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 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018–PRL/CEA 

 

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

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

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

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

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

31 de maio de 2005, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e as exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 012/2018-

DGT/DG/CEA e demais anexos, partes integrantes deste Edital. 

 

DATAS E HORÁRIOS: 

Abertura das Propostas: 28/06/2018 às 09h00min. 

Disputa: 28/06/2018 às 10h00min. 

Observando o horário de Brasília/DF. 

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

Licitação nº 722889  

 

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 subsequente, desde que 

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

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

1.1. O objeto da presente licitação é a 
contratação de empresa especializada para 

reativar e fornecer os serviços de atualização e suporte técnico, na geração 6 – G6, aos 

módulos do Sistema Integrado de Gestão Empresarial | ERP versão 5.8.10 ou superior, com 

uma licença para 31 usuários flutuantes e de Gestão de Pessoas | HCM versão 6.2.33 ou 

superior, com uma licença para 900 colaboradores, desenvolvidos pela produtora Senior 

Sistemas S/A, neste Termo de Referência - TR relacionados, e que atendam as determinações 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE e do Manual de Controle Patrimonial do 

Setor Elétrico - MCPSE e demais legislações complementares afetas, bem como implantação 

assistida, com a disponibilização de um analista de sistemas alocado em tempo integral nas 

dependências da Companhia de Eletricidade do Amapá, na sede da empresa em Macapá/AP.
 

1.1 O valor máximo estimado da contratação é de R$ 2.396.200,00 (Dois milhões trezentos e 

noventa e seis mil e duzentos reais). 

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1 A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos próprios previstos 

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

- Unidade orçamentária: 45041 

- Despesa: Aquisição do sistema Ingrid-empresa serviços necessários o upgrade do sistema S. 

- Número da reserva: 000734 

 
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

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

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

exclusivamente por meio eletrônico via internet, em horário de expediente desta Companhia de 

Eletricidade, ou seja, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às  17:30h, no seguinte contato: 

licitacoes@cea.ap.gov.br . 

3.2 Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sistema eletrônico. 

3.3 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. 

3.4 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. O envio de pedidos de esclarecimentos ou 

impugnação deverão ser remetidos em horário de expediente desta Companhia de Eletricidade, 

ou seja, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às  17:30h, por e-mail para: 

licitacoes@cea.ap.gov.br . 

3.5 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste Edital e do 

Termo de Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

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

realização do certame. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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4.1 O Credenciamento permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, 

em sua forma eletrônica. 

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

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do Banco do Brasil, 

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

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

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

apoio e os licitantes que participam do pregão na forma eletrônica (Art. 3º do Decreto nº 

5.450/2005). 

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

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

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

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

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

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

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 
5. DA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento junto ao portal www.licitacoes-

e.com.br do Banco do Brasil, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, desde que: 

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

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

competente; 

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

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

si; e comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos; 

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

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

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

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

empresa do mesmo grupo que esteja participando desta licitação; 

5.1.5 Não estejam inadimplentes com a União ou cujo(s) diretor(es) tenha(m) participado de 

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

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

responsável pela licitação; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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5.1.7 Não estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou 

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

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

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993. 

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

mensagens do sistema eletrônico relativo às seguintes declarações:  

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

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

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

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 
6. ENVIO DAS PROPOSTAS 
 

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

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

recebimento de propostas. 

6.2 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

Edital. 

6.3 Qualquer elemento que possa identificar o licitante acarretará a desclassificação da proposta. 

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

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.5 Formular e encaminhar a proposta de preço, no idioma oficial do Brasil, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico. O licitante deverá estar ciente e levar em consideração, além da 

especificação e condições estabelecidas neste edital, o atendimento dos seguintes requisitos: 
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6.5.1 Apresentar os preços de forma completa, sem dízimas, computando todos os custos 

necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os materiais, tributos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento 

de pessoal, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto licitado, constantes da proposta. 

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

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

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

6.7 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.  

6.8 O licitante deverá enviar sua proposta via sistema eletrônico, SEM A IDENTIFICAÇÃO DO 

LICITANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, contendo as seguintes 

informações (quando possível): 

6.8.1 Valor unitário e total; 

6.8.2 Marca; 

6.8.3 Fabricante; 

6.8.4 Descrição detalhada do objeto, conforme pede o Edital e o Termo de Referência (anexo), 

TAMBÉM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, indicando prazo de validade da proposta e 

prazo de entrega e garantia. 

6.9 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 

pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título; não cabendo, desta forma, quaisquer ônus 

adicionais a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA. 

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

e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar 

o julgamento. 

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

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

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

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

6.13 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

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

6.15 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO 
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7.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 

hora indicadas no preâmbulo deste Edital. 

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

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

 
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 O Pregoeiro analisará as propostas, desclassificando aquelas que se mostrarem 

incompatíveis com o objeto da licitação e os requisitos do Edital ou que apresentem preços que 

sejam manifestadamente inexequíveis. 

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

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

5.450/05. 

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

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

 
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
9.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 

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

informado do horário e valores consignados no registro de cada lance. 

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

sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

se em sigilo a identificação do detentor do lance. 

9.5 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for 

considerado inexequível. 

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

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

alteração. 

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

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

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

realizados. 

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

será suspensa e terá reinício somente após comunicação do Pregoeiro aos licitantes. 
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9.9 Para julgamento das propostas será adotado o critério do menor valor. 

