratados e demais pessoas que direta ou indiretamente utilizar na execução 

dos serviços deste Termo de Referência; 

14.9. Assumir inteira responsabilidade pela manutenção da disciplina e compostura 

profissional de seu pessoal. 

14.10. Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos advindos da paralisação 

parcial ou total dos serviços contratados. 

14.11. Dispor de profissionais com amplo conhecimento prático dos serviços, 

devidamente treinados, uniformizados e com crachá de identificação. 

14.12. Indicar, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da assinatura do 

instrumento contratual, o Coordenador Geral que será responsável técnico pela 

prestação dos serviços. 

14.13. Informar, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da assinatura do 

instrumento contratual, a relação nominal dos profissionais designados, para prévia 

análise e aprovação pela CONTRATANTE. 

14.14. Registrar no CREA o Contrato celebrado com a COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA. 

14.15. Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e/ou 
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quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal. 

14.16. Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que venham a serem 

vítimas seus empregados e terceiros, decorrentes da prestação de serviços. 

14.17. Não distribuir material publicitário por ocasião da realização dos serviços, 

salvo quando formalmente autorizada. 

14.18. Cumprir todas as normas previstas pela legislação previdenciária e 

trabalhista. 

14.19. Custear para os profissionais todas as despesas necessárias quando os 

mesmos necessitarem realizar viagens ou deslocamentos. 

14.20. Apresentar quando da inspeção inicial, para emissão do Termo de Liberação, 

a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente assinada, de 

todos os Colaboradores do Contrato. 

14.21. Responsabilizar-se pelos custos e indenizações motivados por acidentes, 

danos a terceiros, quaisquer outros sinistros, para tanto será de responsabilidade da 

CONTRATADA garantir que os veículos sejam utilizados exclusivamente nos 

serviços previstos dentro do escopo do objeto deste Termo Referência. 

15. OBRIGAÇÕES DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA: 

15.1. Informar a CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 dias, o efetivo de 

pessoal necessário à execução do serviço e veículos. 

15.2. Ter pleno conhecimento da natureza e das condições prevalecentes nos locais 

de trabalho e efetuar o pagamento dos serviços realizados. 

15.3. Fiscalizar a execução do contrato. 

15.4. Notificar a CONTRATADA, através do gestor do contrato, fixando-lhes prazos 

para correção de irregularidades encontradas na execução dos serviços. 

15.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de todas as penalidades, deduções, 

multas, suspensão de serviços ou sustação de pagamentos. 

15.6. Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade no recolhimento 

do FGTS dos trabalhadores terceirizados. 

 

16. DURAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

16.1. Os serviços serão prestados durante o período de 12 (doze) meses, contados 

a partir da data de assinatura do instrumento contratual. 

16.2. A critério da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, desde que 

a CONTRATADA tenha apresentado desempenho satisfatório, a duração do 
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contrato poderá ser prorrogada, em igual período, mantendo-se válidas e operantes 

todas as demais condições estabelecidas, observando, para tanto, o estipulado na 

Lei nº 8.666/93. 

 

17. FISCALIZAÇÃO: 

17.1. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA exercerá, através do 

Gerencia de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental-GSRS/PR, ampla 

fiscalização dos serviços, em qualquer tempo, cabendo à CONTRATADA facilitar o 

desempenho desta função e fornecer todas as informações solicitadas, nos termos 

da Lei nº 8.666/93. 

17.2. A fiscalização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA não 

exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos 

serviços, observando os preceitos da boa técnica e perfeita segurança. 

17.3. Os entendimentos entre a fiscalização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE 

DO AMAPÁ – CEA e a CONTRATADA ocorrerão, obrigatoriamente, através de 

documentos escritos. 

17.4. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA se reserva o direito de 

rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com os 

termos contratados. 

17.5. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA orientará os fiscais 

dos contratos que solicitem, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA 

extratos da conta do FGTS e os entregue à Administração com o objetivo de verificar 

se os depósitos foram realizados pela contratada. 

 

18. VALOR DE REFERÊNCIA: 

18.1. O valor estimado desta contratação foi suprimido pela Comissão de Licitação e 

Contratos, conforme prevê o art. 34 da Lei 13.303/2016. 

18.2. No ANEXO constam Planilhas Orçamentárias de Custos, em que estão 

detalhados a composições estimadas. 

18.3. O valor estimado da contratação corresponde aos custos com mão de obra, 

imóvel, veículos, equipamentos, ferramentas e materiais, bem como outros insumos 

e custos agregados e necessários a execução dos serviços, objeto deste Termo de 

Referência. As planilhas de custos de preço ANEXO - Planilhas Orçamentárias,tem 

como base na tabela de Preços de Consultoria dezembro/2018 do DNIT; e foram 
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elaboradas levando em conta o acórdão n.º 325/2007 do Tribunal de Contas da 

União que considera Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Sobre 

Lucro Líquido - CSLL de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente 

o contrato, portanto não devendo ser repassado à COMPANHIA DE ELETRICIDADE 

DO AMAPÁ – CEA. Estes custos foram apropriados conforme procedimentos gerais, 

técnicos e estimativa de cálculos para a composição dos custos. 

18.4. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA não impõe valor de 

salários aos licitantes, apenas estabelece norteador como forma de isonomia entre 

os interessados que participam do certame, ou seja, a igualdade a todos. Além 

disso, as remunerações estão em conformidade com o mercado sem ferir os pisos 

salariais dos Sindicatos. Esta condição garante a qualidade da prestação dos 

serviços a serem executados pelos profissionais disponibilizados para a 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA. 

 

19. REAJUSTE DE PREÇOS: 

19.1. O valor do Contrato será fixo e irreajustável pelo prazo de 12 (doze) meses 

contados a partir da data de sua assinatura, e o período para o cálculo do índice a 

ser considerado, caso ocorra prorrogação, será o indicie da data apresentação da 

proposta até a de aniversário do contrato, de acordo com a legislação em vigor. 

19.2. Após o período, o contrato poderá ser reajustado, com base no Índice Geral de 

Preços de Mercado (IGP-M), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

acumulado nos últimos 12 meses, desde que formalmente solicitado pela 

CONTRATADA, por meio de correspondência, com antecedência mínima de 30 

(trinta). 

 

20. FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

20.1. O faturamento dos serviços será efetuado mensalmente, sendo que o primeiro 

faturamento deverá ser realizado considerando-se a fração de dias compreendida 

entre a data da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado e o 

último dia do mês correspondente, e a partir do segundo faturamento, será 

considerado o mês completo. 

20.2. A CONTRATADA deverá apresentar Notas Fiscais, emitidas em 02 (duas) 

vias, contendo a descrição do objeto, período de faturamento, número do Contrato e 

o número da Conta Bancária da CONTRATADA. 
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20.3. A contratada deverá apresentar mensalmente a documentação obrigatória 

(folha de pagamento, recolhimento GPS, recolhimento GFIP, relação de 

funcionários, relação de trabalhadores sefip, demonstrativo das contribuições 

previdenciárias, folha de pagamento), referente ao mês anterior a realização dos 

serviços que está sendo faturado, e as respectivas Certidões Válidas (CREA, FGTS, 

INSS, CNDT, CND-MUNICIPAL, CND ESTADUAL E CND FEDERAL), sob pena de 

ter suas faturas devolvidas e/ou pagamentos suspensos. 

20.4. O valor a ser considerado para pagamento será de acordo com as medições, 

deduzido de penalidades aplicadas pelo Administrador do Contrato, caso houver, até 

o 5º (quinto) dia do mês subsequente. 

20.5. Para efeito de faturamento, será emitida medição até o dia 10 de cada mês 

subsequente a realização dos serviços. 

20.6. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA efetuará as retenções 

de que tratam a Legislação do INSS, Artigo 191 da IN/INSS/003/2005, e os 

respectivos códigos tributários municipais, E DEVERÃO ESTÁ COMPOSTA NO BDI 

DA CONTRATADA. 

20.7. Será compensada a retenção para a Seguridade Social, quando do 

recolhimento das contribuições devidas pela CONTRATADA, conforme o disposto 

no art. 203 da IN/INSS nº. “03/2005”. 

20.8. O prazo de pagamento da fatura é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 

apresentação; 

20.9. Caso a documentação suporte de pagamento esteja incompleta ou com erros, 

será devolvida à CONTRATADA para correção ou complementação, que a critério 

do Administrador do Contrato poderá ser reiniciado novo prazo para análise e 

pagamento. 

