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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2015-CL/PRE 

PROCESSO Nº 097/2015-CL/PRE 
 
 

 
PREÂMBULO 

 

A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, com sede e endereço na Av. Pe. Julio 

Maria Lombaerd, 1900, Santa Rita, Macapá/AP, CNPJ 05.965.546/0001-09, por intermédio de sua 

Pregoeiro (a) e equipe de apoio, designada pela Portaria nº 009/2015-PRE/CEA, levam ao 

conhecimento dos interessados que, na forma da Constituição Federal/88, Lei nº 10.520/02, 

Decreto Federal nº 5450/05, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, como também a aplicação do beneficio da Lei Complementar nº. 123/2006 e do 

Decreto nº 6.204/2007 e a outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, 

representado pelo MENOR VALOR GLOBAL, para contratação de empresa para atuar na 

prestação de serviços de apoio ao gerenciamento de empreendimentos, fornecendo o apoio 

técnico e administrativo necessário para implantação, ampliação e/ou reforma de Subestações de 

138/69/13,8 kV e na construção de Linhas de Subtransmissão de 69 kV dos sistemas elétricos da 

Companhia de Eletricidade do Amapá, sob a forma de execução indireta, regime empreitada por 

preço unitário, conforme descrito neste Edital e seus anexos. 

As instruções estabelecidas neste Edital de licitação determinam os procedimentos que orientarão 

o processo licitatório até a assinatura do respectivo Contrato.  

Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições legais a seguir 

especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou 

divergências encontradas em seus documentos de habilitação e/ou propostas. 

 

Cumpridas as disposições contidas neste Edital, a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

procederá à adjudicação do objeto, escolhendo como proposta vencedora aquela que, atendendo 

às especificações contidas neste instrumento, oferecer o menor preço Global, e estiver 

devidamente Habilitada. 

  

Será nula de fato e de direito qualquer limitação ou condição expressa pelo proponente que esteja 

divergente deste Edital de licitação. 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA PROPOSTA:  

Abertura das Propostas: 01.10.2015 

Horário: 09h00min 

Início da Disputa: 01.10.2015 

Horário: 10h00min 

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

 

1.1.1 - O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, disponível no 
sítio www.licitacoes-e.com.br. 
 
1.1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por empregado da Companhia de Eletricidade do Amapá - 
CEA, denominado pregoeiro  e realizados de acordo com a legislação indicada no preâmbulo 
deste Edital. 
 
1.1.3 - Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto 
ao órgão provedor do sistema eletrônico, antes da data de realização do pregão. 

 

1.1.4 O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 
proposta e inicio da disputa. 

1.1.5 Referência do tempo: Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a 
Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 
registradas em ata relativa ao certame. 
 

1.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a 
realização deste evento na data marcada, no horário e local aqui estabelecido, o Pregão 
Eletrônico ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente, desde que 
não haja comunicação em contrário da Comissão de Licitação. 
 
1.3 CONTATOS PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO: dulci.branch@cea.ap.gov.br,  
ary.alves@cea.ap.gov.br, elaine.santos@cea.ap.gov.br, lucia.lemos@cea.ap.gov.br, 
daniel.sarges@cea.ap.gov.br e licitações@cea.ap.gov.br  
 
2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

2.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro (a) até três (03) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no seguinte endereço: 
licitacoes@cea.ap.gov.br, observado o horário de expediente da CEA (07h30min às 11h30min – 
13h30min ás 17h30min) 
 
2.2 Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio www.licitacoes-
e.com.br, no campo “Listar Documentos”. 
 
2.3 Quaisquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
2.4 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório deste Certame. O envio de pedidos de esclarecimentos ou 
impugnação deverá ser remetido por e-mail para: licitacoes@cea.ap.gov.br, observado o horário 
de expediente da CEA (07h30min às 11h30min – 13h30min ás 17h30min) 
 
2.5 Caberá a pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste Edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
 
2.6 Caso o pregoeiro(a) decida pela não impugnação do ato convocatório, deverá encaminhar o 
processo para a autoridade competente, a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a 
decisão do pregoeiro(a). 
 

mailto:ulci.branch@cea.ap.gov.br
mailto:ary.alves@cea.ap.gov.br
mailto:elaine.santos@cea.ap.gov.br
mailto:lucia.lemos@cea.ap.gov.br
mailto:licitações@cea.ap.gov.br
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br


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

Cep: 68.900-030 – Macapá-Ap 

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

 

PE nº 048/2015-CL/CEA 3 / 49 
Processo nº 097/2015 
 

2.7 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
 
2.8 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002  e demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 
do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.     

 

3. DO OBJETO: 

3.1 O objeto deste Pregão é a Contratação de empresa para atuar na prestação de serviços 

de apoio ao gerenciamento de empreendimentos, fornecendo o apoio técnico e 

administrativo necessário para implantação, ampliação e/ou reforma de Subestações de 

138/69/13,8 kV e na construção de Linhas de Subtransmissão de 69 kV dos sistemas 

elétricos da Companhia de Eletricidade do Amapá-CEA, indicados a seguir: 

 SE São José 69/13.8 kV, 2 Transformadores 69/13.8kV, 30MVA cada, 2 EL-69kV, 14 
Alimentadores 13.8kV; 

 SE Santa Rita(Ampliação), 2 EL-69kV; 

 LT Santa Rita/São José, 69 kV, 1 cabo 954MCM/fase, 5.2 Km; 

 SE Macapá II (Velha) 69/13,8 kV, instalação do 3º transformador 69/13,8 kV, 26,6 MVA; 

 SE Santana, instalação de 01 transformador 138/69/13,8 kV, 20 MVA. 
 

3.2. Os serviços objeto deste Edital serão coordenados pela CEA a partir de escritório regional de 
apoio à fiscalização e ao gerenciamento, a ser instalado no município de Macapá - AP. 
 
3.3. A atuação da CONTRATADA se dará conforme o previsto no Art. 67 da lei 8.666/93, 
assistindo e subsidiando o(s) representante(s) da CONTRATANTE na implantação dos 
empreendimentos relacionados nos itens 3.1, contemplando o apoio nas atividades descritas nos 
subitens a seguir: 

 

 Desenvolvimento de sistema de planejamento e acompanhamento detalhado da execução 
dos empreendimentos, objeto deste Edital, com a metodologia e práticas do Guia PMBOK 
definido pelo Project Management Institute (PMI); 

 Análise e emissão de parecer sobre o projeto das instalações provisórias e canteiros de 
serviço apresentados pelo empreiteiro no início dos trabalhos; 

 Analisar e emitir parecer sobre o plano de execução e do cronograma detalhado dos 
serviços e obras a serem apresentados pela Empreiteira no inicio dos trabalhos; 

 Obtenção dos Manuais de Qualidade, contendo o Sistema de Gestão de Qualidade e 
verificação de sua efetiva utilização; 

 Participação de reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre 
o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 
cumprimento do contrato; 

 Apoio na solução de incoerências, falhas ou omissões eventualmente encontradas nos 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

 Apoio na solução das dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou a sequência dos 
serviços e obras em execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da 
Empreiteira com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 
contratados pelo Contratante; 
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 Solicitar da Contratante a presença dos Projetistas, sempre que for necessária a 
verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os 
parâmetros, definições e conceitos do projeto; 

 Solicitar da Contratante a paralisação e/ou correção de qualquer serviço que não seja 
executado em conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial 
aplicável ao objeto do contrato; 

 Solicitar da Contratante a substituição de materiais e equipamentos que sejam 
considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras, de acordo 
com o projetado; 

 Solicitar da Contratante a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas 
necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras; 

 Apoiar na execução do controle do cronograma de execução dos serviços e obras, 
solicitando a aprovação da Contratante nas eventuais exigências de ajustes que ocorrerem 
durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

 Apoiar na conferência de partes, etapas ou da totalidade dos serviços executados, 
subsidiando a Contratante na aprovação das medições de serviços e obras e nas 
providências para habilitação das faturas emitidas pela Empreiteira; 

 Verificar, analisar e submeter à aprovação da Contratante quanto à substituição de 
materiais, equipamentos e serviços solicitados pela Empreiteira, com base na 
comprovação da equivalência entre os componentes; 

 Verificar e subsidiar a Contratante na análise e aprovação dos relatórios periódicos de 
execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos 
estabelecidos nas Especificações de Construção; 

 Sugerir a Contratante a substituição de qualquer funcionário da Empreiteira que embarace 
ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

 Subsidiar à Contratante na verificação e aprovação os desenhos “como construídos” 
elaborados pela Empreiteira, registrando todas as modificações introduzidas no projeto 
original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados.  

 
I Apoio à coordenação geral dos empreendimentos 

a) Estabelecer o planejamento detalhado da execução dos empreendimentos com a 
metodologia e práticas do Guia PMBOK, com suporte no software MS-Project, com 
avaliação de todos os recursos necessários e de riscos envolvidos; 

b) Emitir mensalmente relatórios de acompanhamento da execução dos 
empreendimentos, conforme metodologia e práticas do Guia PMBOK, com indicação 
de desvios e de ações corretivas para atendimento das metas definidas no 
planejamento inicial; 

c) Apoiar à CONTRATANTE na coordenação da interface entre projetistas, empreiteiras 
e fornecedores de materiais e equipamentos;  

d) Prestar apoio técnico à CONTRATANTE para estabelecimento de normas e padrões 
de apresentação de documentos técnicos e desenhos; 

e) Receber, analisar e avaliar, quando solicitado pela CONTRATANTE, os documentos 
gerados pelas empreiteiras e fornecedores orientando à CONTRATANTE quanto às 
ações corretivas pertinentes; 

f) Apoiar à CONTRATANTE na constituição e operacionalização dos arquivos técnicos 
dos empreendimentos, registrando em meio digital e armazenando de forma 
ordenada os documentos técnicos e administrativos. O sistema digital de registro 
deverá estar protegido contra inserção, exclusão e manipulação de dados; 

g) Apoiar o acompanhamento da evolução dos projetos, das obras e da fabricação dos 
equipamentos, sugerindo correções quando pertinentes; 
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h) Apoiar a análise das reivindicações das projetistas, empreiteiras e fornecedores, 
emitindo parecer sobre os pleitos. 

 
II. Apoio na elaboração dos documentos necessários para as contratações de projetos, 

equipamentos e obras 
 

a) Prestar Apoio Técnico para o desenvolvimento dos processos de licitações e 
contratações dos empreendimentos: 

-Preparação de documentação necessária aos processos licitatórios; 
- Assessoria na análise de qualificação dos proponentes; 
-Assessoria na elaboração de relatórios de análise das propostas; 
- Assessoria na preparação da documentação final para aassinatura dos contratos. 

b) Apoiar o acompanhamento da evolução dos processos licitatórios de forma a 
possibilitar a detecção de tendências de desvios com relação aos prazos previstos e a 
adoção de medidas corretivas; 
c) Prestar suporte na elaboração dos esclarecimentos aos licitantes. 

 
III. Apoio ao Gerenciamento dos contratos de fornecimento de materiais e equipamentos, inclusive 

os fornecidos pelos empreiteiros. 
 

a) Analisar e emitir parecer com relação aos projetos de fabricação apresentados pelos 
fornecedores; 

b) Analisar e emitir parecer com relação aos Planos de Inspeção e Controle de 
Qualidade dos materiais e equipamentos; 

c) Apoiar na execução de Inspeções Técnicas em fabrica e/ou no campo, emitindo 
parecer quanto à aprovação ou não dos equipamentos e materiais; 

d) Apoiar na elaboração de Boletins de Medição dos fornecimentos de materiais e 
equipamentos; 

e) Apoiar na elaboração de estudos e na emissão de pareceres quanto ao 
reajustamento de preços e de eventuais termos aditivos aos contratos; 

f) Apoiar na emissão de Relatórios Técnicos e Gerenciais sobre o andamento dos 
contratos de fornecimentos de materiais e equipamentos. 