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

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

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

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

9.11 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas. 

 
10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
10.1 Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. 

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

cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

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

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

2015. 

10.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de 

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

para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.  

10.3 Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 

3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

10.3.1 produzidos no País; 

10.3.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

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

de tecnologia no País; 

10.3.4 produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 
11. DA NEGOCIAÇÃO 
 
11.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para 

a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 
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11.2 O sistema disponibilizará campo próprio para mensagem do Pregoeiro cabendo aos 

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

convocado pelo Pregoeiro. 

11.3. Caso não sejam apresentados os lances, será verificada a conformidade entre a proposta 

de menor preço e valor estimado para a contratação. 

11.4 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

11.5 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
12.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

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

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto contidas neste Edital e seus anexos. 

12.2 Será desclassificada a proposta que: 

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

12.2.2 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

12.2.3 Não apresentar as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e/ou 

anexos; 

12.2.4 Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 

demais licitantes; 

12.3 A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação 

de todo o projeto anexo a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões 

em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 

preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor 

total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.  

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

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

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

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

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

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

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
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12.5 O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

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

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma 

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

IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008. 

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

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

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

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

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

fundamentam a suspeita. 

 
13.  DO ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

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

até 04 (quatro) horas, considerando o horário de expediente desta CEA que é das 07h30min às 

11h30min e das 13h30min às 17h30min, após a convocação via sistema, a proposta de preço 

adequada ao último lance e dos documentos de habilitação indicados no item 13 deste Edital ao 

endereço eletrônico licitacoes@cea.ap.gov.br.  

13.2 A proposta inicial, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada após solicitação do 

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

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

suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 

13.2.1 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos 

projetos elaborados pela Administração; 

13.2.2 Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 

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

Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

13.2.2.1 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente 

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

13.2.2.2 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais 

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

contratação do objeto; 

13.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 

custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

13.4 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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13.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto 

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

originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar 

evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, 

desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

13.4.1 Erros formais no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a 

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

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

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

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

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

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

deverá ocorrer o arredondamento para menos. 

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

no item 13.1, deverão ser encaminhados a Comissão de Licitação e Contratos da Companhia de 

Eletricidade do Amapá, Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, nº 1900, bairro Santa Rita, CEP 68.900-

030 – Macapá-AP, no prazo de 03 (três) dias a partir da solicitação do Pregoeiro, de segunda-

feira à sexta-feira, em horário de expediente que é de 7:30h às 11:30h e 13:30 às 17:30, em 

envelope com timbre da empresa e lacrado. 

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

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

Pregoeiro. 

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

Seção, será desclassificado. 

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

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

técnicas do objeto. 

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

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

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

data e horário para a continuidade da mesma. 

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

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

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

caso. 

 
14. DA HABILITAÇÃO  
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14.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

14.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

14.1.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

14.1.3 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

14.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

14.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

14.4 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

14.5 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 

oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 

encaminhar, no prazo de 4 (quatro) horas, documento válido que comprove o atendimento das 

exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação 

da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades 

cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

14.6 O Pregoeiro poderá consultar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-

financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, 

da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. Ocorrendo a impossibilidade de consulta por 

problemas técnicos no sistema apropriado, o Pregoeiro poderá solicitar que o arrematante 

encaminhe o seu SICAF no prazo estabelecido pelo Pregoeiro. 

14.7 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 

Jurídica, à qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e 

trabalhista e demais declarações avante indicadas: 

I - habilitação jurídica; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal e trabalhista; 

V – declarações. 

 
14.7.1 Habilitação jurídica:  

 
14.7.1.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

14.7.1.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.7.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

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

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

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

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

administradores; 

14.7.1.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

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

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

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

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

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

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971; 

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

autorização; 

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

consolidação respectiva. 

14.7.2 Qualificação técnica 

14.7.2.1 Conforme item 10 do Termo de Referência. 

 
14.7.3 Qualificação Econômico-Financeira 
 
14.7.3.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante. 

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

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
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a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

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

14.7.3.3 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

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

sociedade; 

14.7.3.4 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

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

empresa licitante; 

14.7.3.5 A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices 

contábeis: 

14.7.3.5.1 Índice de Liquidez Geral 
 

Liquidez Geral = ≥ 1,0   
 
 

14.7.3.5.2 Índice de Solvência Geral 
 

Solvência Geral = ≥ 1,0 
 
 

14.7.3.5.3 Índice de Liquidez Corrente 
 

Liquidez Corrente = ≥ 1,0 
 
 

14.7.3.5.4 Índice de Grau de Endividamento 
 

 
Grau de Endividamentos =  ≤ 1,0 

 
 

14.7.3.6 As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos juntados ao 

balanço, conforme orientação deste Edital.  

14.7.3.7 As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens 13.7.3.6.1, 13.7.3.6.2 a 

14.7.3.7.3 deverão comprovar, considerados os riscos para a administração no cumprimento das 

obrigações contratuais, patrimônio líquido superior em 10% (dez por cento) do valor estimado 

global para a contratação e, relativamente à data de apresentação da proposta, permitida a 

atualização para esta data através de índices oficiais. 

 
14.4.4 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
14.4.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

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

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

contratual; 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
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14.4.4.3 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 

demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, 

inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 

14.4.4.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. Em se tratando de empresa com sede neste 

município de Macapá/AP, apresentar a Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

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

emitida pela Caixa Econômica Federal; 

14.4.4.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 

14.4.4.7 Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período. 