20.10. Por insuficiência temporária de caixa/recursos financeiros poderão ocorrer 

atrasos nos pagamentos de até 90 (noventa) dias corridos por parte da 

CONTRATANTE, e durante esse período o serviço não poderão deixar de ser 

prestados. 

20.11. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. (art. 55, inciso III da Lei 8.666/93). 

20.12. O pagamento da última fatura somente será efetuado mediante a 

apresentação das certidões válidas do ISS, FGTS, INSS e Débitos trabalhistas 
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(CNDT). 

20.13. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA não efetuará 

pagamentos de quaisquer títulos através de cobrança bancária. 

20.14. Na ocorrência de eventual atraso de pagamento, por culpa da 

CONTRATANTE, os valores em débito serão acrescidos de juros de mora de 0,03% 

(três centésimo por cento) ao dia, aplicados no período compreendido entre a data 

do vencimento e o dia do efetivo pagamento. 

20.15. A CONTRATADA deve comprovar ao final do contrato, cópia das rescisões 

de contratos de trabalho, devidamente homologadas sem ressalvas pelo sindicato 

da categoria ou pela Delegacia do Trabalho respectiva. Nos Casos onde constar 

alguma ressalva, devem ser adotadas providências com o objetivo de verificar a 

pertinência do questionamento feito pelo empregado e, se for o caso, devendo a 

CONTRATADA cumprir a exigência fixada. 

20.16. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA está autorizada a 

realizar os pagamentos de salários diretamente aos empregados, bem como das 

contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem honrados pelas 

empresas, sendo esses valores descontados dos créditos recebíveis pela 

CONTRATADA. 

20.17. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA se reserva 

expressamente a reter cautelarmente, ao final do contrato, os valores das faturas 

para o pagamento de contribuições sociais, FGTS e demais verbas trabalhistas, 

extrajudicialmente e/ou por meio do Judiciário Trabalhista. 

20.18. Os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à justiça do 

Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de 

salários e demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS, 

quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria 

administração, dentre outras razões, por falta da documentação pertinente, tais 

como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento. 

 

21. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 

21.1. CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias contados da 

assinatura do Contrato, sob pena de nulidade, garantia equivalente a 2,5% (dois e 

meio por cento) do valor contratado nas modalidades e critérios previstos no "caput" 

e § 1º do Art. 56 da Lei n° 8.666/93. 
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21.2. Poderá ser utilizada total ou parcialmente, no pagamento de qualquer 

obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros e, neste caso, a 

CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de três 

dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da CONTRATANTE. 

21.3. Cauções em dinheiro deverão ser depositadas em conta corrente da 

CONTRATANTE. 

21.4. A liberação da garantia será feita desde que as obrigações assumidas em 

Contrato tenham sido cumpridas integralmente. 

 

22. INFRAÇÕES / PENALIDADES: 

22.1. As penalidades administrativas aplicáveis a 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 e art. 7º da Lei 10.520/2002. 

22.2. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) a.m. “pro rata die” sobre o valor 

da fatura mensal, caso a CONTRATADA descumpra qualquer condição ajustada e, 

em especial, quando: 

a) Não se aparelhar convenientemente para a execução dos serviços; 

b) Por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos da fiscalização; 

c) Desatender as determinações regulares do Gestor do Contrato designado pela 

COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA para acompanhar e fiscalizar a execução 

dos serviços. 

22.3. As multas acima mencionadas serão cobradas até o limite máximo de 10% 

(dez por cento) do valor global do Contrato. 

22.4. A CONTRATADA, notificada da penalidade que lhe for efetivamente aplicada, 

terá o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data da notificação, para interpor 

recurso junto a CONTRATANTE. 

22.5. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no Contrato, 

salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso fortuito, a COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções administrativas: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
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com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrida o prazo da sanção aplicada com base na alínea 

anterior. 

22.6. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA efetuará glosa direta 

nos créditos da 

CONTRATADA, nos casos de multas e débitos judiciais onde a mesma for 

reclamada. 

22.7. Os casos onde a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA for notificada a 

comparecer em ações judiciais (cível, criminal, trabalhista e/ou outros) em 

decorrência do não cumprimento de responsabilidade por parte da CONTRATADA, 

a CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar dos créditos da contratada os 

custos referentes às despesas de estadias, alimentação, horas disponibilizadas do 

empregado e custos de transporte dos créditos líquidos recebíveis da contratada. 

NOTA 01: Somente nos casos onde a contratada seja condenada a pagar ao autor 

da ação. 

22.8. Será considerada como falta grave, sendo caracterizado como falha na 

execução do contrato, o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência 

Social, que poderá dar ensejo à rescisão da avença, sem prejuízo da aplicação de 

sanção pecuniária elevada e do impedimento para licitar e contratar com a União, 

nos termos do art. 7º, da Lei nº 10.520/2002. 

 

23. RESCISÃO: 

23.1. O Contrato será rescindido caso ocorram quaisquer dos motivos previstos no 

artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

23.2. A rescisão do Contrato pode ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ – CEA, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 

da Lei 8.666/93; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/


COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 

Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: 
pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

  

69 
 

– CEA; 

c) judicial, nos termos da legislação. 

23.3. Nos casos de rescisão em que não haja culpa da CONTRATADA, esta será 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 

pagamentos devidos pela execução até a data da rescisão, devolução de garantia e 

pagamento do custo da desmobilização no valor de 2% - dois por cento - da 

diferença entre o valor Contratado e o efetivamente pago. 

 

24. APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELO NÃO CUMPRIMENTO DO 

QUANTITATIVO TOTAL DAS ORDENS DE SERVIÇO: 

24.1. O prazo para atendimento das ordens de serviço é de até 15 dias corridos a 

partir da data de emissão por parte da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA. 

24.2. Caso a contratada não execute o quantitativo previsto na emissão da ordem de 

serviço, estará sujeita a aplicação da penalidade correspondente a 0,2% (zero 

vírgula dois por cento) vezes do valor financeiro mensal do faturamento do mês 

anterior à emissão da Ordem de Serviço. 

24.3. Os valores serão descontados sobre os créditos líquidos recebíveis pela 

contratada. 

24.4. Na aplicação da Penalidade, será observado o contraditório e a ampla defesa. 

Para tanto, será oportunizada a contratada, antes da efetiva aplicação da 

penalidade, a apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

24.5. A CONTRATADA, notificada da penalidade lhe for efetivamente aplicada, terá 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, para interpor 

recurso junto à CONTRATANTE. 

 

25. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

25.1. Não serão aceitas propostas para prestação parcial dos serviços, nem 

propostas alternativas, ficando o proponente na obrigação de apresentar sua 

proposta em total concordância com as disposições deste termo de referência. 

25.2. A proposta de preços dos licitantes deverá conter, no mínimo, os seguintes 

elementos: 

25.2.1. Valor Global por extenso, conforme indicado na Planilha de Composição de 

Preços; 

25.2.2. Planilha de Composição de Preços, com valores monetários expressos em 
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reais, que indique, de forma detalhada, a composição de todos os custos unitários 

envolvidos nos cálculos dos valores mensal e global dos serviços, com rigorosa 

observância das condições estabelecidas, tomando como referência a planilha 

constante no ANEXO. 

25.3. Como critério de aceitabilidade da proposta comercial, todos os custos 

unitários apresentados nas composições do preço serão verificados a sua 

conformidade, sendo que os seus valores deverão estar de acordo com os valores 

de mercado, ou atender valores fixados por órgão oficial ou Lei específica 

competente, bem como em consonância com o seu regime jurídico e tributário, 

quando for o caso, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes 

ou incompatíveis, conforme estabelece o inciso IV do Artigo 43º da Lei 8.666/93. 

 

26. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

26.1. A classificação das Propostas será por ordem crescente de valor e orientadas 

pelo critério básico de MENOR VALOR GLOBAL, desde que a mesma tenha sido 

apresentada com suas cotações aprovadas e em conformidade com a Lei; 

26.2. Será considerado apenas para fins de verificação e aprovação das propostas o 

preço unitário Global. 

 

27. SUBCONTRATAÇÃO: 

27.1. Será admitida a subcontratação, mediante prévia e expressa autorização da 

CEA, restrita ao percentual de 20% (vinte por cento) no valor total do contrato; 

27.2.É vedada a subcontratação dos serviços avaliados para efeito de comprovação 

da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional; 

27.3. O Contratado deverá, antes do início da realização dos serviços, apresentar 

documentação da empresa indicada para subcontratação que comprove: 

27.3.1. Habilitação jurídica; 

27.3.2. Regularidade fiscal e trabalhista respondendo, solidariamente com esta, pelo 

inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato; 

27.3.3. Inexistência de funcionários, empregados ou ocupantes de cargo 

comissionado da CEA entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios. 