 
IV. Apoio ao Gerenciamento dos contratos de projeto, construção e montagem 
 

a) Representar as CONTRATANTES, quando solicitada, na realização de reuniões com 
as empreiteiras e fornecedores; 

b) Acompanhar a elaboração dos projetos e a execução das obras, sugerindo às 
Contratantes as providências necessárias de forma a garantir que o andamento das 
obras não seja prejudicado; 

c) Apoiar no controle de entrega dos projetos “liberados para a construção” às 
empreiteiras e fornecedores; 

d) Apoiar no controle de Habilitações Técnicas dos profissionais alocados nas obras; 
e) Apoiar no atendimento das exigências referentes à Medicina e Segurança no 

Trabalho, durante a execução dos empreendimentos; 
f) Apoiar na execução das medições dos serviços de construção e montagem; 
g) Apoiar na elaboração e acompanhamento dos cronogramas das obras; 
h) Emitir Relatórios Gerenciais das atividades de construção e montagem dos 

empreendimentos; 
i) Apoiar a CONTRATANTE na fiscalização da execução dos serviços de construção, 

montagem e comissionamento das Linhas de Distribuição e Subestações, verificando 
e atestando o atendimento aos documentos referenciais das CONTRATANTES, 
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conforme as recomendações contidas nos Anexos I, II,III, sempre que possível, 
partes integrantes deste Memorando. 

 
V. Apoio aos serviços de liberação fundiária 

a) Acompanhar a equipe de topografia, para a definição do caminhamento das linhas ou 
da localização das subestações, mantendo, inclusive, os contatos com os 
proprietários dos terrenos envolvidos. 

b) Apoiar na obtenção de autorização do proprietário ou posseiro (Termo de Anuência), 
inclusive na preparação do cadastro físico social dos ocupantes da terra e no 
estabelecimento de valores médios das indenizações, incluindo a avaliação 
pecuniária das benfeitorias; 

c) Apoiar na elaboração de protocolo e acompanhamento da DUP (ANEEL) com os 
dados cadastrais fundiários; 

d) Apoio à escrituração dos levantamentos, das avaliações e das negociações 
efetuadas; 

e) Apoio na preparação dos processos técnicos para o ajuizamento pela Consultoria 
Jurídica, visando a obtenção de tutela antecipada de passagem (liminar); 

f) Emitir Relatórios Gerenciais do andamento das atividades de liberação e 
regularização fundiária. 

 
VI. Apoio às atividades de licenciamento ambiental e cadastramento de obras 
 

1. Apoiar no Levantamento de dados das obras necessários ao licenciamento 
ambiental; 

2. Protocolar documentos em órgão de licenciamento ambiental, quando solicitado pela 
CONTRATANTE; 

3. Apoiar na elaboração de documentos com informações solicitadas pelos órgãos 
ambientais; 

4. Elaborar relatório, nos modelos adotados pela contratante, para possibilitar o 
cadastramento contábil das obras. 

 
3.4. A CONTRATADA, para desenvolver as atividades, deverá atender o que é disposto no Termo 
de Referência 012/2015- ANEXO I deste Edital. 
 

3.5. O objeto desta licitação é indivisível, sendo vedada a proposta que se refira a somente parte 
de seus itens. 
 
3.6. Em caso de discrepância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

bblicitacoes e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

 
4. DOS POSTOS DE TRABALHO:  

Cada escritório será subdividido em postos de trabalho, para fins de emissão de Autorização de 
Serviço, bem como de medição de faturamento. Os postos deverão atender as exigências do item 
10.1, do termo de referência e deverão ter no mínimo os seguintes profissionais e veículos a 
disposição da Contratante: 
 
4.1. Escritório de Macapá: 
 
Posto 1 – Coordenação 

 
01 – Engenheiro Coordenador – Sênior 
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03 - Técnico Eletrotécnica – Pleno 
01 – Técnico de Informática 
01 – Veículo Tipo Passeio, com franquia de 3.000 km / mês, cada. 
01 – Camionete Cabine Duple, com franquia de 3.000 km / mês, cada. 

 
Posto 2 – Fiscalização 

 
01 – Engenheiro Eletricista – Sênior 
01 – Engenheiro Civil – Sênior 
02 – Técnico Eletrotécnica – Pleno 
01 – Técnico Civil – Pleno 
02 – Veículo Tipo Passeio, com franquia de 3.000 km / mês, cada. 
01 – Veículo Tipo Camionete, com franquia de 3.000 km / mês, cada. 
 
 
5. DO VALOR TOTAL ESTIMADO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

5.1. O valor total orçado previsto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ para a 

contratação dos serviços objeto desta licitação é de é de R$ 4.941.541,20 (Quatro milhões, 

novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos), 

conforme item 14 do Termo de Referência nº 012/2015-DEEN. 

 

5.2. As despesas decorrentes da presente contratação para o exercício em curso, e caso 

ultrapasse este, também para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias 

previstas para o Orçamento do Exercício 2015, da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, 

Receita Operacional - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24202 – CONTA DESPESA: Serviço de 

Terceiros. 

 

5.2.1 Em caso de eventual prorrogação, o termo aditivo correspondente indicará os créditos e 

empenhos para a cobertura da despesa. 

 

 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital, e; 

c) Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste Edital. 

 

6.1 Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.  

 

6.1.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 

o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 

6.2- Não poderão participar: 

a) Se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, 

b) Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) Empresas estrangeiras que não se encontrem regularizados de acordo com a legislação 

brasileira; 
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d) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade;  

e) Empresas suspensas de contratar com a Administração Pública; 

f) Empresa que tenham, entre seus dirigentes, diretores, sócios; responsáveis ou técnicos alguém 
que seja dirigente ou empregado das empresas participantes deste Pregão,  na forma do art. 9º, 
inciso III, da Lei nº 8.666/93; 

g) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 

7. OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

7.1 As licitantes que optarem pelo tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei 

Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar o Termo de Opção 

conforme modelo constante do Anexo VIII, acompanhado da documentação comprobatória e seu 

enquadramento como Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, caso a consulta 

ao site da Receita Federal não seja suficiente para a comprovação. 

7.2 Nos termos do art. 3º, da LC nº 123/2006, são consideradas microempresas ou empresas de 

pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 

966, da Lei nº 10.406, de 10.3 - de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

 

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:  

8.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

a) Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame; 

c) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; analisando sua aceitabilidade; 

d) Desclassificar propostas quando for o caso, motivando seu ato; 

e) Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta do lance menor 

de menor preço; 

f) Verificar e julgar as condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor 

preço classificada; 

g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

h) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

i) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

8.2 O Órgão gerenciador do certame será a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA  

 

9. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO DO BANCO DO BRASIL PARA EFETIVA 
PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. 
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9.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 

de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco 

do Brasil S/A, sediadas no País.  

 

9.2 As sociedades empresárias ou empresários individuais deverão, comprovados os poderes 

necessários, credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento 

público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances de 

preços e participar de todos os demais atos e operações no sistema licitacoes-e. 

 

9.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da sociedade empresária 

proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura.  

 

9.4 A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas 

em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 

iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificada. 

 

9.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Companhia de 

Eletricidade do Amapá-CEA ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

9.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

 

9.7 A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de 

preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos.  

 

9.7.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção “Acesso 

identificado”.  

 

10. DA PROPOSTA. 

10.1 - COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

a) A proposta de preço da CONTRATADA deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

b) Identificação dos serviços; 

c) Preço Global, expresso em reais, com duas casas decimais, em algarismos e por extenso, 

contendo todas as despesas incidentes sobre os serviços. Este preço deverá corresponder ao 

“TOTAL DO VALOR ORÇADO” ANEXO III – Planilhas de Composições de Custos e 

Orçamento Básico (planilhas 3.0 a 3.13). 

d) Apresentar todas as planilhas devidamente preenchidas dos Anexos III, conforme “Instruções 

de Preenchimento das Planilhas da Proposta”. 
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10.2 Os valores dos salários dos profissionais das equipes utilizadas deverão ser compostos a 
partir dos encargos sociais, conforme modelo do Anexo III (planilha 3.6). Aos preços dos 
profissionais serão computadas as despesas indiretas locais, Anexo III (planilha 3.9), e o BDI, 
Anexo III (planilha 3.7). Finalizando, considerando a jornada mensal de trabalho de 176 horas, 
conforme mostrado nos Anexo III (planilha 3.8), deverá ser consolidada a Composição de Preços 
dos profissionais, Anexo III (planilha 3.11).  
 
10.3. Deve ser observado que os valores salariais dos profissionais deverão atender aos pisos 
estabelecidos para as categorias profissionais relacionadas, conforme as convenções coletivas de 
trabalho existentes. 
 
10.4. Com os preços dos profissionais, compostos conforme os Anexo III (planilha 3.11), os 
preços das parcelas de custo dos veículos, compostos conforme os Anexo III (planilha 3.10), e os 
valores de aprovisionamento para o adicional de periculosidade, compostos conforme os Anexo III 
(planilha 3.12), deverá ser composta a Planilha de Valores Totais, Anexo III (planilha 3.13). 

 
10.5 .A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar valor global e a 
descrição do serviço a ser executado para o lote ao qual deseja enviar proposta; 

10.6. Além das demais condições previstas no Edital e todos os seus anexos, no preço dos 
serviços deverão estar inclusos o ISS, demais tributos diretos e indiretos e despesas decorrentes 
do da execução dos serviços. 
 
10.7 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
 
10.8 Os preços propostos para execução do objeto deste Pregão, deverão ser expressos em 
moeda corrente nacional (REAL – R$), expressos em algarismo (até duas casas decimais) e 
por extenso. 
 

11. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

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

às exigências de habilitação previstas neste Edital e seus anexos. O licitante será responsável por 

todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras as propostas e lances. 

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

as seguintes condições: 

 a) Prazo de execução, de validade e de garantia dos serviços; 

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

das mesmas em sessão. 

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

 c) Consignar o (s) preço(s) proposto(s) para o objeto (s) ofertado (s) em real, junto ao(s) 

qual(is) considerar-se-ão todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, 

fretes e encargos de qualquer natureza); 

 d) A licitante deverá enviar sua proposta via sistema eletrônico www.licitacoes-e.com.br do 

Banco do Brasil, SEM A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, com a especificação completa do (s) serviço (s), 

atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de Referência, com a descrição precisa 

do que pretende ofertar, podendo complementar as informações encaminhando via sistema, 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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através de arquivos (documentos) anexos à proposta, sem que, para isso, precise identificar 

a LICITANTE, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.  

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

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

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

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

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

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

apresentada. 