14.4.4.8 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

14.4.4.9 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
14.4.5 Declarações 

 
14.4.5.1 Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, 

alterado pela Lei n° 9.648/98, instrução Normativa/MARE n° 5/95, conforme Anexo IV; 

14.4.5.2 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao 

preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº. 9.854/99, 

regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de 05/09/2002, conforme Anexo V; 
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14.4.5.3 Declaração, por parte do licitante, de elaboração independente de proposta, conforme 

Anexo VIII deste Edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI nº 02/2009, de 

16/09/2009, publicado no DOU de 17/09/2009 e demais declarações anexas a este Edital. 

14.5 O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante deste Edital, 

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

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

habilitação.  

14.6 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

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

 
15. DOS RECURSOS 
 
15.1 Declarado o vencedor, será concedido prazo de 01 (uma) hora, durante o qual qualquer 

licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 

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

15.1.2 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao 

licitante vencedor. 

15.1.3 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-

a, em campo próprio do sistema. 

15.1.4 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso 

pelo sistema eletrônico no prazo de 03 (três) dias contados da data que postou sua intenção 

recursal, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também 

via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

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

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

de lances. 

15.3 As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente. 

15.4 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15.5 Não serão conhecidas as razões e contrarrazões a recursos intempestivamente 

apresentadas. 

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

constante neste Edital. 

 
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
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16.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

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

dos recursos apresentados. 

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

competente homologará o procedimento licitatório.  

 
17. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
17.1. Após a homologação, o fornecedor poderá ser convocado para assinar o Termo de 

Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

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

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

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

certame. 

17.3 Previamente à contratação será realizada consulta “on line” ao SICAF, pela contratante, 

para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e/ou outra restrição a sua 

habilitação. 

17.4 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no Edital e anexos. 

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

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

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

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

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

prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

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

contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, 

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

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

União, Estados e Municípios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas fixadas 

neste edital e das demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da 

Lei Federal nº. 8.666/93. 

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

motivação do órgão ou entidade licitante. 

 
18.  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
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18.1 O adjudicatário, no prazo de cinco (5) dias, após a assinatura do Contrato ou aceite do 

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

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

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

obrigações contratuais. 

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

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

máximo de 2% (dois por cento).  

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

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

demais obrigações nele previstas; 

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

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

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

CEA à Contratada; 

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

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

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

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

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

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

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

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

uma ou mais das seguintes hipóteses:  

18.6.1 caso fortuito ou força maior; 

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

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

praticados pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

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

CEA. 

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

previstas neste item. 

18.8 Será considerada extinta a garantia: 

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

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

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

Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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18.8.2 No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Companhia de Eletricidade 

do Amapá - CEA não comunique a ocorrência de sinistros. 

 
19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

 
21. DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO – ADS 

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

licitante vencedora durante a validade da ata de registro de preços para, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, após cumpridas as exigências contidas neste Edital, aceitar ou retirar a 

Autorização de 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 de 

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, conforme art. 64, § 2º 

da Lei 8.666/1993. 

21.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a Autorização de 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. DO PAGAMENTO 
 
22.1 A contratada deverá comprovar os recolhimentos fiscais, tributários, previdenciários e 

trabalhistas referentes à execução do objeto do presente Termo de Referência, sob pena de 

não receber os valores requeridos. 
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22.2 O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura, contendo o detalhamento dos materiais empregados, através de ordem bancária, 

para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada. 

22.3 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.  

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

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

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, a critério da contratante. 

22.5 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

22.6 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF.   

22.7 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF. 

22.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; e 

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

I = (TX)                        I = (6/100)                      I = 0,00016438 
                                            365 

TX = Percentual da taxa anual = 6 % 
 
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
23.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste Edital e das demais cominações 

referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla 

defesa, a licitante que: 

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital. 
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b) no prazo determinado, não assinar o contrato ou não retirar a ADS; 

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

e) não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) cometer fraude fiscal; 

 
23.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a Administração da Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as 

sanções descritas na minuta do Contrato em anexo: 

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

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

dias úteis, contados da notificação. 

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

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

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

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

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

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

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

23.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

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

comprometimento da segurança da contratação. 

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

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

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

documentação referente ao presente Edital. 

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

contratação. 



 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 
Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1310/1302 

 Página 21 de 75 

  

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

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

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

24.6 A anulação do Pregão induz da ata de registro de preços e do contrato. 

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

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

suportado no cumprimento do Contrato. 

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

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

formulação das propostas. 

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

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

estabelecido. 

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

constante do preâmbulo deste Edital. 

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

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

Judiciária do Estado do Amapá.  

 
 
25. DOS ANEXOS 
 
25.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Modelo de Carta Proposta 

Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente  

Anexo V – Modelo de Declaração do Cumprimento do Requisito Constitucional 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Capacidade Técnica 

Anexo VII – Modelo de Declaração de ME e EPP 

Anexo VIII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo IX – Minuta do Contrato 

 
 

Macapá, 07 de junho de 2018. 
 