27.4. A relação que se estabelecerá na assinatura do contrato será exclusivamente 

com a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie 

entre a administração pública e a subcontratada, inclusive no que seja pertinente à 

medição e pagamentos pela contratada em relação à subcontratada. 
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27.5.  A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade do 

Contratado perante a CEA quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço 

prestado. 

27.6. Havendo a constatação de subcontratação não autorizada, a empresa estará 

sujeita a abertura de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade. 

 

28. ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO: 

A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA exercerá, através da 

Gerencia de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental-GSRS/PR, ampla 

fiscalização dos serviços terá a responsabilidade de gerir e coordenar a perfeita 

execução do objeto contratado. 

 
29. ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
ADOTADO: 

 
As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas sobre a 
metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados 
a critério da Licitante, segundo os quais a mesma se propõe a executar os serviços, 
com base no detalhamento estabelecido neste TR. 
 
O detalhamento da Proposta Técnica não deverá ultrapassar 200 páginas de texto, 
no formato A4 da ABNT, letra Arial n.º 12, espaçamento simples entre parágrafos, 
com margens de 3 cm à esquerda, 2 cm à direita, 3 cm superior e 2 cm inferior. Os 
títulos deverão ser escritos com letra Arial 14 (em negrito) e os subtítulos com letra 
Arial 12 (em negrito). 
As folhas de currículos e certidões não serão computadas na contagem do número 
máximo aqui estabelecido. Cada currículo deverá limitar-se a três páginas. 
Para cronogramas, gráficos, desenhos, tabelas e figuras serão permitidos o uso do 
formato A3 e outro tipo de letra e estarão incluídas nessas 200 páginas. 
As propostas Técnicas e Financeiras deverão ser apresentadas conforme 
estabelecido em Edital. 
 
29.1 PROPOSTA TÉCNICA: 
 
A Proposta Técnica é o documento onde a Licitante consubstancia e justifica a 
metodologia, os recursos humanos e materiais a serem utilizados para a execução 
dos serviços. 
 
A Proposta Técnica será elaborada atendendo as seguintes considerações básicas: 
 

 A experiência da Licitante em serviços similares; 

 Os diferentes tipos de trabalhos incluídos no Escopo dos Serviços; 

 A compatibilização da equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, 
com o Programa de Trabalho. 
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A proposta será elaborada conforme o sumário a seguir: 
 
Sumário 
 

 Apresentação da Proposta Técnica 

 Experiência da Licitante 

 Conhecimento dos Problemas 

 Plano Geral de Trabalho 

 Equipe Técnica 
 
A proposta conterá, nos itens pertinentes ao sumário precedente, informações 
detalhadas nos aspectos indicados a seguir: 

 
a) Experiência da Licitante (Total máximo de 25 pontos).  

    Serão pontuados os serviços cujo escopo possua: 

 Licenciamento Ambiental em Obras Executadas em Contrato de Consultoria 

Especializada na Área Ambiental em Empreendimentos Lineares; 

 Entende-se por atestados/serviços de Licenciamento Ambiental, aqueles 

que contemplem todas as atividades a seguir: Elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA, do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, 

Elaboração e Execução do Plano Básico Ambiental – PBA, Elaboração do 

Inventário Florestal, Obtenção das Licenças Ambientais (LP, LI, LO) e 

Autorização de Supressão de Vegetação – ASV. 

Executados pela Empresa relacionados no Quadro 01, comprovados 
mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica emitidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados / averbados pelo 
CREA ou Conselho Profissional competente, obedecendo aos seguintes critérios: 

Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal 
dos serviços (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação: 

Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 
responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, 
ou; 

Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de 
Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do 
atestado/certidão, ou; 

Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional á época da 
execução do objeto do atestado/certidão. 

 

— TABELA DE PONTUAÇÃO: 

Cada atestado será pontuado conforme tabela abaixo: 
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PONTUAÇÃO 

              ≤ 50,0 km 
 

1,0 

> 50,0 km a ≤ 100,0 km 
 

3,0 

> 100,0 km 
 

5,0 

 

 A pontuação total será a soma da pontuação de cada atestado, totalizando 

o máximo de 20 pontos. 

 Será pontuado um máximo de 4 (quatro) serviços ou atestados.  

 A empresa que apresentar dentre estes serviços ou atestados algum 

relacionado a Licenciamento Ambiental de Linha de Transmissão, terá sua 

pontuação acrescida em mais 5 (cinco) pontos. 

 
b) Conhecimento do Problema - objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno 

conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva 
referente: 
 
Conhecimento Geral dos Serviços - Apreciação sobre informações gerais de real 
interesse na execução dos trabalhos, identificando os serviços e seus componentes 
e outros aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na condução dos 
serviços técnicos de apoio à elaboração e análise de licenciamento ambiental 
Compreendendo a “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À 
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
(COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, COMO: 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL – RIMA, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA, PLANO 
BÁSICO AMBIENTAL – PBA, INVENTÁRIO FLORESTAL E AUTORIZAÇÃO DE 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO-ASV; OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 
(LP, LI, LO), ALÉM DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS 
OBRAS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA E DE POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES EM TODO O 
ESTADO DO AMAPÁ COMO O PROGRAMA LUZ PARA TODOS-PLPT”  Para 
efeito de julgamento da Proposta Técnica, deverá ser considerado o conhecimento 
do problema a seguir relacionado, com os respectivos créditos para os itens 
apresentados. 

b.1 Apresentação dos dados relativos às condições locais dos 

empreendimentos, com detalhamento das suas condições físicas, geográficas e 

topográficas – 7 pontos; 

b.2 Conhecimento das condições atuais da área a ser trabalhada, 

identificando os recursos e os meios a serem utilizados para implantação dos 

empreendimentos, bem como os possíveis problemas que venham interferir no meio 

ambiente – 7 pontos. 

 

A pontuação máxima a considerar para Conhecimento do Problema será 
de 14 pontos. 
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CONHECIMENTO DO PROBLEMA 
 

Itens Temas 
Pontuação 

máxima 

1 
Conhecimento das condições do local do estudo - subitem 
b.1. 

7 pontos 

2 
Conhecimento das condições da área a ser estudada - 
subitem b.2 

7 pontos 

TOTAL DE PONTOS 14 pontos 

 
b) Plano Geral de Trabalho - inclui as informações, justificativas e detalhamento 

relativos ao mesmo, devendo ser apresentado: 
 

b1) Plano de Trabalho; 
Apresentação da descrição detalhada do Plano de Trabalho contendo a 
sistemática prevista para a execução das atividades, conforme Escopo dos 
Serviços apresentados neste TR. 

 
b2) Metodologia para Planejamento e Controle; 
Apresentação de Metodologia a ser utilizada nas atividades de Planejamento 
e Controle Físico-Financeiro do escopo objeto do TR.  

 
b3) Estrutura Organizacional; 
Apresentação da estrutura organizacional para a execução dos serviços, 
compreendendo: 

 
b4) Organograma da equipe alocada (Coordenador Geral, Supervisor, 
Profissional Junior e Apoio administrativo): 

 Atribuições e Responsabilidades; 

 Descrição das atribuições e responsabilidades correspondentes às 
áreas indicadas no organograma. 

 
b5) Apresentação do cronograma de permanência de pessoal, contendo 
todas as categorias profissionais que serão alocadas na execução dos 
serviços.  
 

A pontuação máxima a considerar para o plano de trabalho e metodologia será 

de 21 pontos. 