 

12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Poderão Participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que comprovarem 
possuir os seguintes documentos: 
 
12.1 Habilitação Jurídica 

a) Ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades simples, acompanhado da 

documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da diretoria em 

exercício, e, no caso de sociedades empresárias, estatuto ou contrato social e alterações, 

devidamente registrados na Junta Comercial;  

b) Prova de registro comercial em caso de empresário individual;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
12.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

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

domicílio ou sede do Licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

Pregão; 

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, que se dará mediante a apresentação da 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de negativa, relativa a Tributos 

Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil-RFB e Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional – PGFN; 

c) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei;  

d) Prova de regularidade para com a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPD-EN);  

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

(Certificado de Regularidade de Situação – CRS). Será aceito Certificado da matriz em 

substituição ao da filial ou vice-versa quando comprovadamente houver arrecadação centralizada;  

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

apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 

nº 12.440, de 2011) 

12.2.1 No caso de constatação de existência de irregularidade fiscal referente à Microempresa – 

ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP serão adotados a prerrogativa e os procedimentos 

previstos nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123/2006. 
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12.3 Qualificação Técnica 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente da sede da licitante (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA), pertinente ao seu ramo de atividade relacionada 

com o objeto do presente pregão; 

 

b) Um ou mais Atestado de Capacidade Técnica, emitido em seu nome por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante já executou serviços com 

características compatíveis com o objeto deste Edital; 

 
c) Comprovação de que possui em seu quadro de pessoal, na data de entrega da proposta, 
profissional (is) de nível superior (na área de engenharia elétrica) ou outro(s) reconhecido (s) pelo 
CREA, detentor (es) de Atestados(s) de Responsabilidade Técnica por execução de serviços 
compatíveis com o objeto deste pregão,  conforme dispõe o art. 30, § 1º, inciso I da Lei nº 
8.666/93,  atentando para os limites de competência das atribuições dos aludidos profissionais 
junto ao CREA;  

 

c.1) a comprovação de possuir o profissional no quadro far-se-á mediante a apresentação 

da cópia autenticada do contrato social da empresa, da CTPS, do Livro de Registro de 

Empregado ou de contrato de prestação de serviços; 

c.2) Para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional supra, os Licitantes 

poderão apresentar tantos atestados quantos julgarem necessários e pertinentes a um ou 

mais profissionais do seu quadro de pessoal permanente, comprovado o vínculo dos 

aludidos profissionais com os Licitantes. 

c.3) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da citada 

capacitação técnico-profissional, deverá (ão) participar do empreendimento objeto desta 

Licitação, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela CEA. 

c.4) O(s) atestado(s) apresentado(s) para fins da referida comprovação poderá(ão) ser 

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devendo informar o(s) 

responsável(is) técnico(s), e deverá(ão) estar registrado(s) no CREA da Região onde foram 

executados as obras e serviços objeto do(s) mesmo(s). 

c.5) O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar e quantificar 

as obras executadas, bem como para possibilitar a Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA confirmar sua veracidade, junto ao cliente emissor do(s) atestado(s).        

d) Certidão (ões) de Acervo Técnico - CAT dos responsáveis técnicos relacionados no item 11.3 

“c”, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, registrada(s) no 

CREA, comprovando que os profissionais já executaram serviço compatível com o objeto deste 

pregão; 

 
12.4 Qualificação Econômico-Financeira 
a) 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 encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
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a.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
 
a.2) A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo LG 
LG = ---------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

Ativo Total 
SG = --------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

Ativo Circulante 
LC = ------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 
 

a.3) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinado por contador 

habilitado, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da 

empresa licitante, apresentando a DHP – Declaração de Habilitação Profissional dentro da 

validade de acordo com a Resolução CFC nº 871/2000. 

 

b) A Licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices 

de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar que possui capital 

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

contratação, conforme dispõe o § 2º do art. 31 da Lei 8666/93. 

 

c) Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

c.1) O prazo de validade máximo para as Certidões de Falência e Recuperação Judicial quando 

ausente tal informação no corpo da própria certidão será de 90 (noventa) dias. 

 
12.5. Da Qualificação e Classificação dos profissionais e Dos Requisitos para execução dos 
serviços, objeto deste pregão, deverão atender as exigências dos itens 8, 9 e 10 do Termo de 
Referência nº 012/2015-DEEN – ANEXO I deste edital. 
 
12.6 Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, a seguinte documentação para fins de 
habilitação: 
a)Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação, fornecida pela empresa e 
devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador – Anexo I; 
 
b) Declaração atendimento ao Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 e de conhecimento dos termos 
do edital, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou 
procurador – Anexo II; 
 
d) Declaração da licitante de que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), nos Termos da Lei Complementar nº 123/06 – ANEXO III; 
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c) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme Portaria SDE nº 051/09 – 
Anexo IV; 
 
e) Dados do Representante Legal – ANEXO V; 
 
f) Procuração com firma reconhecida em cartório, exceto no caso de sócio da empresa, titular de 
firma individual, dirigente ou assemelhado que poderá apresentar cópia do Estatuto Social, 
Registro Comercial ou Contrato Social em vigor, no qual estejam expressos os poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura – ANEXO VI; 
 
g) Declaração formal da licitante de que dispõe de pessoal e aparelhagem, próprios ou 
contratados, necessários à execução dos ensaios (em caso de contratação, deve haver 
aprovação prévia da Contratante); 
 

12.7 A Pregoeira verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante do item 12 
deste Edital, enviada via FAX ou e-mail, na forma do subitem 12.12 do Edital, mediante consulta, 
nos sítios oficiais, à base de dados dos órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo 
esta verificação, meio legal de prova, para fins de habilitação. 
 
12.8 Conforme determina o art. 43 da Lei complementar nº 123/06, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, às Microempresas (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) será assegurado o prazo adicional de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA para regularização da pendência, 
contados a partir da verificação pela Pregoeira dos documentos de habilitação encaminhados 
conforme subitem 12.12 
 
12.9 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, o proponente deverá 
regularizar a documentação no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o mesmo for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, 
desde que requerido pelo licitante, cabe somente a ME e EPP, conforme estabelece §§1° e 3° do 
Art. 4° do Decreto 6.204/07. 
 
12.9.1 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°. 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à entidade licitadora convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
12.10 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 

a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo; 
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou; 
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz e os atestados de capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e 
CNPJ da matriz e/ou da filial; 

d) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n° 1, 
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor; 

e) Não se enquadram no prazo de que tratam o item anterior os documentos cuja validade 
seja indeterminada. 
 
12.11 Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados por qualquer processo de 
cópia, autenticada em cartório competente, pelo Pregoeiro, equipe de apoio do pregão ou 
publicação em órgão da imprensa oficial; 
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12.11.1 O Pregoeiro e sua equipe de apoio poderão autenticar os documentos exigidos neste 
Edital a partir do original, até o último dia útil que anteceder o dia marcado para abertura dos 
envelopes; 
 
12.12. No caso de documento obtido pela internet, o Pregoeiro poderá confirmar sua veracidade 
através de consulta via internet. 
 
12.13. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário. 
 
12.14. Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido as condições estabelecidas 
neste Capítulo. 
 
12.15. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 
 

13. DA SESSÃO DO PREGÃO 

13.1. A partir do horário previsto no Edital terá início a sessão pública virtual do Pregão Eletrônico, 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a 
aceitabilidade das mesmas.  
 
13.1.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.  
 
13.1.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
 
13.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão 
estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o 
licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e 
valor.  
 
13.2.1. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
 
13.2.2. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro.  
 
13.3. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
13.4. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do (a) Pregoeiro (a). O 
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  
 
13.5. No caso de desconexão do (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa de lances, se o Sistema 
Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados.  
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13.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será SUSPENSA e terá reinicio somente após expressa comunicação do (a) Pregoeiro (a) 
aos licitantes. 
 
13.6 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, se a proposta considerada como 
mais vantajosa, não houver sido ofertada por Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte 
– EPP, e entre as licitantes classificadas na fase de lances, houver proposta de Microempresa - 
ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, com valor igual ou superior a 5% (cinco por cento) à 
proposta de menor preço do item, proceder-se-á da seguinte forma:  
 
13.7 – A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) melhor classificada poderá, no 
prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação do (a) Pregoeiro (a), apresentar nova proposta 
inferior àquela considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;  
 
13.7.1 – A convocação será realizada através do "CHAT MENSAGENS" do Sistema Eletrônico, 
sendo iniciada a contagem do prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, para 
apresentação da nova proposta, contados a partir da mensagem do (a) Pregoeiro (a);  
 
13.8 - Não ocorrendo à adjudicação do objeto à Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), serão convocadas as licitantes remanescentes que se enquadrem na condição do 
subitem 12.6, observada a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito;  
 
13.9 – No caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas 
(ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 12.6, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta;  
 
13.10 – Não sendo possível adjudicar o objeto a uma Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), independente do motivo que tenha concorrido para tal, este será 
adjudicado em favor da licitante originalmente vencedora da fase de lances.  
 
13.11. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência 
conforme a LC nº 123/2006, o (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não sendo admitida negociação de 
condições diferentes daquelas previstas neste edital. 
 
13.12 Os documentos relativos ao item 12 deste Edital e a proposta ajustada ao lance final da 

licitante arrematante, deverão ser remetidos, para consulta do (a) Pregoeiro (a), via sistema 

eletrônico, endereço www.licitacoes-e.com.br, em campo próprio do sistema na opção “ANEXOS 

DE PROPOSTA” e por e-mail para licitacoes@cea.ap.gov.br no prazo máximo de 4 (quatro) 

horas, a contar do encerramento da sessão pública virtual e da solicitação do Pregoeiro, de 

segunda-feira à sexta-feira no horário de expediente que é de 7:30h às 11:30h e de 13:30 às 

17:30, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias 

úteis, para o seguinte endereço: Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, Av: Padre Julio 

Maria Lombaerd, 1900, Bairro Santa Rita, CEP: 68900-030, At. Pregão-Eletrônico n.º 048/2015-

CL/CEA (Comissão de Licitação-CL/CEA).  

 
13.12.1. A validade da documentação será aferida tanto por ocasião do encaminhamento dos 
documentos via fax quanto dos originais ou fotocópias autenticadas. No caso da validade da 
documentação encaminhada via fax vencer até o recebimento dos originais ou fotocópias 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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autenticadas pela Pregoeira, a empresa deverá encaminhar, na mesma oportunidade, além dos 
originais da documentação anteriormente encaminhada via e-mail, nova documentação que 
comprove a manutenção de sua regularidade para fins de habilitação.  
 
13.13. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará a proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. Também nessa etapa a 
Pregoeira poderá negociar com o Licitante para que seja obtido preço menor.  
 
13.14. O detalhamento da proposta, com os valores readequados de acordo com os lances, se for 
o caso, será apresentado com a assinatura do licitante, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 
com as seguintes informações:  
 
a)-A razão Social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de FAX e, se houver, e-mail, e o 
respectivo endereço, bem como a indicação do Banco, Agência e número da Conta Corrente;  
b)-Especificação completa e precisa do(s) material (is) ofertado(s), atendendo a todas as 
exigências discriminadas no Termo de Referência, inclusive com a indicação da marca, modelo e 
ano do produto cotado;  
c) Preço (s) unitário(s) e global(is) propostos para os serviços ofertados, já devidamente corrigido 
após o encerramento dos lances, considerando inclusas todas as despesas incidentes sobre o 
objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza);  
d) Prazo de execução e entrega do serviço, conforme discriminado nos Termo de Referência nº 
012/2015-DEEN,  
e) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias.  
 
13.15. A ausência do envio da documentação nos termos dos itens 13.12 e 13.14, tanto via fax, 
quanto o(s) original (is) ou cópia(s) autenticada(s), ensejará a instauração de processo 
administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste 
Edital.  
 
12.15.1. Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos 
trabalhos, devendo a Pregoeira comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na 
ocasião, a Pregoeira procederá conforme disposto no item 12.13 deste Edital.  
 
13.16. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão 
pública virtual do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
13.17. Após a fase de lances não caberá desistência de proposta, sem justificativa aceita pela 
Administração, sob pena de instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a 
aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital. 
 

14.  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

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

Edital, 

 

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

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

disposições deste Edital e seus anexos. 
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14.3 A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo 

MENOR VALOR GLOBAL, observado o PREÇO DE REFERÊNCIA fixado no item 14 do Termo 

de Referência nº 012/2015 – DEEN.  

 

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

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

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

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

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

exigências constantes no Edital e seus anexos. 