 

DANIEL SARGES DE MORAES 
Pregoeiro 
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. A Companhia de Eletricidade do Amapá, ao longo dos últimos anos, apresentou 

crescimento considerável, ampliando sua atuação e responsabilidade junto à sociedade e aos 

órgãos de fiscalização e regularização. Com isso, precisou-se implantar uma constante 

modernização das ferramentas para a gestão administrativa e financeira. 

 

3. DO OBJETO  

 

3.1. Contratação de empresa especializada para reativar e fornecer os serviços de atualização 

e suporte técnico, na geração 6 – G6, aos módulos do Sistema Integrado de Gestão Empresarial 

| ERP versão 5.8.10 ou superior, com uma licença para 31 usuários flutuantes e de Gestão de 

Pessoas | HCM versão 6.2.33 ou superior, com uma licença para 900 colaboradores, 

desenvolvidos pela produtora Senior Sistemas S/A, neste Termo de Referência - TR relacionados, 

e que atendam as determinações do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE e do 

Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico - MCPSE e demais legislações complementares 

afetas, bem como implantação assistida, com a disponibilidade de um gestor de processos 

alocado em tempo integral nas dependências da CEA, na sede da empresa em Macapá/AP. 

 
 

4. DA JUSTIFICATIVA 

4.1. Considerando o encerramento do contrato com a empresa que atualmente fornece os 

serviços descritos neste Termo de Referência – TR, respeitando a lei de licitações, que norteia 

essa contratação, considerando ainda o investimento efetuado pela CEA na aquisição das 

licenças de uso dos módulos dos sistemas existente, pois gera significativa economia financeira, 

evitando retrabalho e gasto de tempo desnecessário para obtenção de produtos similares aos 

em uso atualmente, bem como na conciliação dos dados existentes necessários a melhoria da 

qualidade de informação aumentando a confiabilidade e assim descartando eventuais processos 

paralelos e isolados de controles estáticos com alto consumo de tempo. 

4.2. Investir na infraestrutura e na qualificação da mão de obra da área da Tecnologia da 

Informação – TI da CEA de forma que permita instrumentalizar melhor a área administrativa, 

maior controle, registros hábeis de dados, com geração de relatórios gerenciais consolidados e 

confiáveis, que venham auxiliar na tomada de decisões, redução de retrabalho e maior eficiência 

na gestão. 

4.3. Melhor uso dos recursos existentes, principalmente àqueles que por ventura não 

atendem satisfatoriamente às necessidades das áreas, inexistindo comunicação e integração 
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entre eles. Nesta perspectiva, a instituição almeja, no âmbito da gestão geral, adquirir solução 

informatizada para Gestão Integrada. 

4.4. As ofertas atuais no mercado, dos recursos da área de tecnologia da informação, 

possibilitam uma nova forma de administração, alicerçada na gestão por processos 

organizacionais, favorecendo uma gestão focada em racionalizar a utilização dos recursos 

institucionais. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO 

5.1. Modalidade 

5.1.1. Levando em consideração que os serviços a serem licitados são da área de 

informática, e de acordo com diversos autores, tem entendimento de que bem ou 

serviço comum nada tem a ver com complexidade do bem ou serviço a ser 

adquirido e sim com o produto comumente encontrado no mercado, entendemos 

que estes sistemas da Senior Sistemas S/A embora complexos, existem no mercado 

e estão presentes em mais de 10.000 empresas de vários segmentos.  

 

5.1.2. Cabe ainda mencionar a conclusão do artigo “Pregão para contratação de bens e 

serviços em Tecnologia da Informação Sistema (software) em Gestão Pública ”, 

publicada na edição de SET/DEZ de 2010 da revista do TCU, por Gustavo Vidigal 

Costa, onde conclui: 

“3. Conclusão 

De tudo o que foi exposto, é possível concluir que a contratação de bens e serviços de 

tecnologia da informação, notadamente, Sistemas em Gestão Pública, desde que 

possuam padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital, 

com base em especificações usuais no mercado, deve ser obrigatoriamente realizada 

pela modalidade Pregão. ” 

5.1.3. Com base nas considerações acima, bem como na indicação contida no Artigo 4º, 

do Decreto 5.450, de 31/05/2005 entendemos ser obrigatória a licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico.  

 

5.2. Tipo 

Menor Preço 

 

6. DOS BENEFÍCIOS PARA A CEA 

 

6.1. Os benefícios consistem em manter as boas práticas existentes, além de evoluir e 

implementar melhores práticas e customização, através de requisições da gestão do 

contrato e/ou através de portarias dos órgãos de regulação, descritas nos itens que 

seguem: 
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 Integrar as informações dos setores administrativos abrangidos pelas soluções, trazendo 

facilidade quanto a cooperação entre as áreas, além de disponibilizar informações 

gerenciais céleres e confiáveis, que auxiliem na tomada de decisão dos gestores; 

 Reduzir qualquer retrabalho, consolidando a fluidez e celeridade na execução dos 

processos, propiciando melhor aproveitamento dos recursos, incluindo a redução de 

gastos com impressões; 

 Fomentar a modernização da cultura institucional com adoção de novas metodologias de 

trabalho com ênfase na produtividade, efetividade e segurança. 