 

PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA  

Itens Temas Pontuação 

Máxima 

1 Plano de Trabalho - c.1 5 pontos 

2 Metodologia para Planejamento e Controle - c.2 5 pontos 

3 Estrutura Organizacional - c.3 5 pontos 
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4 Organograma da equipe alocada - c.4 3 pontos 

5 Apresentação do cronograma de permanência de pessoal - 

c.5 

3 pontos 

TOTAL DE PONTOS 20 ontos 

 

c) Equipe Técnica (total máximo de 40 pontos) - apresentar ficha curricular do 
Coordenador Geral do Contrato, do responsável pelo meio socioeconômico, do 
responsável pelo meio físico e do responsável pelo meio biótico, conforme Modelos 
apresentados no Anexo XII - Quadros.  

 
c.1) Somente serão avaliados e pontuados os profissionais indicados para as 

funções de: 

- Coordenador Geral (Engenheiro Florestal ou Engenheiro Agrônomo ou Biólogo) 

que será responsável pela coordenação de todos os estudos; 

- Profissional de nível superior (Economista ou Geógrafo) que será responsável pelo 

meio socioeconômico; 

- Profissional de nível superior (Engenheiro Civil ou Engenheiro Eletricista) que será 

responsável pelo meio físico; 

- Profissional de nível superior (Biólogo ou Engenheiro Florestal) que será 

responsável pelo meio biótico. 

d) A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para 

estes profissionais: 

d.1) Relação e Vinculação da Equipe Técnica proposta para a execução dos 

serviços, mediante o preenchimento do Quadro 02; 

d.2) Para cada profissional constante do Quadro 02 deverá ser preenchido o 

Quadro 03 – Identificação, Formação e Experiência da Equipe Técnica; 

d.3) Para cada um dos serviços executados e relacionados no Quadro 03 a título 

de experiência do técnico deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando 

a execução dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser 

apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes 

apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e 

devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os 

contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços. De 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/


COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 

Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: 
pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

  

76 
 

acordo com os serviços relacionados e comprovados será avaliado o nível de 

experiência da equipe para execução dos serviços; 

d.3.1) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da 

obra, deverá ser junta à documentação: 

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico 

indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus 

responsáveis técnicos, ou; 

b) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de 

Registro de Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao 

período de execução do objeto do atestado/certidão, ou; 

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional á 

época da execução do objeto do atestado/certidão. 

d.4) Os profissionais indicados para as atividades, indicados no “Quadro 02”  – 

Relação e Vinculação da Equipe Técnica”, serão pontuados da seguinte forma: 

d.4.1) Para o Coordenador Geral: 

   Pontuação máxima: 16 (dezesseis) pontos; 

   Formação Acadêmica requerida: Profissional de nível superior (Engenheiro Florestal 

ou Engenheiro Agrônomo ou Biólogo). 

   Tempo de Experiência: mínima de 10 (dez) anos em serviços ambientais similares 

ao objeto desta licitação. 

 

Tipo de Atestado 
Função 

desempenhada 

Quantidade 
mínima de 

Atestados a 
serem 

pontuados 

Quantidade 
máxima de 
Atestados a 

serem 
pontuados 

Pontos/atestado 

Licenciamento 
Ambiental em 

Obras Executadas 
em Contrato de 

Consultoria 
Especializada na 

Área Ambiental em 
Empreendimentos 

Lineares 

Coordenação, 
Responsabilidade 

Técnica ou atestado 
de função 

01 04 03 

 

Serão aceitos atestados de função de coordenador comprovando a experiência no 
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Licenciamento Ambiental em Obras Executadas em Contrato de Consultoria 

Especializada na Área Ambiental em Empreendimentos Lineares, devendo os 

mesmos estar devidamente averbados pelos respectivos órgãos de classe, 

quando couber. 

A comprovação do tempo de experiência se dará por meio de apresentação 

do curriculum vitae, comprovando por meio do somatório do período de 

atividades desenvolvidas o tempo requerido. 

 O coordenador que apresentar dentre estes serviços ou atestados algum 

relacionado a Licenciamento Ambiental de Linha de Transmissão, terá sua 

pontuação acrescida em mais 4 (quatro) pontos. 

 

d.4.2) Profissional de nível superior que será responsável pelo meio 

socioeconômico: 

- Pontuação máxima: 8 (oito) pontos 

- Formação Acadêmica requerida: Economista ou Geógrafo. 

Tipo de Atestado 
Função 

desempenhada 

Quantidade 
mínima de 

Atestados a 
serem 

pontuados 

Quantidade 
máxima de 
Atestados a 

serem 
pontuados 

Pontos/atestado 

Licenciamento 
Ambiental em Obras 

Executadas em 
Contrato de Consultoria 
Especializada na Área 

Ambiental em 
Empreendimentos 

Lineares 

Responsabilidade 
Técnica para o 

meio 
socioeconômico  

01 02 03 

 

Serão aceitos atestados de função de participação no meio socioeconômico 

comprovando a experiência no Licenciamento Ambiental em Obras Executadas 

em Contrato de Consultoria Especializada na Área Ambiental em 

Empreendimentos Lineares, devendo os mesmos estar devidamente averbados 

pelos respectivos órgãos de classe, quando couber. 

 O profissional que apresentar dentre estes serviços ou atestados algum 

relacionado a Licenciamento Ambiental de Linha de Transmissão, terá 

sua pontuação acrescida em mais 2 (dois) pontos. 

d.4.3) Profissional de nível superior que será responsável pelo meio físico: 
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- Pontuação máxima: 8 (oito) pontos 

- Formação Acadêmica requerida: Engenheiro Civil ou Engenheiro Eletricista. 

Tipo de Atestado 
Função 

desempenhada 

Quantidade 
mínima de 

Atestados a 
serem 

pontuados 

Quantidade 
máxima de 
Atestados a 

serem 
pontuados 

Pontos/atestado 

Licenciamento Ambiental 
em Obras Executadas 

em Contrato de 
Consultoria 

Especializada na Área 
Ambiental em 

Empreendimentos 
Lineares 

Responsabilidade 
Técnica para o 

meio físico   
01 02 03 

 

Serão aceitos atestados de função de participação no meio físico 

comprovando a experiência no Licenciamento Ambiental em Obras Executadas em 

Contrato de Consultoria Especializada na Área Ambiental em Empreendimentos 

Lineares, devendo os mesmos estar devidamente averbados pelos respectivos 

órgãos de classe, quando couber. 

 O profissional que apresentar dentre estes serviços ou atestados algum 

relacionado a Licenciamento Ambiental de Linha de Transmissão, terá sua 

pontuação acrescida em mais 2 (dois) pontos. 

d.4.4) Profissional de nível superior que será responsável pelo meio biótico: 

- Pontuação máxima: 8 (oito) pontos 

- Formação Acadêmica requerida: Biólogo ou Engenheiro Florestal. 

Tipo de Atestado 
Função 

desempenhada 

Quantidade 
mínima de 

Atestados a 
serem 

pontuados 

Quantidade 
máxima de 
Atestados a 

serem 
pontuados 

Pontos/atestado 

Licenciamento Ambiental 
em Obras Executadas em 
Contrato de Consultoria 
Especializada na Área 

Ambiental em 
Empreendimentos 

Lineares 

Responsabilidade 
Técnica para o 

meio biótico    
01 02 03 

 
Serão aceitos atestados de função de participação no meio biótico 

comprovando a experiência no Licenciamento Ambiental em Obras Executadas em 

Contrato de Consultoria Especializada na Área Ambiental em Empreendimentos 
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Lineares, devendo os mesmos estar devidamente averbados pelos respectivos 

órgãos de classe, quando couber. 

 O profissional que apresentar dentre estes serviços ou atestados algum 

relacionado a Licenciamento Ambiental de Linha de Transmissão, terá sua 

pontuação acrescida em mais 2 (dois) pontos. 

d.5) Serão considerados, adicionalmente, para cada profissional, em sua 

pontuação o critério de permanência, através da aplicação do seguinte fator: 

       FP – Fator de Permanência: 

 Se o Profissional for do quadro de funcionários permanentes da empresa há 

mais de 5 (cinco) anos: FP = 1,00 

 Se o Profissional não for do quadro de funcionários permanentes da empresa há 

mais de 5 (cinco) anos ou, ainda, a ser contratado: FP = 0,80 

Nota Final para cada profissional: NF = Total de pontos x FP 

d.6) A NOTA TOTAL da Capacidade da Equipe Técnica será obtida através da 

soma da Nota Final de cada profissional, considerando arredondamento 

centesimal. 

10.2  PROPOSTA FINANCEIRA.  

10.2.1 A Proposta Financeira será elaborada em função dos serviços relacionados 

na Proposta Técnica conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustada nos 

aspectos que a Licitante julgar adequados: 

 
Sumário 

 Apresentação da Proposta Financeira 

 Resumo da Proposta Financeira 

 Declaração de Validade da Proposta 

 Detalhamento da Proposta 
 

A Proposta Financeira, nos itens pertinentes ao sumário aludido acima, 
conterá as seguintes informações: 
 

a) Resumo da Proposta Financeira - inclui o resumo dos principais itens 
integrantes da proposta, seu valor total correspondente à soma dos 
serviços a ser evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por 
extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as 
considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes 
consideradas. 
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b) Declaração de Validade da Proposta - a Licitante deverá apresentar 
declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 
60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das 
mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período. 
 

c) Detalhamento da Proposta - a Licitante deverá discriminar a composição 
dos preços unitários que compõem as Planilhas Orçamentárias do Anexo 
II, devendo: 

 

 Detalhar os salários e honorários praticados pela Licitante os 
percentuais acrescidos aos salários para cobertura de encargos sociais 
e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os 
percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidente 
sobre o valor total orçado; 

 Demonstrar os percentuais dos Encargos Sociais Básicos previstos em 
Lei. Os Grupos de Encargos que recebem incidência e reincidência dos 
Encargos Básicos devem ser corretamente definidos; 

 A composição dos custos, detalhando todos os seus componentes, 

conforme ANEXO - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. 