 14.5 Nas hipóteses previstas no item anterior, a pregoeira poderá negociar diretamente com o 

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

apresentada no certame. 

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

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

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

defesa e o contraditório. 

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

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

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

para fins de habilitação e classificação. 

 

15. DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR  

14.1. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 

habilitação do licitante conforme disposições deste Edital. 

15.2. Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço, em relação ao estimado para 

contratação, e quanto às exigências do edital, o licitante que ofertou o menor preço será declarado 

vencedor. 

15.3. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, ou 

se recusar a assinar o contrato, a pregoeira examinará a oferta subseqüente e a respectiva 

documentação de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma que atenda às exigências do edital. 

15.4. Nas hipóteses previstas no item anterior, a pregoeira poderá negociar diretamente com o 

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

apresentada no certame. 

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

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

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

defesa e o contraditório. 

 

16. DOS RECURSOS 
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16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, 

registrando a síntese de suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

dos seus interesses.  

 

16.2. A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer 

importará decadência do direito de recurso, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o 

objeto à licitante declarada vencedora. 

 

16.3 O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao 

qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente 

recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente. 

 

16.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

16.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e em seguida encaminhará o procedimento licitatório para 

homologação pela autoridade superior. 

 

16.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sala da 

Comissão de Licitação – CL/CEA, sito a Av: Padre Julio Maria Lombaerd, 1900, Bairro Santa Rita, 

CEP: 68900-030, em dias úteis, no horário de 07:30 as 11:30 e 13:30 as 17:30. Não serão 

reconhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos legais 

vencidos. 

 

17. DA ADJUDICAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO 

17.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto, MENOR PREÇO GLOBAL e homologará o procedimento 

licitatório. 

17.2. Após a homologação referida no item anterior, o adjudicatário será convocado para assinar o 

contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

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

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

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

certame. 

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

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

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

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

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
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do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado do 

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

cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

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

motivação do órgão ou entidade licitante. 

 

18. DOS PRAZOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

1.8.1. O prazo máximo de prestação dos serviços contratados será de 24 (vinte e quatro) meses 
corridos, contados a partir da emissão da primeira ADS, pela Comissão de Licitação – CL da CEA. 
 
18.2. O contrato terá vigência de O4 (quatro) meses após expirado o prazo de execução. 
 
18.3. Na ocorrência de eventuais impedimentos na prestação dos serviços, que não causem a 
paralisação total dos serviços, não caberá a CONTRATADA nenhum tipo de indenização. 
 
18.4. Ocorrendo eventuais impedimentos na prestação dos serviços, objeto deste Edital, 
causando a paralisação dos mesmos por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, e desde que 
inviabilize a prestação dos serviços, aplicar-se-á o parágrafo primeiro do Art. 57 da Lei Federal 
8.666/93. 
 

19. DA MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

19.1 Da Medição 
 

19.1.1 Os serviços pertinentes a cada uma das Autorizações de Serviços - ADS somente poderão 

ser iniciados após a sua emissão, devidamente aprovada, pela CONTRATANTE. 

 

19.1.2 A medição de cada ADS será mensal e deverá ser apresentada à CONTRATANTE entre o 

primeiro e o décimo dia do mês subsequente aos serviços prestados, compreendendo os itens da 

Planilha de Quantidades e Preços – Totais – Anexo III (planilha 3.15),deste Termo de Referência. 

 

19.1.3 A verificação das quantidades executadas será feita conforme as ADS em execução e o 

Boletim Mensal de Medição que será emitido pela CONTRATADA em modelo de formulário a ser 

fornecido pela CONTRATANTE.  

 

19.1.4 Na medição mensal dos serviços de cada ADS, serão apropriados os quantitativos de cada 

posto. Os quantitativos medidos acumulados estão limitados ao previsto na respectiva ADS. 

 

19.1.5 Somente para efeito de apropriação contábil na CONTRATANTE a prestação de serviços 

de cada posto em mais de um dos empreendimentos poderão ser apropriados no Boletim de 

Medição proporcionalmente aos quantitativos dos serviços executados em cada um dos 

respectivosempreendimentos. 

 

18.1.6 Juntamente com o Boletim Mensal de Medição, para efeito de aprovação pela 

CONTRATANTE a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório Mensal dos Serviços 
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Realizados. Neste relatório deverá ser apresentada a indicação da posição atual de cada 

empreendimento em relação à programação original. 

  

19.1.7 O Relatório Mensal deverá mostrar detalhadamente para cada uma das Autorizações de 

Serviços em execução os itens das obras e serviços que foram gerenciados, as divergências 

verificadas e as providencias adotadas junto aos empreiteiros das obras visando a solução das 

mesmas.  

 

19.1.8 O Relatório Mensal deverá também detalhar as atividades de apoio desenvolvidas na área 

de suprimentos de materiais e equipamentos, serviços ambientais e fundiários. 

 

19.1.9 O Relatório deverá explicitar sob forma de tabela todas as medições de serviços e obras 

realizadas pelos empreiteiros, mostrando quantidades e valores aprovados pelo Departamento de 

Engenharia – DEEN /DPE CONTRATANTE, como realizados. 

 

19.1.10 O Relatório Mensal deverá conter ainda relato descritivo especifico de todos os 

desligamentos realizados, detalhando o tempo de desligamento e os serviços realizados no 

desligamento. 

 

19.1.11 O Relatório Mensal deverá contemplar também um Anexo contendo um relato contábil do 

Contrato que de forma explicita mostre: 

 

a) A quilometragem por tipo de veículo e por Escritório/Postos; 

b) Total de despesas indiretas. 

 

19.2 Do Faturamento e Pagamento 

 

19.2.1 O faturamento deverá ser efetuado e entregue entre o primeiro e o décimo dia do mês 

subsequente aos serviços prestados, de acordo com a legislação específica e com a respectiva 

comprovação fiscal. 

 

19.2.2 A CONTRATANTE se reserva o direito de não efetuar pagamento de eventos que não 

estejam com a devida comprovação fiscal. 

 

19.2.3 O documento de cobrança será emitido após a conclusão, recebimento e aprovação dos 

boletins de medição, pela CONTRATANTE. 

 

19.2.4 Para efeito de faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

a) Nota Fiscal Fatura; 

b) Boletim de Medição aprovado pela CONTRATANTE; 

c) Cópias autenticadas dos comprovantes referentes aos recolhimentos das contribuições devidas 

ao INSS, FGTS e ISS, relativas ao mês de competência dos serviços prestados; 

d) Cópia autenticada da folha de pagamento (devidamente assinada) dos empregados vinculados 

aos serviços, referentes ao mês de sua realização; 
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e) Termo de recebimento dos serviços, emitido pelo administrador do Contrato, quando se tratar 

de faturamento correspondente à medição final. 

g) Na primeira medição da ativação de um posto, será exigida cópia autenticada da nota fiscal 

correspondente a comprovação de aquisição de Notebook, Impressoras, Máquinas Fotográficas, 

Software Originais, GPS, Celulares, moldem, e demais materiais/equipamentos constantes neste 

Termo de Referência. 

 

19.2.5 A não apresentação de todos os documentos exigidos quando da entrega da fatura, 

acarretará na retenção do pagamento pela CONTRATANTE, até o cumprimento da obrigação, 

desde que regularizado no mês de competência, com início da contagem de dias para 

determinação dos vencimentos das faturas a partir da entrega dos referidos documentos, em sua 

integralidade. Em caso contrário será necessário a reapresentação de toda a documentação em 

mês subsequente. 

 

19.2.6 Na hipótese do documento de cobrança apresentar irregularidades em qualquer dos seus 

itens, a CONTRATANTE se reserva o direito de devolvê-lo. A CONTRATANTE só efetuará o 

pagamento após 30 (trinta) dias da apresentação do novo documento de cobrança com as 

devidas correções. 

 

19.2.7 A CONTRATADA indicará a agência bancária e a conta corrente na qual deverá ser 

depositado o respectivo pagamento, sendo que a CONTRATANTE não se responsabilizará por 

juros ou encargos resultante da operação de cobrança. 

 

19.2.8 O prazo de pagamento da fatura será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data 

de apresentação dos documentos de cobrança, no serviço de protocolo da CONTRATANTE, via 

Departamento de Engenharia. 

 

19.2.9 Para efeito de retenção de recolhimento de ISS, deverá ser emitido um documento de 

cobrança para cada município, onde os serviços foram prestados, nos casos em que forem 

legalmente exigidos. 

 

19.2.10 Na ocorrência de eventual atraso de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, os 

valores em débitos serão acrescidos de juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) por 

dia de atraso, aplicados no período compreendido entre a data de vencimento e o dia do efetivo 

pagamento.  

 

20. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

20.1. No interesse das empresas participantes deste Pregão, o valor inicial atualizado da 
contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
sobre o valor total do Pregão, com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993. 

20.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários. 

20.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição. 
Exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes 

 

21. DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO – ADS 
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21.1 – A Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA convocará oficialmente a 

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

dias úteis, após a cumpridas as exigências do item anterior, aceitar ou retirar a Autorização do 

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

no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

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

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

e aceito pela Administração. 

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

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

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

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

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

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

Serviço – ADS, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

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

2º da Lei nº 8.666, de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições 

propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

22.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

22.1 As obrigações das partes contratantes estão definidas no Termo de Referência – ITENS 17 e 
18 do Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 
 

23.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Para danos que a CONTRATADA provocar a CEA ou a terceiros, a mesma deverá repará-
los integral e imediatamente, sob pena de responder civil e penalmente.  

23.2. As penalidades administrativas aplicáveis a CONTRATADA por inadimplência estão 
previstas nos art. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

23.3. Configurando-se o atraso na execução dos serviços em relação aos prazos fixados no 
Contrato, excluídas as razões de força maior, será aplicada multa de 0,32% (trinta e dois 
centésimos por cento) por cada dia de atraso, aplicada sobre o valor da fatura correspondente aos 
serviços em atraso, limitada a 10% do valor da fatura correspondente. 

23.4. Será aplicada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global do Contrato, quando a 
CONTRATADA rescindir injustificadamente o Contrato ou der causa à sua rescisão, sem prejuízo 
de indenizar a CEA por perdas e danos.   

23.5. Aplicadas as multas, a CEA as descontará dos primeiros pagamentos que fizer à 
CONTRATADA, logo após a sua imposição e nos demais pagamentos subsequentes, até a 
completa satisfação do débito pela CONTRATADA. 

23.6. Caso o crédito da CONTRATADA junto à CEA seja insuficiente para cobrir a penalidade 
aplicada, o valor poderá ser cobrado através de competente processo judicial. 

23.7. O pagamento das multas ou o desconto de seus valores, nas formas estabelecidas, não 
eximem a CONTRATADA de reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos diretos que 
vierem a serem causados à CEA, seus empregados e terceiros em decorrência do Contrato. 

23.8. A CONTRATADA, notificada da penalidade que lhe foi efetivamente aplicada, terá o prazo 
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de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, para interpor recurso junto à 
CONTRATANTE. 

23.9. Na inexecução total ou parcial do Contrato, a CEA poderá aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções: 
 
a) Advertência; 
b) Multas previstas neste item; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CEA por 
prazo de até 2 (dois) anos; 
d) Será aplicada as penalidades prevista no inciso IV, do artigo 87 da Lei 8.666/93. 
 

24.  DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

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

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

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

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

24.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato.  

24.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 

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

suportado no cumprimento do contrato.  

24.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e 

à ampla defesa.  

 
25. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

25.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses a partir da data 
apresentação da proposta. 