 Tornar as rotinas de trabalho padronizadas, por meio de uso de procedimentos e 

controles que tragam ganho de tempo, controle e redução de custos; 

 Implementar a filosofia de trabalho cooperativo entre os diversos setores da companhia, 

norteando sistematicamente o fluxo das tarefas através de ferramentas disponíveis e 

viabilizando a implementação de gestão por processos; 

 Respeitar às normas da Contabilidade Aplicada no setor elétrico; 

 Estar aderente às exigências dos órgãos de regulação; 

 Permitir o rastreamento e auditoria dos acessos realizados, preservando o histórico das 

informações. 

 

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 

7.1. O prazo de vigência referente ao Contrato tem início na data de sua assinatura e encerra 

após 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo na forma do artigo 57 

da Lei 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.  

7.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

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

inicial atualizado do contrato. 

7.3. Os preços serão firmes e irreajustáveis durante a vigência deste Contrato, porém 

havendo prorrogação, estes poderão ser revistos com base em índices específicos ou setoriais 

mais adequados à natureza da obra, compra ou serviço, sempre que existentes. 

7.3.1. Na ausência dos índices específicos, será adotado o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da 

data de assinatura do contrato, para o primeiro reajuste, ou da data do último 

reajuste, para os subsequentes.   

7.3.2. 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 neste Termo de Referência. 

 

8. DETALHAMENTO DOS SISTEMAS E SEUS MÓDULOS 
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 Para atender o objeto da licitação, os serviços da proponente deverão atender aos 

módulos de sistemas e requisitos transcritos neste TR, considerando as licenças de uso 

mencionadas no objeto. 

 

8.1. MÓDULOS DE GESTÃO EMPRESARIAL | ERP 

8.1.1. Os módulos de Gestão Empresarial existentes na CEA com licença de uso para 31 

usuários flutuantes, licenciada pela Senior Sistemas S. A., seguem: 

a. Controladoria 

- Gestão de Contabilidade – Responsável pela gestão contábil da empresa, controla os 

processos de lançamentos contábeis, apuração do resultado contábil e relatórios 

gerenciais. Trata as formas de contabilização na origem, eliminando retrabalho e 

possibilitando rastrear todo o caminho do lançamento contábil, além de gerar as 

informações para o SPED Contábil e Fiscal, conforme MCSE – Manual de Contabilidade 

do Setor Elétrico- MCSE, versão 2015. 

- Gestão de Tributos – Trata os aspectos fiscais e tributários, tais como apuração de 

impostos, inclusive do LALUR, PIS e COFINS, DIRF de fornecedores, guias dos tributos 

IRRF, ISS, PCC-PIS/COFINS/CSLL e INSS, controle e emissão de guias de impostos retidos. 

- Gestão de Ordens em Curso (SISOC) – Conforme determina o item b da IG 6.1.3 do 

MANUAL DE CONTABILIDADE DO SETOR ELÉTRICO, este sistema de gestão financeira 

gerencia os ativos em curso a partir da integração das RAI – Requisição ao Almoxarifado 

de Imobilização provindas do módulo de estoque, com integração de lançamentos 

contábeis, conforme Portaria DNAEE 815. 

- Gestão de Patrimônio – Gestão patrimonial dos ativos em serviço, cálculo da 

depreciação, transferências e baixas, com integração de lançamentos contábeis, 

conforme Portaria DNAEE 815. 

b. Financeiro 

- Gestão Orçamentária e Projetos – Responsável pela elaboração, aprovação e 

acompanhamento do orçamento anual da empresa, atuando diretamente com os 

valores a serem empenhados. Gestão dos empenhos, através da emissão e atualização 

do saldo orçamentário, por conta financeira e centro de custos. 

- Gestão de Contas a Pagar – Responsável pela gestão do pagamento dos títulos 

liquidados 

- Gestão de Tesouraria – Gestão da movimentação financeira, Conciliação bancária, 

extratos bancários, emissão de cheques. 

- Gestão de Plano Financeiro 

c. Suprimentos 

- Gestão de Estoques – Gestão do estoque físico/ financeiro da empresa controlando as 

movimentações de entrada e saída, do almoxarifado de operação e do de imobilização, 
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integradas as liquidações, requisições eletrônicas RAI e RAO-Requisição ao Almoxarifado 

de Operação. Integração de lançamentos contábil das movimentações de estoque da RAI 

junto ao SISOC. Gestão de inventário. 

- Gestão de Compras e de Recebimento – Responsável pela gestão de compras, com 

atuação na cotação de preço, ordens de compras, e gestão da solicitação de compras 

integrado ao módulo da CL. Gestão do recebimento e liquidação de Notas Fiscais de 

Entrada vinculado ao controle orçamentário e de empenhos, com integração de 

lançamentos contábeis e financeiros. 

- Gestão de Licitação – Responsável por registrar todo processo licitatório, permitindo 

assim a integração automática a partir dos códigos dos produtos / serviços licitados 

oriundos das solicitações de compras e integrando esses mesmos códigos ao módulo de 

empenho, seguindo então o fluxo normal detalhado por item de produto/serviço. Este 

módulo integra a reserva de saldo orçamentário automaticamente no módulo de 

orçamento/empenho. Responsável ainda pela Gestão dos contratos dos fornecedores.  

d. BMP – Balancete Mensal Padronizado  

Módulo que atende exigência legal da ANEEL, conforme determina o item 5 da IG 6.2 

do MANUAL DE CONTABILIDADE DO SETOR ELÉTRICO, intrinsicamente integrado a 

Gestão de Contabilidade através dos lançamentos contábeis e com validações e 

cruzamentos automáticos juto ao Plano de Contas Contábil vigente. Geração do 

arquivo para transmissão via duto da ANEEL. 

e. SISRAC – Sistema de Rateio da Administração Central  

Módulo que atende ao que determina o item 15 da IG 6.3.23 do MANUAL DE 

CONTABILIDADE DO SETOR ELÉTRICO da ANEEL. 

f. ECD – SPED ECD – Escrituração Contábil Digital 

Módulo que atende exigência legal da RFB - Receita Federal do Brasil, conforme 

Decreto 6.022, de 22/01/2007 e RFB-IN 1.420, de 19/12/2013 e suas alterações. 