   As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores 

aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

   Os tributos considerados de natureza direta e personalíssima, como o 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o 

Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do 

art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

   As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 

apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 

referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 

percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação 

dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de 

forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 

reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

   As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na 

composição do BDI, compatíveis às alíquotas a que estão obrigadas a 

recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 

123/2006. 

   A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 

Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que 

estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme 

dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 
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   Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos 

de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de 

BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 

garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção 

do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 

7.983/2013. 

d) Os preços propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias 
para execução dos serviços, assim como quaisquer encargos ou taxas que 
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente. Em caso de omissão 
serão considerados inclusos nos preços. 

 
Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que obtiverem pontuação inferior a 
50% (cinquenta por cento) dos quesitos relacionados no subitem 10.1 ou 
pontuação total inferior a 75 (setenta e cinco) pontos. 
 
As Propostas Financeiras das Licitantes classificadas tecnicamente serão 
examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de 
cálculo, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as 
propostas estão de acordo com as exigências, inclusive se o valor global da 
proposta não ultrapassa o valor global orçado pela CEA, apresentado no item 6. 
 
Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do 
valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma: 
 

 Se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido 
pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário 
prevalecerá, e o preço total será corrigido; 

 Se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por 
extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso. 

 
No caso de erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido 
no Termo da Proposta não serão considerados, a Licitante será comunicada e 
deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de 
desclassificação. 
 
Serão desclassificadas: 
 

 Propostas que não atendam às exigências do referido Termo de Referencia, 
e; 

 

 Propostas com valores exorbitantes ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de 
custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem 
desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à 
legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o 
plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica. 
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Macapá-AP, ___/___/2019. 

 

 

 

José Adalilson de Araujo Amorim 
Presidente da Comissão de Licitação e Contratos 

Daniel Sarges de Moraes 
Membro 

 
 

Eva Mara do Nascimento Baima 
Membro 

 
 

Elaine de Souza Santos 
Membro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: 
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- Planilhas Orçamentárias, baseado na tabela de Preços de Consultoria dezembro/2018 do 

DNIT. 

EQUIPE TÉCNICA 

Descrição 
Nível. 

Func. 
Quant. 

Participação 

Mensal 

Nº de 

Meses 

Nº 

HxMês 

Custo 

Mens

al 
Total 

GRUPO I - COORDENAÇÃO, APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018 

A) PESSOAL               

A.1) Pessoal Nível Superior               

Consultor Especial C 1 100% 3 176     

Coordenador Geral P0 1 100% 12 176     

Engenheiro Civil (Responsável pelo Meio 

Físico) 

P1 1 100% 12 176 
    

Engenheiro Agrônomo P2 0 100% 0 176     

Advogado P3 0 100% 0 176     

Biólogo ( Responsavel pelo Meio Biótico) P1 1 100% 12 176     

Arqueólogo P2 0 100% 0 176     

Jornalista P3 0 100% 0 176     

Geógrafo P3 0 100% 0 176     

Engenheiro Cartográfico P3 1 100% 3 176     

Assitente Social P3 0 100% 0 176     

Engenheiro Florestal P3 0 100% 0 176     

Economisca (Responsável pelo Meio 

Socioeconomico) 

P1 1 100% 12 176 
    

A.2) Pessoal de Nível Técnico               

Técnico Pleno T2 1 100% 12 176     

Técnico Auxiliar T4 1 100% 12 176     

A.3) Pessoal de Nível Auxiliar               

Secretária A1 1 100% 12 176     

Motorista A2 1 100% 12 176     

  
      SUBTOTAL 

DE A 

  

B) ENCARGOS SOCIAIS 
83,94% de A SUBTOTAL 

DE B 

  

C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS 
30% de A + B SUBTOTAL 

DE C 

  

D) DESPESAS GERAIS               

D.1) Veículo               

Sedan 71 a 115 CV un 2 100% 12       

Caminhonete - 140 a 165 CV un 1 100% 12       

D.2) Equipamentos               

GPS un 3 100% 12       

Computador (Notebook ou Desktop e Software 

Operacional + Ofice) 
un 8 100% 12       

Impressora A3 e A4 un 1 100% 12       

D.3) Imóveis vb 2 100% 12       

D.4) Viagens e Diárias vb 1 100% 12       

D.5) Serviços Gráficos vb 1 100% 12       

    SUBTOTAL   
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D 

E) LUCRO 9% de A+B+C+D SUBTOTAL 

E 

  

F) DESPESAS FISCAIS 14,25% de A+B+C+D+E SUBTOTAL 

F 

  

G) TOTAL GERAL PARA 12 MESES  ( A+B+C+D+E+F) SUBTOTAL 

G 

  

H) TOTAL MÉDIO MENSAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 
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Descrição 
Nível. 

Func. 
Quant. 

Participação 

Mensal 

Nº de 

Meses 

Nº 

HxMês 

Custo 

Mensa

l 
Total 

GRUPO II - EQUIPE DE APOIO SUPLEMENTAR - REFERÊNCIA: 

DEZEMBRO/2018 

A) PESSOAL 

A.1) Pessoal Nível Superior   

Eng. Sênior P1 0 100% 0 176     

Eng. Agrônomo P2 1 100% 6 176     

Advogado P3 0 100% 0 176     

Biólogo P2 1 100% 6 176     

Arqueólogo P2 1 100% 6 176     

Jornalista P3 0 100% 0 176     

Geógrafo P3 0 100% 0 176     

Eng. Cartográfico P3 1 100% 3 176     

Assistente Social P3 1 100% 6 176     

Eng. Florestal P3 1 100% 3 176     

Economista P1 1 100% 3 176     

A.2) Pessoal de Nível Técnico   

Técnico Pleno T2 1 100% 6 176     

Técnico Auxiliar T4 14 100% 3 176     

A.3) Pessoal de Nível Auxiliar   

Secretária A1 0 100% 0 176     

Motorista A2 1 100% 6 176     

  SUBTOTAL DE A   

B) ENCARGOS SOCIAIS 83,94% de A SUBTOTAL DE B   

C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30% de A + B SUBTOTAL DE C   

D) DESPESAS GERAIS 

D.1) Veículos e Barcos 

Sedan 71 a 115 CV un 1 100% 6                      

-    

Caminhonete - 140 a 165 CV un 1 100% 6                      

-    

Barco de Alumínio de 25HP un 1 100% 6                      

-    

D.2) Equipamentos 

GPS un 14 100% 6                      

-    

Computador (Notebook ou Desktop e 

Software Operacional + Ofice) 

un 9 100% 6                      

-    

Aluguel de Câmera Fotográfica Digital 

20Mp 

un 14 100% 6                      

-    

Tablet un 14 100% 6                      

-    

Impressora A3 e A4 un 1 100% 6                      

-    

D.3) Imóveis vb 1 100% 6                      

-    

D.4) Viagens e Diárias vb 1 100% 6                      

-    

D.5) Serviços Gráficos vb 1 100% 6                      

-    

  SUBTOTAL D 0,00 

E) LUCRO 9% de A+B+C+D SUBTOTAL E 0,00 
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F) DESPESAS FISCAIS 14,25% de 

A+B+C+D+E 
SUBTOTAL F 0,00 

G) TOTAL GERAL PARA 12 MESES ( A+B+C+D+E+F) SUBTOTAL G 0,00 

H) TOTAL MÉDIO MENSAL 0,00 

        
TOTAL GERAL DOS GRUPOS I E II   

TOTAL GERAL MENSAL 0,00 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO (R$) 
QUANTIDADES  

PREVISTAS 
CUSTO TOTAL (R$) 

ESTUDOS AMBIENTAIS E ARQUEOLÓGICOS  R$              

1 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) PARA LINHA DE  
TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO COM EXTENSÃO SUPERIOR A 200KM 

UNID  R$                 2  R$                                   

2 INVENTÁRIO FLORESTAL PARA LINHA DE TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO COM QUALQUER QUILOMETRAGEM UNID  R$                  1  R$                                     

3 
PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) PARA LINHA DE TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO COM QUALQUER  
QUILOMETRAGEM 