 
25.2. A partir do 13º (décimo terceiro) mês, da data da apresentação da proposta, com 
periodicidade anual, o contrato será reajustado mediante a aplicação da fórmula exposta a seguir: 
 

R = Po*(MOEi / (MOEo – 1)), onde: 
 
R – Reajuste Procurado; 
Po – Parcela a Reajustar; 
MOE – Índice de Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Mão de 
Obras Especializada – Coluna 13 – Fundação Getúlio Vargas – FGV; 
i – Identifica o Índice Referente ao Mês de Reajuste; 
o – Identifica o Índice Vinculado ao Mês do certame licitatório. 
 

25.3. Eventuais alterações dos valores ou alíquotas dos encargos tributários e previdenciários 
verificados após o início da prestação dos serviços e dentro do prazo contratual vigente, serão 
ressarcidos pela CONTRATANTE, mediante aditamento contratual. 
 
26. DA SUBCONTRATAÇÃO 

26.1. Não serão admitidos consórcio, associação, cessão ou transferência, fusão, cisão ou 
incorporação para a prestação dos serviços relativos a esta contratação, salvo expressa 
concordância da CONTRATANTE. 
 
26.2. É vedada a subcontratação total dos serviços. 
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26.3. A subcontratação parcial somente será permitida mediante prévia autorização, por escrito, 
do Departamento de Engenharia e Diretoria de Planejamento e Expansão - DPE, não eximindo a 
CONTRATADA da total responsabilidade sobre o objeto subcontratado.   
 
 

27. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

27.1 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente Pregão. 
27.2 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
27.3 – O resultado desta licitação será divulgado no sitio e publicado no Diário Oficial do Estado. 
27.4 – O objeto deste Edital poderá sofrer acréscimos de até 25 % (Vinte e cinco por cento), de 
conformidade com o art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
27.5 – É vedada a subcontratação para o fornecimento do objeto desta licitação. 
27.6 – Havendo discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá a redação do instrumento 
convocatório. 
27.7 – A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública virtual deste Pregão constarão em ata divulgada no 
sistema eletrônico. 
27.8 – Para todas as referências de tempo contidas neste Edital, será observado o horário de 
Brasília/DF, e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
ao certame. 
27.9 – Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no FORO da cidade 
de Macapá, Estado do Amapá. 
 
28. DOS ANEXOS    

28.1. Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes ANEXOS: 
 Anexo I – Modelo Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação 
 Anexo II – Modelo Declaração atendimento ao Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 e de 

conhecimento dos termos do edital  
 Anexo III – Modelo Declaração de ME e EPP 
 Anexo IV – Modelo de Declaração de elaboração independente de proposta. 
 Anexo V – Dados do Representante Legal  
 Anexo VI – Procuração para o Representante Legal 
 Anexo VII - Modelo de Proposta Comercial 
 Anexo VIII - Minuta do Contrato 
             
28.2. Integram o Termo de Referência, os seguintes ANEXOS: 
 Termo de Referência Nº 012/2015-DEEN 
 Anexo I – LT Santa Rita - São José 
 Anexo II – SE SÃO JOSÉ 
  Anexo II A – CIVIL 
  Anexo II B – ELÉTRICO 
  Anexo II C - ELETROMECÂNICO 
 Anexo III - Planilha de MACAPÁ VERSÃO200515    

 

Macapá, 11 de setembro de 2015. 
 

Dulcirene Pereira Lau Branch 
Presidente da Comissão de Licitação-CL/CEA 

Portaria nº 008/2015-PRE/CEA 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 097/2015-CL/PRE 

 

 
 

ANEXO I 
 
 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

  

  

  
 
A empresa ______________________________________, CNPJ n.º 
______________________________, declara a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 
para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO n.° 048/2015-LC/CEA, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, s 
termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade 
administrativa, civil e penal.  
     
       Local , ______ de ____________________ de 2015 
  
________________________________________ 
 
Assinatura do representante legal 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2015-CL/PRE 

PROCESSO Nº 097/2015-CL/PRE 

 
 
 

ANEXO II 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 

8.666/93 E DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 
 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONCORRENTE:  
- Nome/Razão Social:  

- CNPJ:  

- Endereço/Telefone/Fax:  

- E-mail:  
 
A Licitante acima identificada, através de seu Representante Legal abaixo assinado, declara sob 
as penas da Lei:  
 
A) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da  obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (conforme Anexo IV da 
IN/MARE nº 5, de 21/7/95, alterada pela IN/MARE nº 9, de 16/04/96);  
 
B) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos;  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  
 
C) conhecer os termos do Instrumento convocatório – Pregão Eletrônico 048/2015, que rege a 
presente licitação, bem como a minuta de contrato e seus demais anexos que o integram, e, 
declaramos ainda que possuímos capacidade técnica – operacional para executar o objeto deste 
Edital, para o qual apresentamos proposta.  
_________________________________  
(Local e Data)  
_________________________________  
(Assinatura do Representante Legal 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2015-CL/PRE 

PROCESSO Nº 097/2015-CL/PRE 
 

 

ANEXO III 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

_____________________________________ (Nome/Razão Social), inscrita no CNPJ nº 
____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ 
e do CPF nº __________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida na alínea “c” 
do subitem 5.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 048/2015, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do Art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/06. 
 
 
 
 
       Xxxxxxxxx, xxxx de xxxxxxxxx de 2015. 
 
 
 
 
 
       ___________________________________
  

    Representante Legal 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2015-CL/PRE 

PROCESSO Nº 097/2015-CL/PRE 
 
 

ANEXO IV 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
 

___________________________________________ (Representante legal da empresa), como 
representante devidamente constituído da empresa __________________________________, 
CNPJ nº ________, doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 6.2, Alínea “c” 
do Edital do Pregão Eletrônico nº 048/2015, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o Art. 
299 do CPB, que: 
 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 048/2015, foi elaborada 
de maneira independente, pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 048/2015, por 
qualquer meio ou qualquer pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 
048/2015 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 048/2015. 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 048/2015. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
048/2015, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 
048/2015 antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
048/2015 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante do Órgão licitante antes da abertura oficial das 
propostas, e 

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

 
 
 
       Xxxxxxxx, xxxx de xxxxxxxxxx de 2015 
 
 
       ____________________________________ 
       Representante legal da Empresa licitante 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2015-CL/PRE 

PROCESSO Nº 097/2015-CL/PRE 
 
 

ANEXO V 
 
 

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

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nome:  

Cargo(s):  RG:  CPF:  

Nacionalidade (s):  Estado Civil:  Profissão:  

Residência (Domicílio)  

Rua / Av.:  n.º  Complemento:  

Bairro:  Município:  Estado:  CEP:  

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

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social:  

CNPJ nº:  Fone:  Fax:  

ENDEREÇO COMERCIAL 

Rua / Av.:  n.º  Complemento:  

Bairro:  Município:  Estado:  CEP:  

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

Rua / Av.:  n.º  Complemento:  

Bairro:  Município:  Estado:  CEP:  

DADOS BANCÁRIOS  

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

 
Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da 
lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.  
 
Xxxxxxxx, xxxx de xxxxxxxxxx de 2015 
 ___________________________________ 
Representante legal da Empresa licitante 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 097/2015-CL/PRE 

 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA O REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social etc.)  
 
OUTORGADO: (nome, RG, CPF e qualificação do representante legal)  
 
OBJETO:          representar a outorgante perante a COMPANHIA DE ELTRICIDADE DO AMAPÁ - 

CEA, nas sessões do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/2015, que se realizará 
através do portal www.licitacoes-e.com.br aplicativo Licitações.  

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

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

 
 
LOCAL E DATA  
______________________________________________________________  
(assinatura identificada do outorgante, com firma reconhecida em cartório). 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2015-CL/PRE 

PROCESSO Nº 097/2015-CL/PRE 
 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 
À  
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 
Av. Padre Julio Maria Lombaerd, 1900, Santa Rita, Macapá/AP, CNPJ 05.965.546/0001-09 
E-mail: licitações@cea.ap.gov.br   
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/2015  
 
Após cuidadoso exame e estudo do Edital do certame licitatório em referência e seus anexos, com 
os quais concordamos, vimos apresentar nossa Proposta de conformidade com as condições 
nesse instrumento convocatório.  
 

OBJETO: Contratação de empresa para atuar na prestação de serviços de apoio ao 

gerenciamento de empreendimentos, fornecendo o apoio técnico e administrativo 

necessário para implantação, ampliação e/ou reforma de Subestações de 138/69/13,8 kV e 

na construção de Linhas de Subtransmissão de 69 kV dos sistemas elétricos da Companhia 

de Eletricidade do Amapá-CEA, indicados a seguir: 

 SE São José 69/13.8 kV, 2 Transformadores 69/13.8kV, 30MVA cada, 2 EL-69kV, 14 
Alimentadores 13.8kV; 

 SE Santa Rita(Ampliação), 2 EL-69kV; 

 LT Santa Rita/São José, 69 kV, 1 cabo 954MCM/fase, 5.2 Km; 

 SE Macapá II (Velha) 69/13,8 kV, instalação do 3º transformador 69/13,8 kV, 26,6 MVA; 

 SE Santana, instalação de 01 transformador 138/69/13,8 kV, 20 MVA. 
 

LOTE 01 SERVIÇO 

COMPOSIÇÃO VALOR GLOBAL (R$) 

 (R$)  

 (R$) 

 (R$) 

 (R$) 

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

- Prazo de validade da proposta: 60 DIAS  

- A alíquota de ISS inclusa no preço é de: ______%.  
Obrigamo-nos, a comparecer na data, horário e local estabelecidos pela CEA, para proceder a 
assinatura do Contrato.  
 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo 
de Referência.  
 

mailto:licitações@cea.ap.gov.br
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Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico 
e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos 
da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os 
descontos eventualmente concedidos.  
 
Obs.: (1) A CARTA PROPOSTA ESCRITA DEVERÁ SER APRESENTADA APENAS PELA 
LICITANTE VENCEDORA DA LICITAÇÃO E DEVERÁ ESTÁ ADEQUADA AOS PREÇOS 
RESULTANTES DA DISPUTA, OU DA NEGOCIAÇÃO COM O PREGOEIRO, NA DATA DA 
REALIZAÇÃO DO PREGÃO.  
 
Obs.: (2) ENVIAR JUNTAMENTE COM A CARTA PROPOSTA TODAS AS PLANILHAS DE 
CUSTO, MINUCIOSAMENTE DETALHADA PARA TODOS OS ITENS.  
 