Este módulo está diretamente ligado à área de Gestão de Contabilidade. 

g. EFD – Escrituração Fiscal Digital  

- SPED ECF – Escrituração Contábil Fiscal - Módulo que atende exigência legal da 

RFB – Receita Federal do Brasil, conforme Decreto 6.022, de 22/01/2007 e RFB-IN 1.422, 

de 19/12/2013 e suas alterações. Este módulo está diretamente ligado à área de Gestão 

de Tributos. 

- SPED Contribuições – Escrituração Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições) - Módulo que atende exigência legal 

da RFB – Receita Federal do Brasil, conforme Decreto 6.022, de 22/01/2007 e RFB-IN 

1.252, de 01/03/2012 e suas alterações. Este módulo está diretamente ligado à área de 

Gestão de Tributos. 
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7.1.2. Os módulos de Gestão Empresarial a serem implantados na CEA, e geração de 

dados:  

a. Controladoria 

- Gestão de Ordens em Curso (SISOC) - sistema de gestão financeira gerencia os 

ativos em curso a partir da integração das RAI – Requisição ao Almoxarifado de 

Imobilização provindas do módulo de estoque, com integração de lançamentos 

contábeis, conforme Resolução Normativa 674/15 e legislação complementar. 

- Gestão de Patrimônio – Gestão patrimonial dos ativos em serviço, cálculo da 

depreciação, transferências e baixas, com integração de lançamentos contábeis, 

conforme Resolução Normativa 674/15 e legislação complementar. 

- Integração do ERP com sistema InGRID -  Conforme Integrações e Cargas de 

Dados apresentadas através dos ANEXOS 1 e 2. 

- Suporte a Fiscalização da Base de Remuneração para Fins de Revisão Tarifária – 

Conjunto de saídas, com gravação em Excel, que permite dar suporte a fiscalização da 

ANEEL, dos seguintes itens contidos no Anexo 3 - “Solicitação de Documentos e 

Informações – SDI”: 

i. Quadro 1 – Quadro sintético de todas as Obras (Projetos) realizados, conforme 

respectivo layout no Anexo 3 – SDI, geração automática por relatório no sistema, 

por período; 

ii. Quadro 2 – Relatório contendo todos os registros contábeis do AIS – Ativo 

Imobilizado em Serviço, conforme respectivo layout no Anexo 3 – SDI, geração 

automática por relatório no sistema, por período; 

iii. Quadro 3 – Relatório do Razão de Obras, contendo individualmente todos os 

lançamentos realizados, conforme respectivo layout no Anexo 3 – SDI, geração 

automática por relatório no sistema, por período; 

 

- Importação e Adaptação no ERP da Base de Remuneração Regulatória-BRR 

devidamente homologada pela ANEEL – Arquivo em Excel contendo os dados 

homologados pela ANEEL referente a BRR dos Ativos Imobilizados em Serviço que 

deverão ser contabilizados conforme o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, 

e ainda item “3.3 – Manutenção da Base” da versão 2.0 do “Submódulo 2.3 dos 

Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET” aprovada pela REN 686, de 

17/11/2015. 

 

b. EFD – Escrituração Fiscal Digital 

- SPED Fiscal – EFD – geração em arquivo digital, que se constitui de um conjunto de 

escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das 

unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de 

apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, 

instituído pelo Ato Cotepe EFD nº 09/08. A partir de sua base de dados, a empresa deverá 
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gerar um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido em Ato COTEPE, informando 

todos os documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos federal e 

estadual, referentes ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI. Este arquivo deverá 

ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED. 

 

7.2. MÓDULOS DE GESTÃO DE PESSOAS | HCM 

7.2.1. Os módulos de Gestão de Pessoas existentes na CEA com licença de uso para 900 

colaboradores ativos licenciados pela Senior Sistemas S. A., seguem: 

a. Administração de Pessoal (Rubi) 

 Módulo responsável pela gestão da folha de pagamento.  

b. Gestão de Benefícios 

Módulo responsável por gerir informações e controle dos benefícios a serem 

integrados mensalmente a folha de pagamento. 

c. Gestão do Controle do Ponto (Ronda Ponto) Portaria MTE 1.510 

 Gestão do Ponto eletrônico em acordo com a Portaria do MTE 1.510, de 21/08/2009. 

d. Captura Ponto Portaria MTE 373 

 Gestão do Ponto eletrônico em acordo com a Portaria do MTE 373, de 28/02/2011. 

e. Gestão de Treinamento 

Módulo que faz a gestão de todo e qualquer treinamento dentro e fora da empresa 

com alocação de recursos orçamentários, financeiros, material e humano, bem 

como acompanhamento dos desdobramentos dessas atividades incorporando os 

dados de conclusão no histórico do colaborador que servirá para análise de 

desempenho e no desenvolvimento inclusive junto ao PDI-Plano de 

Desenvolvimento Individual. 

f. Gestão do Ponto Web  

Permite maior agilidade e facilidade no acerto do ponto, garantindo uma redução de 

tempo e custo para fechamento do ponto do mês. Ele atua em conjunto com o 

módulo Controle de ponto, controlando as rotinas de apuração e banco de horas. 