UNID  R$                   1  R$                                     

4 
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) / RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS) PARA LINHA DE  
TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO COM EXTENSÃO INFERIOR A 200KM 

UNID  R$                 1  R$                                   

5 
PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) E DO RELATÓRIO DE  
AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA) PARA LINHA DE TRANSMISSÃO OU  
DISTRIBUIÇÃO COM EXTENSÃO DE ATÉ 100KM 

UNID  R$                   2  R$                                   

6 
PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) E DO RELATÓRIO DE  
AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA) PARA LINHA DE TRANSMISSÃO OU  
DISTRIBUIÇÃO COM EXTENSÃO ENTRE 100 A 200KM 

UNID  R$                   2,5  R$                                   

7 
PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) E DO RELATÓRIO DE  
AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA) PARA LINHA DE TRANSMISSÃO OU  
DISTRIBUIÇÃO COM EXTENSÃO ACIMA DE 200KM 

UNID  R$                   3  R$                                   

RESUMO DOS CUSTOS  PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS E ARQUEOLÓGICOS 

OBS: Os valores propostos acima serão provenientes do GRUPO II - EQUIPE DE APOIO SUPLEMENTAR - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

(MODELO) 
 

 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 

 

CONCORRÊNCIA Nº ____/2019-PRL/CEA 
 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

  (Razão Social da licitante) 
  (CNPJNº), sediada no (a)   
  (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que cumpre, 
plenamente, os requisitos de exigidos no procedimento licitatório referenciado. 

 

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do Art. 36 da Lei 
12.462/2011, que nossos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de 
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CEA, bem como nossa 
Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 
3.6 do edital da licitação referenciada. 

 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 

Local e Data 
Atenciosamente 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL FIRMA LICITANTE/CNPJ 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(MODELO) 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP 
68.900-030 

 
CONCORRÊNCIA Nº ______/2019 –PRL/CEA 
 

Prezados Senhores, 

  [identificação completa do representante da Licitante], como representante 
devidamente constituído da empresa  [identificação  completada Licitante] 
(doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alínea “g” do subitem 5.2.2.1 
do Edital da CONCORRÊNCIA em referência, declara, sob as penas da lei, em especial o 
Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação 
atinente à CONCORRÊNCIA em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao RDC 
referenciado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação atinente à CONCORRÊNCIA em 
referência, quanto a participar ou não da referida licitação; 

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato da licitação atinente à CONCORRÊNCIA referenciado antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Companhia de 
Eletricidade do Amapá-CEA antes da abertura oficial das propostas; e 

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

Atenciosamente, 
Local e data 

 

LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

  

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/


COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 
Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

  

90 
 

ANEXO V - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO (MODELO) 

  

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

Local e data 

 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP 
68.900-030 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº ____/2019 –PRL/CEA 
 

Prezados Senhores: 

 

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à 

apreciação de V.Sas. os documentos necessários para a licitação referenciada. 

 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998); 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando 
para esse fim o Sr._________________________________________________,   
Carteira   de Identidade nº. ______________ expedida em __________,Órgão 
Expedidor _______,   e CPF nº _______________, Fone (  )____________ Fax (  ) 
__________,E-mail _______________________ como  representante desta 
Empresa. 
 
Atenciosamente
, Local e data 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (MODELO) 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-
CEP68.900-030 

 

CONCORRÊNCIA Nº ____/2019 –PRL/CEA 
 

Prezados Senhores: 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal por esta empresa, submete 
à apreciação da CEA Proposta Técnica para (DESCREVER O OBJETO DA 
LICITAÇÃO), conforme abaixo: 

 

 

Declara o signatário da presente que esta empresa conferiu todas as informações 
existentes em sua Proposta Técnica e que assume integral responsabilidade por 
eventuais erros ou omissões existentes na referida proposta e, ainda, que está de 
pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus 
anexos. 

 

Atenciosamente, 

Local e data 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/


COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 
Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

  

92 
 

 

ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

(MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP68.900-030 

 

CONCORRÊNCIA Nº _______/2019 –PRL/CEA 
 

Apresentamos     a    V.Sas.    nossa    proposta    para    execução    dos    serviços de 

.......................................,  pelo preço global  de  R$ 
  (  ),   para execução em  (   )  dias consecutivos, conforme 
Planilha de Preços anexa. 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução 
dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, 
máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em 
relação à CEA. 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, 
bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da CEA, assumindo, 
desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com as especificações. 

Informamos que o prazo de validade de  nossa  PROPOSTA  FINANCEIRA  é   de 
(________) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de ______% e de Encargos Sociais  
de______%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro 
Presumido). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o 
Sr.  ___________,   Carteira   de Identidade nº.  __________expedida em 
_______,Órgão Expedidor ____ , e CPF nº _____ ,como   representante desta 
Empresa. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital 
da licitação e seus anexos. 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VIII - CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO 

DO CONTRATO (MODELO) 

 
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO 
CONTRATO 
 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-
CEP68.900-030 

 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco.........................................................., com 
sede 
........................, CNPJ/MF nº ..........................., por si diretamente e seus 
sucessores, se obriga perante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-
CEA, com sede em Macapá, Estado do Amapá, CNPJ/MF nº ..........................., em 
caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com 
expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 827 e 835   do   Código   
Civil Brasileiro, da firma 
............................................................, com 
sede   ............................,   CNPJ/MF   nº   .............................,   da   importância   de 
R$ 
.................................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato 
decorrente da  CONCORRÊNCIA Nº ______/2019. 

 
A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por 
parte de nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, 
celebrado, por nossa Afiançada e a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ-CEA 

 
Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, 
obriga- se este Banco a pagar a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-
CEA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela 
mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias 
cobertas por esta fiança. 

 

Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de (_____) meses corridos, ou até a 
extinção de todas as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o 
referido Contrato. 

 
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por 
este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste 
ato e por este Instrumento perante à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ-CEA ,obriga- se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer 
despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na 
hipótese do COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA se ver compelido 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a 
presente garantia. 
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Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente 
contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos 
preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste 
instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, 
que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que 
o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela 
referida entidade federal. 

 

A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.  
.................................... (.......), ....... de ....................de 2019... 
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas) 
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO 

MINUTA DO CONTRATO Nº_______/ 2019 
 

 

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, 
________________________________________, brasileiro, __________________, 
__________________, com RG nº ____________________ e CPF nº 
__________________, residente e domiciliado na 
________________________________________, CEP: ____________________, 
por seu Diretor Administrativo Financeiro, _________________________________, 
brasileiro, ________________, ________________, RG _________________ e 
CPF _____________, residente _________________________, _____________, 
CEP: __________________, e por seu Diretor de Operações, 
______________________, brasileiro, ________________, ________________, 
R.G. nº_________________ e CPF nº. ____________________, residente e 
domiciliado na __________________________, 
_______________________________, CEP: _____________________, e de outro 
lado como CONTRATADA a Empresa______________________________, 
C.N.P.J.(MF) _________________________NIRE:______________________,  com  
sede na Rua:_____________________________________, CEP: 
_________________, Telefone (   ):    , neste ato representada pelo 
Sócio Administrativo o Sr._______________________, R.G. nº 
___________________________, 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 

13.303/2016, Seção III, Art. 42, Inciso V e Art. 54 e demais correlatos e nas 

disposições pertinentes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de 

outubro de 2015, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, e as exigências estabelecidas no 

Edital da Concorrência Pública Nº 001/2019-PRL e no Processo Administrativo 
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nº 019/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1- O Presente contrato tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE APOIO À ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL (COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, 
COMO: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL – RIMA, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA, PLANO 
BÁSICO AMBIENTAL – PBA, INVENTÁRIO FLORESTAL E AUTORIZAÇÃO DE 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO-ASV; OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 
(LP, LI, LO), ALÉM DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS 
OBRAS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA E DE POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES EM TODO O 
ESTADO DO AMAPÁ COMO O PROGRAMA LUZ PARA TODOS-PLPT” 
 

2.2- Este Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência Pública, identificado na 

Cláusula acima e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: 

3.1- O preço global para  consecução do  objeto  deste  Contrato será de R$  (_ ). 

3.2- 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 QUARTA - DA DOTAÇÃO: 

4.1 - 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 
_______/2019,  de  ______ de _______de 2019. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 

5.1- O prazo de vigência referente ao Contrato tem inicio a partir da Assinatura do 

Contrato, e, este se encerra após 12 (doze) meses da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado mediante Termo Aditivo na forma do artigo 57 da Lei 8666, de 21 de 

Junho de 1993 e suas alterações. 