Atenciosamente,  
Local e data  
_____________________________________  
Assinatura do Representante Legal 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CL/CEA 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2015-CL/PRE 
PROCESSO Nº 097/2015-CL/PRE 

 
 

ANEXO VIII 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº ___/ 2015 
 

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

 

   Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, de um lado, como 

CONTRATANTE, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, concessionária de Serviço 

Público - Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 05.965.546/0001-09, 

representada por seu Presidente, ANGELO DO CARMO, brasileiro, divorciado, administrador de 

empresas, com RG nº 7162837/SP e CPF nº 609.681.338-00, residente e domiciliado na SQN 214, Bloco 

I, apt. 108, Brasília/DF, CEP: 70.873-090, por seu Diretor Administrativo Financeiro, ELI PINTO DE 

MELO JUNIOR, brasileiro, casado, advogado OAB/MG nº 101.407, RG nº 2.719299-SSP/DF, inscrito no 

CPF/MF nº. 924.163.301-87, residente e domiciliado na Rua 36 Sul, Lote nº 16, Ap. 504, Águas Claras, 

Distrito Federal, CEP: 71931-360, e por seu Diretor de Planejamento e Expansão, Sr. JOSÉ ELIAZ 

ROSA, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, R.G. nº 3229181 - IFP e CPF nº. 372.451.557-04, 

residente e domiciliado no SHCGN, quadra 714, bloco E, casa 04, Asa Norte, Brasilia/DF, CEP: 70760-

765, e de outro lado como CONTRATADA  a Empresa _________________________, C.N.P.J.(MF) 

__________ NIRE:_____________, com sede na Rua: _______, ________ ________, CEP: ________, 

Telefone/Fax (__)  ________, neste ato representada pelo Sócio Administrativo Sr. _______, 

CPF._________  às normas disciplinares que preconizam a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes, que se obrigam a cumpri-las e 

respeitá-las integralmente: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1- O presente Contrato tem fundamento legal na Constituição Federal/88, na Lei nº 10.520/02, no 

Decreto Federal nº 5450/05, e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, como também a aplicação do beneficio da Lei Complementar nº. 123/2006 e do Decreto 

nº 6.204/2007, e demais exigências contidas no Edital Licitatório, no Termo de Referencia nº 

012/2015-DEEN/DPE, no Pregão Eletrônico nº 048/2015 - CL/CEA, constituídos no Processo nº 

097/2015 - CL/CEA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento Contratual. 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1- O Presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para atuar na prestação de 

serviços de apoio ao gerenciamento de empreendimentos, fornecendo o apoio técnico e 

administrativo necessário para implantação, ampliação e/ou reforma de Subestações de 138 / 69 

/ 13,8 kV e na construção de Linhas de Subtransmissão de 69 kV dos sistemas elétricos da 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, indicados a seguir: 
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 SE São José 69/13.8 kV, 2 Transformadores 69/13.8kV, 30MVA cada, 2 EL-69kV, 14 
Alimentadores 13.8kV; 

 SE Santa Rita(Ampliação), 2 EL-69kV; 

 LT Santa Rita/São José, 69 kV, 1 cabo 954MCM/fase, 5.2 Km; 

 SE Macapá II (Velha) 69/13,8 kV, instalação do 3º transformador 69/13,8 kV, 26,6 MVA; 

 SE Santana, instalação de 01 transformador 138/69/13,8 kV, 20 MVA. 

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

 CLÁUSULA TERCEIRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS SERVIÇOS: 

 3.1- Os serviços objeto deste Contrato serão coordenados pela CEA a partir de escritório regional de 
apoio à fiscalização e ao gerenciamento, a ser instalado no município de Macapá - AP. 

 3.2- A atuação da CONTRATADA se dará conforme o previsto no Art. 67 da lei 8.666/93, assistindo e 
subsidiando o(s) representante(s) da CONTRATANTE na implantação dos empreendimentos 
relacionados no Termo de Referência, contemplando o apoio nas atividades descritas nos itens a seguir: 

 Desenvolvimento de sistema de planejamento e acompanhamento detalhado da execução 

dos empreendimentos, objeto deste Contrato, com a metodologia e práticas do Guia 

PMBOK definido pelo Project Management Institute (PMI); 

 Análise e emissão de parecer sobre o projeto das instalações provisórias e canteiros de 

serviço apresentados pelo empreiteiro no início dos trabalhos; 

 Analisar e emitir parecer sobre o plano de execução e do cronograma detalhado dos 

serviços e obras a serem apresentados pela Empreiteira no inicio dos trabalhos; 

 Obtenção dos Manuais de Qualidade, contendo o Sistema de Gestão de Qualidade e 

verificação de sua efetiva utilização; 

 Participação de reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 

andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 

cumprimento do contrato; 

 Apoio na solução de incoerências, falhas ou omissões eventualmente encontradas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

 Apoio na solução das dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou a sequência dos 

serviços e obras em execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da 

Empreiteira com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

contratados pelo Contratante; 

 Solicitar da Contratante a presença dos Projetistas, sempre que for necessária a verificação 

da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições 

e conceitos do projeto; 

 Solicitar da Contratante a paralisação e/ou correção de qualquer serviço que não seja 

executado em conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial 

aplicável ao objeto do contrato; 

 Solicitar da Contratante a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras, de acordo com o projetado; 

 Solicitar da Contratante a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas 

necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras; 
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 Apoiar na execução do controle do cronograma de execução dos serviços e obras, 

solicitando a aprovação da Contratante nas eventuais exigências de ajustes que ocorrerem 

durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

 Apoiar na conferência de partes, etapas ou da totalidade dos serviços executados, 

subsidiando a Contratante na aprovação das medições de serviços e obras e nas 

providências para habilitação das faturas emitidas pela Empreiteira; 

 Verificar, analisar e submeter à aprovação da Contratante quanto à substituição de 

materiais, equipamentos e serviços solicitados pela Empreiteira, com base na comprovação 

da equivalência entre os componentes; 

 Verificar e subsidiar a Contratante na análise e aprovação dos relatórios periódicos de 

execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos 

estabelecidos nas Especificações de Construção; 

 Sugerir a Contratante a substituição de qualquer funcionário da Empreiteira que embarace 

ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

 Subsidiar à Contratante na verificação e aprovação os desenhos “como construídos” 

elaborados pela Empreiteira, registrando todas as modificações introduzidas no projeto 

original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados.  

3.3- Apoio à coordenação geral dos empreendimentos: 
 

i) Estabelecer o planejamento detalhado da execução dos empreendimentos com a metodologia 
e práticas do Guia PMBOK, com suporte no software MS-Project, com avaliação de todos os 
recursos necessários e de riscos envolvidos; 

j) Emitir mensalmente relatórios de acompanhamento da execução dos empreendimentos, 
conforme metodologia e práticas do Guia PMBOK, com indicação de desvios e de ações 
corretivas para atendimento das metas definidas no planejamento inicial; 

k) Apoiar à CONTRATANTE na coordenação da interface entre projetistas, empreiteiras e 
fornecedores de materiais e equipamentos;  

l) Prestar apoio técnico à CONTRATANTE para estabelecimento de normas e padrões de 
apresentação de documentos técnicos e desenhos; 

m) Receber, analisar e avaliar, quando solicitado pela CONTRATANTE, os documentos gerados 
pelas empreiteiras e fornecedores orientando à CONTRATANTE quanto às ações corretivas 
pertinentes; 

n) Apoiar à CONTRATANTE na constituição e operacionalização dos arquivos técnicos dos 
empreendimentos, registrando em meio digital e armazenando de forma ordenada os 
documentos técnicos e administrativos. O sistema digital de registro deverá estar protegido 
contra inserção, exclusão e manipulação de dados; 

o) Apoiar o acompanhamento da evolução dos projetos, das obras e da fabricação dos 
equipamentos, sugerindo correções quando pertinentes; 

p) Apoiar a análise das reivindicações das projetistas, empreiteiras e fornecedores, emitindo 
parecer sobre os pleitos. 

3.4- Apoio na elaboração dos documentos necessários para as contratações de projetos, equipamentos 
e obras: 

a) Prestar Apoio Técnico para o desenvolvimento dos processos de licitações e contratações dos 
empreendimentos: 
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 Preparação de documentação necessária aos processos licitatórios; 

 Assessoria na análise de qualificação dos proponentes; 

 Assessoria na elaboração de relatórios de análise das propostas; 

 Assessoria na preparação da documentação final para a assinatura dos 
contratos. 

b) Apoiar o acompanhamento da evolução dos processos licitatórios de forma a possibilitar a 
detecção de tendências de desvios com relação aos prazos previstos e a adoção de medidas 
corretivas; 

c) Prestar suporte na elaboração dos esclarecimentos aos licitantes. 

3.5- Apoio ao Gerenciamento dos contratos de fornecimento de materiais e equipamentos, inclusive os 
fornecidos pelos empreiteiros: 

g) Analisar e emitir parecer com relação aos projetos de fabricação apresentados pelos 
fornecedores; 

h) Analisar e emitir parecer com relação aos Planos de Inspeção e Controle de Qualidade dos 
materiais e equipamentos; 

i) Apoiar na execução de Inspeções Técnicas em fabrica e/ou no campo, emitindo parecer 
quanto à aprovação ou não dos equipamentos e materiais; 

j) Apoiar na elaboração de Boletins de Medição dos fornecimentos de materiais e equipamentos; 

k) Apoiar na elaboração de estudos e na emissão de pareceres quanto ao reajustamento de 
preços e de eventuais termos aditivos aos contratos; 

l) Apoiar na emissão de Relatórios Técnicos e Gerenciais sobre o andamento dos contratos de 
fornecimentos de materiais e equipamentos. 

3.6- Apoio ao Gerenciamento dos contratos de projeto, construção e montagem: 

j) Representar as CONTRATANTES, quando solicitada, na realização de reuniões com as 
empreiteiras e fornecedores; 

k) Acompanhar a elaboração dos projetos e a execução das obras, sugerindo às Contratantes as 
providências necessárias de forma a garantir que o andamento das obras não seja prejudicado; 

l) Apoiar no controle de entrega dos projetos “liberados para a construção” às empreiteiras e 
fornecedores; 

m) Apoiar no controle de Habilitações Técnicas dos profissionais alocados nas obras; 

n) Apoiar no atendimento das exigências referentes à Medicina e Segurança no Trabalho, durante 
a execução dos empreendimentos; 

o) Apoiar na execução das medições dos serviços de construção e montagem; 

p) Apoiar na elaboração e acompanhamento dos cronogramas das obras; 

q) Emitir Relatórios Gerenciais das atividades de construção e montagem dos empreendimentos; 

r) Apoiar a CONTRATANTE na fiscalização da execução dos serviços de construção, montagem 
e comissionamento das Linhas de Distribuição e Subestações, verificando e atestando o 
atendimento aos documentos referenciais das CONTRATANTES, conforme as recomendações 
contidas nos Anexos I, II e III do Termo de Referência. 

3.7- Apoio aos serviços de liberação fundiária: 
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g) Acompanhar a equipe de topografia, para a definição do caminhamento das linhas ou da 
localização das subestações, mantendo, inclusive, os contatos com os proprietários dos 
terrenos envolvidos. 

h) Apoiar na obtenção de autorização do proprietário ou posseiro (Termo de Anuência), inclusive 
na preparação do cadastro físico social dos ocupantes da terra e no estabelecimento de 
valores médios das indenizações, incluindo a avaliação pecuniária das benfeitorias; 

i) Apoiar na elaboração de protocolo e acompanhamento da DUP (ANEEL) com os dados 
cadastrais fundiários; 

j) Apoio à escrituração dos levantamentos, das avaliações e das negociações efetuadas; 

k) Apoio na preparação dos processos técnicos para o ajuizamento pela Consultoria Jurídica, 
visando a obtenção de tutela antecipada de passagem (liminar); 

l) Emitir Relatórios Gerenciais do andamento das atividades de liberação e regularização 
fundiária. 

3.8-  Apoio às atividades de licenciamento ambiental e cadastramento de obras: 

a) Apoiar no Levantamento de dados das obras necessários ao licenciamento ambiental; 

b) Protocolar documentos em órgão de licenciamento ambiental, quando solicitado pela 
CONTRATANTE; 

c) Apoiar na elaboração de documentos com informações solicitadas pelos órgãos ambientais; 

d) Elaborar relatório, nos modelos adotados pela contratante, para possibilitar o cadastramento 
contábil das obras. 

3.9- A CONTRATADA, para desenvolver as atividades, deverá atender o que é disposto no Termo de 
Referência 012/2015 DEEN/DPE. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: 

4.1- O preço global para consecução do objeto deste Contrato será de R$ ____________ 

(______________), sendo pago  mensalmente o valor estimado de R$ ______  (_______). 