Com uma interface específica para o colaborador e outra para o gestor, é possível 

oferecer para cada perfil de usuário, as funcionalidades mais utilizadas e 

proporcionar um ganho de produtividade. 

g. Gestão da Segurança do Trabalho 

Envolve os aspectos ligados a segurança da empresa do ponto de vista trabalhista, 

como o controle da brigada de incêndio, as manutenções dos equipamentos de 

segurança coletiva da empresa EPC´s onde permite cadastrá-los conforme os locais, 
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fabricantes, como também registrar um histórico das revisões efetuadas e controlar 

os equipamentos das próximas revisões, administração dos equipamentos de 

proteção individual EPI´s, com distribuição individual ou coletiva, controle da parte 

administrativa da CIPA, cadastramento dos Planos de Ação(SESMT) planejados na 

empresa, gerencia também o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

Com base no PPRA será emitido o modelo Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP) 

que reúne informações detalhadas sobre o histórico do empregado na empresa.  

h. Gestão da Medicina Ocupacional  

Cuida da saúde dos colaboradores e candidatos. Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO) poderá ser utilizado para controlar todos os exames 

médicos solicitados, ou seja, periódicos, de admissão, acompanhamento demitidos, 

etc. Para os exames audiométricos haverá um controle abrangente, ou seja, 

permitindo a aplicação dos mais variados métodos de avaliação na audiometria, 

inclusive com a utilização de regras que permitirão gerar automaticamente os 

pareceres e a impressão dos modelos gráficos. Em Vacinação, permite gerenciar a 

aplicação das vacinas através da identificação das campanhas. 

i. Análise de Impacto do eSocial  

É uma ferramenta Senior que diagnostica as inconsistências na base de dados do 

cliente em relação aos leiautes do eSocial. A verificação contempla os campos 

requeridos pelo eSocial e novas parametrizações exigidas pelo sistema. Como 

resultado da verificação, a ferramenta apontará um plano de ação para corrigir as 

informações da base de dados. 

j. eSocial – Documentos Eletrônicos  

Módulo responsável pela mensageria do eSocial, ou seja, faz a transmissão das 

informações dos empregadores para o ambiente do governo de forma automática, 

através de webservices. 

 

 

9. REQUISITOS 

 

9.1. REQUISITOS GERAIS 

 

A solução integrada e informatizada de gestão administrativa, que gerencia os 

dados existentes, deverá permanecer adaptável à estrutura específica da 

CONTRATATANTE, estar em conformidade com a legislação do setor elétrico, 

possibilitando a execução dos módulos constantes deste documento, com instalação 

centralizada na estrutura física da CONTRATATANTE e disponibilização de acesso via 

web, através do uso do recurso de Browser Access - BA para uso por quantidade de 
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usuários definida no objeto, por tempo indeterminado dos módulos adquiridos na 

modalidade CDU – Cessão de Direito de Uso. 

 

9.1.1. As principais funcionalidades gerais a serem contempladas são: 

9.1.1.1. A solução deve ter aderência para atender à legislação e necessidades 

específicas da sociedade de economia mista, em especial, às necessidades do 

setor elétrico brasileiro e normas próprias; 

9.1.1.2. Permitir a visualização de relatórios em tela e exportação de relatórios, no 

mínimo, para os formatos “.pdf” e “.xlsx”; 

9.1.1.3. Permitir visualizar, vincular e anexar, no mínimo, documentos de texto, 

imagens e planilhas aos processos, em pontos específicos; 

9.1.1.4. Os módulos contidos em cada sistema mencionados no objeto deverão ser 

integrados entre si, atualizando banco de dados único, sem duplicidade de 

informações compartilhadas entre os módulos, de forma que as transações 

iniciadas num determinado módulo desencadeiem todas as ações a elas 

relacionadas, mesmo que em outros módulos, observando-se a integridade da 

transação; 

9.1.1.5. Permitir recursos de copiar/colar nos campos do sistema, bem como a 

possibilidade de aproveitamento de informações já cadastradas para realização 

de cadastramento semelhante; 

9.1.1.6. Permitir consultas ao log de transações realizadas no sistema, utilizando a 

ferramenta VisLog que oferece como filtro período inicial e final, o tipo do evento, 

por ocorrência, grupos de eventos e usuários do sistema; 

9.1.1.7. Permitir a personalização das mensagens de erro, nas implementações 

feitas a partir do uso das ferramentas disponíveis no menu Recursos; 

9.1.1.8. Exibir, em cada interface, identificação da tela do sistema que está sendo 

executada no momento e usuário logado; 

9.1.1.9. Disponibilizar manual do usuário, recursos de tutoriais, exemplos e 

imagens, nas implementações específicas, quando necessário; 

9.1.1.10. Possuir interface com usuário no idioma português do Brasil; 

9.1.1.11. As consultas nas telas do sistema podem se utilizar de filtros simples, 

avançados, com cláusulas de SQL, em quaisquer dos módulos, com 

personalização por perfil de usuário; 
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9.1.1.12. Efetuar notificação automática de pendências aos usuários, alertas e 

recebimentos de mensagens através de correio eletrônico; 