5.2- A CONTRATADA poderá 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 de acordo com a redação do 

art. 81 da Lei 13.303/2016. 
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5.3- 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. 

5.4- 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. 

CLÁUSULA SEXTA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

6.1-   Os faturamentos ocorrerão após o atesto dos serviços. 

6.2- A CONTRATADA deverá apresentar Notas Fiscais, emitidas em 02 (duas) vias, 
contendo a descrição do objeto, período do faturamento, número do contrato e o 
número da conta bancaria da CONTRATADA. 

6.3- Para efeito de faturamento dos serviços executadas e recebidas, será emitida 
fatura, por ODI acompanhada de: 

a) Boletim de medição dos serviços. 

b) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART emitida pelo CREA. 
c) Da relação de pessoal envolvido na execução dos serviços, para o primeiro 
faturamento do contrato e, a partir do segundo, deve ser acompanhada da 
comprovação de pagamento de salários dos empregados, com todos os adicionais e 
encargos incidentes, do mês anterior a que se referem às faturas, inclusive com 
documento comprobatório do recolhimento da GPS – Guia da Previdência Social, 
GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social e 
comprovantes de regularidade fiscal nos âmbitos municipal, estadual, federal e de 
regularidade trabalhista.  
6.4- No caso de empresa optante pelo “Simples Nacional”, deverá essa, ainda, 

providenciar declaração na forma do art. 4º, da IN 480 da Receita Federal, em duas 

vias originais, devidamente assinadas por seu representante legal, em papel 

timbrado da empresa, com carimbo da mesma e com seu CNPJ, bem como o 

extrato do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS relativo ao mês 

imediatamente anterior à emissão da nota fiscal, no caso de prestação de serviço, 

como condição para liberação do pagamento. Na hipótese do documento de 

cobrança apresentar erro em quaisquer de seus itens, a Companhia de Eletricidade 

do Amapá se reserva o direito de efetuar somente o pagamento dos itens corretos. A 

parte glosada será paga pela Companhia de Eletricidade do Amapá, 30 (trinta) dias 

corridos após a apresentação do novo documento de cobrança com os itens 

corrigidos e atestados pelo gestor do contrato. 

6.5- A Companhia de Eletricidade do Amapá não efetuará pagamento de quaisquer 

títulos através de cobrança bancária. 

6.6- A Contratada deverá indicar a agência bancária e a conta corrente na qual 

deverá ser depositado o respectivo pagamento, sendo que a Companhia de 

Eletricidade do Amapá não se responsabilizará por juros ou encargos resultantes da 

operação de cobrança. 
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6.7- O prazo de pagamento da fatura será de 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir da data de apresentação dos documentos de faturamento no Protocolo da 

Companhia de Eletricidade do Amapá, em Macapá/AP. No caso de qualquer falta ou 

incorreção na documentação, tal prazo será interrompido, devendo o crédito ser 

depositado em conta corrente conforme os dados abaixo: 

• BANCO:___________; 

• AGÊNCIA:_________; 

• CONTA CORRENTE:___________. 
 

6.8- Atrasos nos pagamentos, que por ventura venham a ocorrer em virtude da 

mudança dos dados da conta indicada para crédito, não implicará em qualquer 

responsabilidade, aplicação de multa ou juros à CONTRATANTE; 

6.9- 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; 

6.10- 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: 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento; VP = Valor da Parcela a ser paga. 

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

I = (TX/100) I =  (6/100) I = 0,0001644  
365  365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6.11- Atualização financeira prevista nesta condição será incluída em uma Nota 

Fiscal Eletrônica em separado, e somente após analise do cálculo pela Contadoria 

da CEA, é que o valor será pago. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE MOBILIZAÇÃO: 

7.1- O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses consecutivos 

contados a partir da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do 

Estado do Amapá –DOE; 

7.2. A CONTRATADA terá até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato para 

mobilização e início efetivo dos serviços.  
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CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

8.1- A CEA designará, de acordo com o Art. 67 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, um servidor ou comissão que ficará responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do Contrato em questão; 

8.2- Caberá a(o) servidor/comissão a atestação das Notas Fiscais/Faturas que 
comprovem a prestação dos serviços, conforme descrito no Termo de Referência - 
Anexo I; 

8.3- O servidor/comissão anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a prestação dos serviços, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados; 

8.4- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão 
ser solicitadas à Diretoria da área, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes; 

8.5- A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, 
durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que 
necessário; 

8.6- A servidor/comissão apresentará a Nota Fiscal Eletrônica para liquidação e 
pagamento das despesas pela CEA, juntamente com o relatório dos serviços 
efetivamente prestados; 

CLÁUSULA NOVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

9.1- O recebimento dos serviços dar-se-á mediante Termo de Recebimento, na 
forma prevista no artigo 73 da Lei 8.666/93. 

9.2- 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. 

9.3- Os serviços serão recusados se forem entregues em desacordo com as 
especificações solicitadas e propostas. 

9.4- 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. 

9.5- 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES:  

I - DA CONTRATADA: 

a) Executar os serviços de acordo com o Termo de Referência, anexo do edital, 

após contrato devidamente registrado no CREA e providenciado ART e indicar em 

até 15 (quinze) dias, da data de assinatura do contrato, o preposto responsável 

técnico pela execução dos serviços. 

b)  A CONTRATADA deverá apresentar até 05 (cinco) dias antes do término do 
período de mobilização a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) respectiva, 
na forma que determina a Lei 6.476/77; bem como as documentações (ASO, 
certidões federais, municipais e estaduais, seguro de acidente em grupo e 
contratual) referentes aos empregados/empresa, aos veículos a serem utilizados na 
prestação dos serviços; 

c) Responsabilizar-se pela adoção das medidas de segurança e medicina no 

trabalho e por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas seus empregados e 

terceiros. 

d) Cumprir os critérios de levantamento, projetos e fiscalização da CONTRATANTE 

e as Normas Técnicas da ABNT. 

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme Art. 55, inciso XIII da lei 8.666/93. 

II - DA CONTRATANTE: 

a) Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à perfeita execução dos 

serviços contratados. 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais. 

c) Designar o gestor do contrato. 

d) Elaborar boletim de medição após o recebimento dos serviços e efetuar o pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

11.1- Os serviços serão executados, nos municípios da área de abrangência de 

atuação da CEA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

12.1- A CONTRATADA estará sujeita a penalidades quando houver atraso na 

execução das obras em que a CONTRATADA tenha dado causa, em relação aos 

prazos e metas estabelecidas com multa moratória pro-rata die de 5% (cinco por 

cento) a.m. sobre o percentual de avanço físico não executado no trimestre, tendo a 

CONTRATANTE notificado previamente a CONTRATADA da multa que lhe for 

aplicada, podendo esta última interpor recurso junto à CONTRATANTE no prazo de 

05 (cinco) dias úteis. 

12.2- Nos casos das multas ultrapassarem o limite de 10% (dez por cento) do valor 

total do contrato e/ou reincidência da aplicação de multas a CONTRATANTE se 
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reserva o direito de rescindir o contrato. 

12.3- Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, 

salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso fortuito, a CONTRATANTE 

poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

penalidades: 

• Advertências; 

• Multa de 5% do valor dos serviços não executadas; 

• Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: 

13.1- A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses de inexecução total ou 

parcial do Contrato, ou por qualquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

13.2- A rescisão do contrato poderá ocorrer nos moldes dos art. 79 e 80 da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

13.3- Nos casos de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal Nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores ficam reconhecidos os direitos da Companhia 

de Eletricidade do Amapá. 

13.4- Os casos de rescisão contratual deverão ser instrumentalizados pela 

Comissão de Licitação e Contratos – PRL da Companhia de Eletricidade do Amapá, 

mediante motivação devidamente justificada pelo Gestor de Contrato, ficando 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.5- As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes 

de ações delitivas perpetradas contra a Companhia de Eletricidade do Amapá, não 

cessam com a rescisão do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES: 

14.1 - 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 QUINTA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 
 
15.1- 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 SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
16.1- O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com 

vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 
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65, II, "d" da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e observados os subitens 

subsequentes; 

PARÁGRAFO ÚNICO - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de 

comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto 

nos custos do contrato. 