4.2- 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 QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

5.1 - As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta da Dotação Orçamentária prevista 

no Orçamento da CEA, através da fonte de recurso nº 01-Recursos Próprios, Unidade Orçamentária 

nº ______ – __________________ - _____ e Elemento de Despesa nº ___________ – _________ – 

____, através da Nota de Empenho nº _____/2015, de ___ de _____ de 2015, estando o montante do 

dispêndio a ser efetuado por conta deste Contrato limitado ao valor global pactuado na Cláusula Quarta 

do presente termo. 

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

6.1- O prazo de vigência referente ao Contrato tem inicio na data de sua assinatura e encerra-se 04 

(quatro) meses após o termino do prazo de execução, podendo ser prorrogado mediante Termo 

Aditivo na forma do artigo 57 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações.  
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6.2- A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

6.3- 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. 

6.4- Os preços serão firmes e irreajustáveis durante 12 (doze) meses, porém a partir do 13º (décimo 

terceiro) mês, da data de assinatura do contrato, com periodicidade anual, o Contrato poderá ser 

reajustado mediante a aplicação da fórmula exposta a seguir: 

R = Po*((MOEi / MOEo) – 1), 

Onde: 

R – Reajuste Procurado; 

Po – Parcela a Reajustar; 

MOE – Índice de Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Mão de Obras 

Especializada – Coluna 13 – Fundação Getúlio Vargas – FGV; 

i – Identifica o Índice Referente ao Mês de Reajuste; 

o – Identifica o Índice Vinculado ao Mês do certame licitatório. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste até a data da prorrogação 

contratual, ocorrerá a preclusão temporal do direito, e nova solicitação só poderá ser pleiteada após o 

decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contados na forma prevista nesta contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:  

7.1- O prazo de execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos contados a 
partir da data da emissão da Autorização de Serviços – ADS; 

CLÁUSULA OITAVA -  DA MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO: 

8.1- Os serviços pertinentes a cada uma das Autorizações de Serviços - ADS somente poderão ser 
iniciados após a sua emissão, devidamente aprovada, pela CONTRATANTE. 

8.2- A medição de cada ADS será mensal e deverá ser apresentada à CONTRATANTE entre o 

primeiro e o décimo dia do mês subsequente aos serviços prestados, compreendendo os itens da 

Planilha de Quantidades e Preços – Totais – Anexo III (planilha 3.15), do Termo de Referência. 

8.3- A verificação das quantidades executadas será feita conforme as ADS em execução e o Boletim 

Mensal de Medição que será emitido pela CONTRATADA em modelo de formulário a ser fornecido pela 

CONTRATANTE.  

8.4- Na medição mensal dos serviços de cada ADS, serão apropriados os quantitativos de cada posto. 

Os quantitativos medidos acumulados estão limitados ao previsto na respectiva ADS. 

8.5- Somente para efeito de apropriação contábil na CONTRATANTE a prestação de serviços de cada 

posto em mais de um dos empreendimentos poderão ser apropriados no Boletim de Medição 

proporcionalmente aos quantitativos dos serviços executados em cada um dos respectivos 

empreendimentos. 

8.6- Juntamente com o Boletim Mensal de Medição, para efeito de aprovação pela CONTRATANTE a 

CONTRATADA deverá apresentar o Relatório Mensal dos Serviços Realizados. Neste relatório deverá 
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ser apresentada a indicação da posição atual de cada empreendimento em relação à programação 

original. 

8.7- O Relatório Mensal deverá mostrar detalhadamente para cada uma das Autorizações de Serviços 

em execução os itens das obras e serviços que foram gerenciados, as divergências verificadas e as 

providencias adotadas junto aos empreiteiros das obras visando a solução das mesmas.  

8.8- O Relatório Mensal deverá também detalhar as atividades de apoio desenvolvidas na área de 

suprimentos de materiais e equipamentos, serviços ambientais e fundiários. 

8.9- O Relatório deverá explicitar sob forma de tabela todas as medições de serviços e obras 

realizadas pelos empreiteiros, mostrando quantidades e valores aprovados pelo Departamento de 

Engenharia – DEEN /DPE CONTRATANTE, como realizados. 

8.10- O Relatório Mensal deverá conter ainda relato descritivo especifico de todos os desligamentos 

realizados, detalhando o tempo de desligamento e os serviços realizados no desligamento. 

8.11- O Relatório Mensal deverá contemplar também um Anexo contendo um relato contábil do 

Contrato que de forma explicita mostre: 

a) A quilometragem por tipo de veículo e por Escritório/Postos; 

b) Total de despesas indiretas. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

9.1- O faturamento deverá ser efetuado e entregue entre o primeiro e o décimo dia do mês 

subsequente aos serviços prestados, de acordo com a legislação específica e com a respectiva 

comprovação fiscal. 

9.2- O aceite do serviço executado por força desta contratação será feito mediante atesto das faturas ou 
notas fiscais, pelo DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA/CEA; 

9.3- Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados a empresa contratada e a 
contagem do prazo para pagamento das faturas contestadas será reiniciado a partir da reapresentação 
da nota fiscal de serviço, devidamente corrigida em um prazo máximo de 07 (sete) dias corridos; 

9.4- As faturas deverão ser entregues em papel, podendo também ser entregues em meio eletrônico, 
desde que este possibilite a execução de filtros, a emissão e impressão das faturas agrupadas e seus 
relatórios em nome da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA; 

9.5- Deverá constar na fatura, além dos valores a serem pagos, o percentual de desconto, se houver; 

9.6- Para efeito de faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal Fatura; 

b) Boletim de Medição aprovado pela CONTRATANTE; 

c) Cópias autenticadas dos comprovantes referentes aos recolhimentos das contribuições devidas 

ao INSS, FGTS e ISS, relativas ao mês de competência dos serviços prestados; 

d) Cópia autenticada da folha de pagamento (devidamente assinada) dos empregados vinculados 

aos serviços, referentes ao mês de sua realização; 

e) Termo de recebimento dos serviços, emitido pelo administrador do Contrato, quando se tratar de 

faturamento correspondente à medição final. 

f)  Na primeira medição da ativação de um posto, será exigida cópia autenticada da nota fiscal 

correspondente a comprovação de aquisição de Notebook, Impressoras, Máquinas Fotográficas, 
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Software Originais, GPS, Celulares, moldem, e demais materiais/equipamentos constantes no 

Termo de Referência. 

9.7- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de comprovação, 
devidamente atualizada de regularização para com: 

a) A Fazenda Federal, e certidão de Quitação de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal, e Certidão Negativa da Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional; 

b) A Fazenda Estadual: Certidão Negativa de Débito Estadual (ICMS) e Certidão quanto à Divida 
Ativa da Prefeitura de Macapá se houver; 

c) A Fazenda (ISS) 

d) A Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo Instituto Nacional de 
Seguro Social - INSS; 

e) Ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS: Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 

f) Certidão de Débitos Trabalhistas. 

9.8- Ocorrendo fatos impeditivos na liquidação da despesa ou erro no documento de cobrança, esta 
ficará suspensa e o pagamento não será efetuado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não se sujeitando a CEA a qualquer ônus.  

9.9- A CONTRATADA apresentará, mensalmente, nota fiscal/fatura para liquidação e pagamento das 
despesas pela CONTRATANTE, juntamente com o relatório dos serviços prestados, estes devidamente 
assinados pelo setor fiscalizador. O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados, a partir da efetiva prestação dos serviços, com apresentação dos documentos 
acima citados, devidamente certificados pela DEEN/CEA.  

9.10- O pagamento devido da Nota Fiscal/Fatura apresentada será efetuado através de crédito em conta 
bancária, agência e banco determinado pela CONTRATADA, conforme abaixo: 

BANCO:__________; 

AGÊNCIA: __________; 

CONTA CORRENTE: __________. 

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

9.12- 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 a especificações constantes deste contrato e seus 
anexos;  

9.13- Na ocorrência de eventual atraso de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, os valores em 
débitos serão acrescidos de juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, 
aplicados no período compreendido entre a data de vencimento e o dia do efetivo pagamento 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA na ocasião do pagamento apresentará,  junto com a Nota 
Fiscal/Fatura dos serviços prestados uma cópia deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  

10.1- Fica designado, de acordo com o Art. 67 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, o 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA /CEA, para acompanhamento e fiscalização do Contrato em 
questão, denominada simplesmente  DEEN/CEA; 
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10.2- Caberá a DEEN/CEA a atestação das Notas Fiscais/Faturas que comprovem a prestação dos 
serviços; 

10.3- O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  

10.4- 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;  

10.5- A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário;  

10.6- Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços objeto do contrato, a CONTRATANTE 
poderá, ainda, sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, 
sempre que essa medida se tornar necessária; 

10.7- A DEEN/CEA apresentará, mensalmente, a Nota Fiscal/Fatura para liquidação e pagamento das 
despesas pela CEA, juntamente com o relatório dos serviços efetivamente prestados;  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

11.1- É de total responsabilidade da CONTRATADA a infraestrutura de instalações físicas, mobiliário, 
veículos, equipamentos e ferramentas de uso individual e coletivo, suprimentos, softwares e 
equipamentos de informática, conforme especificação e quantificação indicadas, no Termo de 
Referência nº 012/2015-DEEN/DPE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

a) Recrutar os profissionais necessários à execução dos serviços sob sua exclusiva e inteira 

responsabilidade, submetendo os currículos dos mesmos à CONTRATANTE tão somente 

para fins de verificação se os mesmos atendem às condições previstas no Contrato e seus 

anexos, cabendo à CONTRATADA efetuar todos os pagamentos e arcar com todos os 

encargos previstos nas leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, sem qualquer 

responsabilidade de natureza solidária ou subsidiária à CONTRATANTE respeitado o 

Artigo 71 e Parágrafo Primeiro da Lei nº 8.666/93, com redação da Lei nº 9.032/95. 

b) Apresentar à CONTRATANTE os atestados médicos admissionais obrigatórios na forma 

do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, relativos aos profissionais que forem 

destacados para os serviços objeto deste Contrato. 

c) Deverá ainda a CONTRATADA apresentar no ato da contratação exames médicos pelos 

quais se comprovem não serem os profissionais destacados para o serviço da 

CONTRATANTE portadores de moléstias infectocontagiosas, apresentando, ainda, os 

atestados médicos de sanidade física e mental, e os exames periódicos igualmente 

previstos no dispositivo legal citado para os profissionais que prestarem serviços em áreas 

de risco. Todos os atestados exigidos neste item deverão ser expedidos por órgão de 

saúde pública. 

d) A CONTRATADA será responsável pela execução e guarda do controle de ponto, o qual 

não deverá conter emendas e rasuras. Os controles de pontos, na forma especificada, 

deverão ser apresentados para análise da CONTRATANTE sendo devolvidos em até 72 

(setenta e duas) horas a partir de sua apresentação. 

e) A CONTRATADA se obriga a comunicar à CONTRATANTE a existência de acordos 

individuais e/ ou coletivos para compensação de jornada excedente de trabalho, bem como 
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os respectivos dias de folgas ou reduções ajustadas, promovendo a consequente 

substituição do profissional, também com consenso da CONTRATANTE. 

f) A CONTRATADA deverá apresentar junto a cada faturamento, cópias autenticadas da 

GFIP e GPS recolhidas no mês de competência, dos seus empregados envolvidos na 

execução dos serviços objeto de contratação, assim como, a cópia da respectiva folha de 

pagamentos. 

g) A CONTRATADA deverá respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de 

segurança do trabalho, disciplina e regulamentos da CONTRATANTE em especial a 

certificação pela NR 10 do pessoal em condições de trabalho sob risco elétrico. 

h) A CONTRATADA deverá apresentar no ato da contratação, devidamente anotadas, as 

carteiras de trabalho e previdência social dos profissionais que forem destacados para 

prestar os serviços objeto deste Contrato, mantendo-as atualizadas e exibi-las sempre que 

solicitadas pela CONTRATANTE.  

i) A CONTRATADA deverá pagar a seus empregados contratados para a execução dos 

serviços objeto deste Termo Contratual, salário mensal compatível com o estabelecido 

pelo(s) sindicato(s) das respectivas categorias dos trabalhadores utilizados nas atividades 

deste Contrato. 

j) Após a contratação a CONTRATADA fica obrigada a apresentar até o dia 10 de cada mês 

subsequente ao vencido, comprovante de pagamento dos salários dos profissionais no 

prazo legal estabelecido no artigo 464 da consolidação das leis do trabalho, ou seja, até o 

5º dia útil de cada mês.  

k) A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas 

seus empregados no desempenho dos serviços objeto deste Contrato, ou em conexão 

com eles, devendo adotar todas as providências que, a respeito, exija a legislação em 

vigor, bem como ratificar em qualquer circunstância não haver vínculo empregatício entre 

seus empregados e a CONTRATANTE. A responsabilidade de que aqui se trata 

compreende a indenização de todo e qualquer dano de ordem material e pessoal 

causados à própria CONTRATANTE, ao empreiteiro das obras e a terceiros, 

independentemente da existência e verificação de culpa ou dolo.  Nestes casos, a 

CONTRATADA se obriga a comunicar o fato à CONTRATANTE no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, relatando e comprovando no mesmo ato a adoção das providências 

legais cabíveis. 

l) A CONTRATADA deverá efetuar substituição, com prévia autorização da CONTRATANTE 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, dos 

profissionais designados para as atividades objeto desta contratação, nos casos de 

afastamento por faltas justificadas, férias, doenças, gozo de benefícios previdenciários, 

cursos, treinamentos, e outras ausências da espécie, comunicando à CONTRATANTE a 

substituição, fornecendo de imediato, carta de apresentação do empregado substituto, 

bem como os demais documentos relacionados nos itens anteriores, aplicáveis nos casos 

em que o período de substituição for superior a 48 (quarenta e oito) horas. 

m) A CONTRATADA deverá substituir, em até 05 (cinco) dias, sem ônus para a 

CONTRATANTE, os profissionais que não satisfizerem as condições requeridas para a 
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natureza dos serviços ou que desacatarem as normas da CONTRATANTE, situação que 

impedirá o profissional de executar qualquer serviço objeto da contratação. 

n) A CONTRATADA deverá apresentar seus empregados devidamente identificados e com 

seus respectivos EPI, devendo ser adequados às normas regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho, fazendo com que, quando em serviço, os mesmos se apresentem sempre 

bem vestidos, calçados e com boa aparência. Para os Engenheiros e os Técnicos de Nível 

Médio com atuação direta nas obras, além das obrigações citadas, caberá a 

CONTRATADA a entrega dos EPI específicos e apropriados para a atividade, tais como: 

bota isolante, luvas, capacete, etc.  

o) A CONTRATADA deverá fornecer para seus empregados, para uso obrigatório e em local 

visível, sempre que em serviço, crachás contendo identificação da CONTRATADA, nome e 

fotografia 3 x 4 (recente) de seus empregados, bem como o telefone de contato da 

empresa e o nome do superior responsável pela coordenação dos serviços. 

p) A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos danos e prejuízos causados por seus 

empregados aos bens da CONTRATANTE verificados durante a execução dos serviços 

contratados, seja por imprudência, negligência ou imperícia, ou mesmo por dolo, ficando a 

CONTRATANTE autorizada a descontar de qualquer crédito da CONTRATADA a 

importância necessária à cobertura de tais danos e prejuízos. 

q) A CONTRATADA deverá diligenciar para que os veículos colocados a disposição dos seus 

funcionários para uso nos trabalhos de fiscalização estejam sempre limpos e perfeitas 

condições de uso, com todos os seus acessórios em perfeito funcionamento, substituindo 

em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas os veículos que não estejam em 

perfeitas condições. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

I - DA CONTRATADA: 

a) Além dos profissionais da equipe supracitada, o CONTRATADO deverá apresentar, também, 

antes da assinatura do contrato, a relação de profissionais da equipe que estará mobilizada 

para os serviços, incluindo os subcontratados e consultores específicos, indicando 

claramente a especialidade e a experiência de cada um, em empreendimentos similares aos do 

objeto deste Termo. 

b) Executar os serviços obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT e demais especificações técnicas e padrões de projetos da CEA. 

p) Ser responsável pelo recrutamento, treinamento, administração, transporte, alimentação, assim 

como qualquer outra obrigação relacionada com o emprego da mão-de-obra na prestação dos 

serviços objeto deste Contrato. 

q) Fornecer toda a mão-de-obra, ferramental, equipamentos e veículos, mesmo que não estejam 

discriminados no presente Contrato, desde que sejam necessários à execução dos serviços 

contratados. 

r) Comunicar imediatamente à CEA a ocorrência de qualquer impedimento no andamento dos 

serviços, oficializando a comunicação posteriormente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

s) Solicitar, por escrito, a prévia aprovação pela CEA quando houver necessidade de promover 

alterações de quaisquer serviços, quer na execução, quer na especificação. 

t) Os profissionais empregados pela CONTRATADA na prestação dos serviços não terão 
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vínculos empregatícios com a 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 venham a causar à CEA e/ou terceiros, estando a CEA 

autorizada a descontar de quaisquer créditos da CONTRATADA a quantia necessária à 

cobertura de tais danos/prejuízos. 

u) Ser responsável por todos os atos, omissões e encargos sociais de seus empregados ou 

subcontratados e demais pessoas que, direta ou indiretamente, utilizar na execução dos 

serviços. 

v) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos advindos da paralisação parcial ou total dos 

serviços contratados. 

w) Permitir que a CEA fiscalize, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, ficando 

assegurado à CEA o direito de aceitá-los ou não. 

x) Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do presente 

Contrato, sem qualquer ônus para a CEA. 

y) Reparar ou corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato, onde 

verificarem-se erros, falhas ou desconformidades com as normas vigentes ou com as 

especificações da CEA, mesmo que estes não impliquem no perfeito funcionamento das Linhas 

e/ou subestações. 

z) Indicar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do instrumento contratual, 

o coordenador geral dos projetos, que será responsável pela execução dos Serviços. 

aa) Apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do instrumento 

contratual, a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica respectiva, na forma que 

determina a Lei nº 6.476/77. 

bb) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e/ou quaisquer ônus 

fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários e comerciais vigentes durante a execução dos serviços e, ainda, 

quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive com 

relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato e da execução dos serviços 

previstos. 

cc) Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus 

empregados e terceiros, decorrentes da prestação dos serviços. 

dd) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, consoante art. 55, inciso XIII da Lei nº 8666/93. 

II - DA CONTRATANTE: 

a) Aprovar as faturas referentes às medições dos serviços, advindos da execução das 

Autorizações de Serviços (A.D.S.). 

b) Analisar, aceitar ou rejeitar os serviços, se julgar necessário, com base nas especificações 

técnicas contidas no Termo de Referência e as normas (NBR) pertinentes. 

c) Orientar a CONTRATADA quanto à forma correta de apresentação das Notas Fiscais de 

Serviços. 

d) Notificar a CONTRATADA, através do Administrador do Contrato, fixando-lhes prazos para 

correção de irregularidades encontradas na execução dos serviços. 

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensão de serviços 

ou sustação de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas quaisquer inobservâncias 
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das exigências deste Contrato. 

f) Prestar à CONTRATADA, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao 

cumprimento das obrigações assumidas no Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES: 

14.1- Atraso injustificado na prestação dos serviços ou o descumprimento das obrigações 

estabelecidas no Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 1% (um por cento) por dia, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

14.2- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem anterior;  

14.3- Pelos motivos que seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 14.1 

e 14.2 desta Cláusula: 

a) pela recusa injustificada em assinar este Contrato; 

b) pela não prestação dos serviços de acordo com as especificações da proposta da 

CONTRATADA, dentro do prazo proposto; 

c) pelo descumprimento de alguma das condições e dos prazos estipulados neste Contrato e nos 

seus Anexos. 

14.4- Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às penalidades referidas 

no Capítulo IV da Lei n°. 8.666/93. 

14.5- Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA  QUINTA - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

15.1- O recebimento final dos serviços será precedido de verificação por parte da fiscalização da CEA, 

para comprovação dos serviços contratados, devendo a CONTRATADA comunicar ao Administrador do 

Contrato, por escrito, a conclusão dos serviços. 

15.2- Os serviços, objeto deste Contrato, serão formalmente recebidos pelo Administrador do Contrato, 

após o atendimento de todas as condições estabelecidas, observando-se as seguintes condições: 

a) Provisoriamente, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA; 
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b) Definitivamente, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso de prazo de observação, estipulado em até 90 (noventa) dias, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO: 

16.1- A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 
77 a 80 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

16.2- A rescisão deste Contrato poderá ser:  

s) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 
a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do 
CONTRATANTE; 

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 

d) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente e não ensejará a CONTRATADA quaisquer tipos de 
indenização ou multa rescisória.  

§ 1º- A CONTRATANTE somente pagará a CONTRATADA o saldo de serviços efetivamente prestados 
até a data de rescisão por culpa da CONTRATADA, cabendo, dentre outros atos, a declaração de 
inadimplência, e à parte inocente indenização por perdas e danos, lucros cessantes e emergentes, sem 
prejuízos das aplicações de multas previstas no presente Contrato. 

§ 2º - Este Contrato poderá ser rescindido amigavelmente por acordo entre as partes, mediante aviso 
prévio de 10 (dez) dias corridos, desde que haja conveniência para a administração e na verificação de 
qualquer uma das hipóteses elencadas na legislação aplicável. 

§ 3º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL 

17.1- A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 

Contrato a garantia equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor do Contrato, nas 

modalidades e critérios previstos no “caput” e §1º do art. 56 da Lei 8.666/93. 

17.2- 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 a respectiva 

reposição, no prazo de três dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da 

CONTRATANTE. 

17.3- Caberá ao CONTRATADO optar por uma das modalidades de garantia: 

a) As cauções em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro garantia; 

c) Fiança bancária 

17.4- Caso seja feita a opção por cauções em dinheiro deverão ser depositadas em conta corrente da 

CONTRATANTE que será informada oportunamente pela CEA. 

17.5- A liberação da garantia será feita após a execução do Contrato e desde que as obrigações 

assumidas no Contrato tenham sido cumpridas integralmente. 
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17.6- Na hipótese da GARANTIA CONTRATUAL acima não ser apresentada no prazo previsto, o 
Contrato será rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE com base no inciso I do art. 78 da LEI 
8.666/93, depois de exercido pela CONTRATADA o seu direito à ampla defesa, não cabendo qualquer 
ressarcimento à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS VEDAÇÕES: 

18.1- 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 NONA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 

19.1- São de total, absoluta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas do 

pessoal contratado para execução do objeto deste Contrato, sejam salários, vantagens, obrigações 

sociais e outras de qualquer natureza, por mais especiais que sejam. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO E DOS PREÇOS 

20.1- A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá repactuar o contrato, visando a adequação e 

aperfeiçoamento na prestação dos serviços objeto do presente termo.  

20.2- O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas à manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e observados os subitens subsequentes; 

PARÁGRAFO ÚNICO - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da 

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de 

demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

21.1- O objeto do presente contrato não poderá ser subcontratado, em qualquer hipótese, sob pena de 

rescisão contratual, salvo se houver expressa autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS: 

22.1- 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 TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

23.1- 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 QUARTA - DA PUBLICAÇÃO: 

24.1- 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 QUINTA - DO FORO: 
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25.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Macapá 
(AP), com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

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

           

 
       Macapá (AP), ____ de ________ de 2015. 
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