16.2. O contrato será alterado quando houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, ou em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, ou modificação 
do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em 
face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; ou 
quando da modificação da forma de pagamento, e de outros requisitos contidos no 
art. 81 da lei 13.303,2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
17.1- A subcontratação será permitida mediante prévia autorização da 

CONTRATANTE através do Gestor do Contrato, não extrapolando a 20% (vinte por 

cento) do objeto, desde que a subcontratada atenda aos requisitos de habilitação 

previstos na licitação. Isso não eximirá a empresa CONTRATADA da total 

responsabilidade sobre o objeto subcontratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL: 
18.1- A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias após a assinatura 

do contrato, sob pena de rescisão, garantia equivalente a 2,5% (dois e meio por 

cento) do valor contratado, nas modalidades e critérios previstos no “caput” e § 1º do 

art. 56 da Lei nº 8.666/93. 

18.2- A inobservância do prazo fixado no Item anterior ensejará multa de 0,2% (dois 

décimos por cento) do valor mensal do Contrato por dia atraso, até o limite de 5% 

(cinco por cento) do valor contratado. 

18.3- A garantia prestada por meio de caução em dinheiro deverá ser depositada em 

conta específica, com correção monetária, em favor da Companhia de Eletricidade do 

Amapá. 

18.4- A garantia prestada por meio de títulos da dívida pública deverá estar 

acompanhada do respectivo laudo emitido pelo Banco Central do Brasil ou empresa 

por esse credenciada, que confirme a autenticidade documental e o valor atual do 

título. 

18.5- A garantia prestada por meio de carta-fiança ou seguro-garantia deverá ter 

vigência que sobreponha, no mínimo em 90 (noventa) dias, a vigência do Contrato. 

18.6- A Companhia de Eletricidade do Amapá fica autorizada a executar a garantia 

de execução contratual para o pagamento de quaisquer obrigações advindas da 

inexecução contratual, prejuízos causados à CONTRATANTE, multas moratórias e 

punitivas aplicadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá à CONTRATADA, 

indenizações a terceiros, obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de 
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qualquer natureza não honradas pela CONTRATADA, inclusive em caso de rescisão 

contratual. 

18.7- Não serão aceitas garantias com cláusulas excludentes de nenhuma das 

condições previstas no Contrato. 

18.8- A garantia será liberada, desde que solicitada pela CONTRATADA e 

integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas em Contrato, em até 90 

(noventa) dias corridos a contar da solicitação. 

18.9- A CONTRATADA está obrigada a manter o valor da garantia compatível com o 

percentual exigido, relativamente ao valor atualizado do Contrato, devendo 

suplementar o montante, se for o caso. 

18.10- Na hipótese de rescisão contratual, por qualquer motivo imputável á 

CONTRATADA, esta perderá em favor da CONTRATANTE a caução prestada, sem 

prejuízo das perdas e danos decorrentes da rescisão. 

18.11- Caso o valor da garantia seja utilizado em pagamento de qualquer obrigação, 

fica a CONTRATADA obrigada a efetuar a reposição no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos, contados da notificação da Comissão de Licitação e Contratos – PRL 

da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA. 

18.12- Se a garantia necessitar de renovação, a CONTRATADA deverá fazê-la, de 

forma a não gerar lacunas de falta de cobertura durante a vigência de Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DOS CASOS OMISSOS: 
19.1- 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 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 
20.1- 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 PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 
21.1- Este Contrato deverá ser publicado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º 

dia útil do mês seguinte de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Amapá, 

art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO: 
22.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no 

Foro da Comarca de Macapá (AP), com a exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de 
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lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 

CONTRATADA. 

Macapá-AP, ______de ____________de 2019. 

 

 
 
 
 

 

__________________________________ 

PRESIDENTE/CEA 
CONTRATANTE 

 

________________________________________________ 
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO/CEA  

CONTRATANTE 

 

 

_____________________________________________ ____________________________ 

 DIRETOR DE OPERAÇÕES/CEA              CONTRATADA 

                      CONTRATANTE
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ANEXO X - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E 
DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS (MODELO) 

 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº ____/2019 –PRL/CEA 
 

Bonificação e Despesas Indiretas 

GRUPO A 

Administração Central  % 

Risco  % 

Total de A % 

GRUPO B 

Garantia  % 

Lucro Bruto  % 

Despesas Financeiras  % 

Total de B % 

GRUPO C 

ISS (Observar Percentual da Localidade)  % 

PIS  % 

COFINS  % 

Total de C % 

BDI (A+B+C)  % 

 

NOTAS: 

Alíquota do ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se 
prestará  o serviço conforme art. 1º da Lei Complementar nº 116/2003. Ressalta-
se, que conforme o art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é 
de 5%. Além disso, registra- se, ainda, que deve-se verificar a legislação 
municipal, se esta possibilita a redução da  base de cálculo deste tributo, pois 
conforme o §2º, inciso I, art. 7º desta mesma lei complementar, a base de cálculo 
do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor dos materiais; 

Alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 
10.833/03. 

Alíquota máxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº 
10.833/03. 

Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites 
referenciais máximos admitidos pela Administração, consoante o art. 40, inciso 
X da Lei nº 8.666/93. 
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ANEXO XI – TERMO DE COMPROMISSO DA CAUÇÃO (MODELO) 

 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP 
68.900-030 

 
 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº ____/2019 –PRL/CEA 
 
 
Pelo presente termo e, em atendimento à CF Nº   , declaramos ter ciência 
que a garantia   caucionária de nº  relativa   ao   Termo   de   Contrato nº 
  , será analisada  pela CEA após  a assinatura  do retro citado Termo de 
Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou 
complementações de dados verificados em sua análise serão atendidos por esta 
empresa, mediante endosso ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo 
de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de  notificação. 

 
 

Macapá/AP, ________de______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
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ANEXO XII - QUADROS 
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QUADRO 1 - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO 
DA LICITAÇÃO NÚMERO 

DE 

ORDEM(1) 

IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E 

DIMENSIONAIS DOS SERVIÇOS 

OBJETO OU NATUREZA DOS 
SERVIÇOS 

CONTRATANTE (NOME E 

ENDEREÇO) 

QUANTIDADE/UNIDADE ATESTADO E 

PÁGINA (2)      
          

EDITAL:  DATA 

NOME DA EMPRESA: 

 
IDENTIFICAÇÃO,QUALIFICAÇÃO  E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

a) Por ordem cronológica das datas de início 

b) Juntar cópias dos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA (vide Edital) indicando na coluna o número do atestado pertinente 
bem como 

sua paginação na documentação da proposta 

OBSERVAÇÃO : RECOMENDA-SE DESTACAR NOS ATESTADOS OS QUANTITATIVOS USADOS PARA COMPROVAR A CAPACIDADE TÉCNICA 
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QUADRO 2 - RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
NÚMERO 

DE 

ORDEM 

NOME DO TÉCNICO ALOCADO ÁREA TÉCNICA PROPOSTA CÓDIGO

S FUNÇÃO 

(1) 

NÍVEL (II) VINCULAÇÃO (III) REGIME (IV) 

      

EDITAL:                                                               DATA                                          NOME DA EMPRESA: 

 
IDENTIFICAÇÃO,QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO  RESPONSÁVEL 

ÁREA TÉCNICA 

PROPOSTA 

VINCULAÇÃO (III) REGIME 

(IV) 
 

NÍVEL 

(II) 

FUNÇÃO (I) 1 - Acionista 1 - Tempo integral com dedicação  exclusiva 

C Consultor 2 - Sócio 2 - Tempo integral 

P0 Coordenador 3 - Empregado CLT 3 - Tempo parcial 

P1 Chefe de Equipe 4 - Autônomo 4 - Outros (Especificar) 

P2 Engenheiro Residente 5 - Compromisso Futuro  
P3 Membro de Equipe Senior 6 - Diretor  
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P4 Membro de Equipe Júnior/Engenheiro  Auxiliar   
 
 

QUADRO 3 - IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 
 
 
 
 

 
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO,APERFEIÇOAMENTO,PÓS 

GRADUAÇÃO,ETC 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL 

Nome da Empresa Nome do Técnico Nº CPF/MF 

   
Data de Admissão Especialização Data de Nascimento Nacionalidade Endereço 

     
 

Nº de Ordem Discriminação Estabelecimento de Ensino Localidade Duração Ano de Conclusão 

      

 
Identificação dos serviços executados (Objeto, Natureza, 

Localização 

Extensão, Quantitativos) 

Função Desempenhada Contratante Cliente Final Período de Execução 

Mês/Ano Mês/Ano 

      

 Indicado para a Função Assinatura do Técnico 

Nome do Informante Qualificação Assinatura do Técnico 
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(I) A ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTA 

c) - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos (II) Informações adicionais devem constar no verso do Quadro 

d) - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos (III) A CEA se reserva o direito de exigir para fins de verificação, documentos em 

original 3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto comprobatórios das informações fornecidas 

 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/