 

 

9.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

9.2.1. Requisitos de Integração com outros sistemas 

9.2.1.1. Com Sistema In GRID da INDRA 

9.2.1.1.1. A solução deverá ser integrada ao inGRID, sistema de gerência da 

área técnica da CEA, permitindo a importação e exportação de 

informações, conforme Integrações e Cargas de Dados apresentadas 

através dos ANEXOS 1 e 2. A forma como tal integração deverá ser 

realizada será discutida conjuntamente entre a equipe técnica da 

CONTRATADA e a da mantenedora do sistema InGRID, sendo que esta 

última repassará os elementos necessários para viabilizar as 

implementações necessárias, tudo sendo intermediado pela 

CONTRATANTE. 

 

9.2.1.2. Com Sistema Comercial (Faturamento e Arrecadação – AJURI) 

9.2.1.2.1. Integração Contábil 

A partir da entrega do plano de contabilização pela área da 

contabilidade a área comercial, será gerado arquivo pela área 

comercial contendo os lançamentos contábeis mensais e repassados 

a contratada para integração junto ao módulo de contabilidade do 

sistema de Gestão Empresarial | ERP.  

9.2.1.2.2. Integração dos dados para apuração dos impostos referente ao 

SPED Contribuições – PIS/COFINS, SPED EFD – ICMS/IPI e SPED Reinf – 

Retenções e outras informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. 

As informações físicas e financeiras do faturamento a serem integradas 

deverão ser no nível analítico por fatura de cada consumidor, por 

faixa de consumo, com as respectivas tarifas, indicando a classe e 

nível de tensão, inclusive destacando os serviços individualizados.  

A área de TI da CEA estará responsável por essa disponibilização dos 

dados nos formatos específicos definidos em comum acordo. 
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9.2.2. Requisitos de Licenças  

9.2.2.1. Licenças perpétuas de uso dos sistemas para os novos sistemas e módulos 

contratados na modalidade CDU – Cessão de Direto de Uso, respeitado os 

quantitativos de licença aqui definidos; 

9.2.2.2. A solução deverá contar com quatro ambientes completos e 

independentes: treinamento, desenvolvimento, homologação e produção; 

9.2.2.3. O licenciamento deverá contemplar os sistemas para uso: 

 Servidor de produção;  

 Servidor de homologação;  

 Servidor de desenvolvimento; 

 Servidor de treinamento; 

 

9.2.2.4. As licenças dos sistemas não poderão ter limites relacionados ao volume 

de dados. Os limites de volume de dados da solução deverão estar vinculados 

apenas ao hardware utilizado nos servidores. 

9.2.3. Requisitos de ambiente computacional e de tecnologia 

 As soluções serão instaladas no ambiente computacional da CEA, conforme 

orientado pelo link abaixo – “Plataformas Homologadas”, observada a versão em 

uso: 

https://documentacao.senior.com.br/fad/6.2.32/#informacoes-

tecnicas/plataformas-

homologados.htm%3FTocPath%3DInforma%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520T

%25C3%25A9cnicas%7C_____1  

 Utilizar o TCP/IP como protocolo básico de comunicações entre as suas diversas 

camadas; 

 Ser compatível com o protocolo TCP (transporte); 

 Ser plenamente compatível com protocolo IP Versão 4 e 6; 

 Permitir a configuração do número da porta TCP dos componentes da solução, 

visando definição de qualidade de serviço (QoS); 

 A solução deverá ter sido desenvolvida com arquitetura de 3 (três) camadas; 

 A camada de administração de dados será gerenciada pelo Sistema Gerenciador 

de Bancos de SQL Server conforme homologado para a versão do sistema em uso, 

descrito no link “Plataformas Homologadas” acima; 

https://documentacao.senior.com.br/fad/6.2.32/#informacoes-tecnicas/plataformas-homologados.htm%3FTocPath%3DInforma%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520T%25C3%25A9cnicas%7C_____1
https://documentacao.senior.com.br/fad/6.2.32/#informacoes-tecnicas/plataformas-homologados.htm%3FTocPath%3DInforma%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520T%25C3%25A9cnicas%7C_____1
https://documentacao.senior.com.br/fad/6.2.32/#informacoes-tecnicas/plataformas-homologados.htm%3FTocPath%3DInforma%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520T%25C3%25A9cnicas%7C_____1
https://documentacao.senior.com.br/fad/6.2.32/#informacoes-tecnicas/plataformas-homologados.htm%3FTocPath%3DInforma%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520T%25C3%25A9cnicas%7C_____1
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 Permitir a troca de informações com outros sistemas utilizando as tecnologias 

XML e webservices; 

 Recursos de gerador de relatórios que permitam a emissão de relatórios com 

gráficos sobre os dados contidos no modelo, quando se fizer necessário; 

 Possuir flexibilidade para a criação de campos adicionais nas tabelas do Sistema 

de forma a atender novos requisitos dos usuários finais, totalmente transparente, 

com a aprovação do respectivo projeto que deu origem as criações pela equipe 

de desenvolvimento da CONTRATADA. 

 Fornecer dicionário de dados do software objeto do Edital, podendo este acesso, 

ao dicionário de dados, ser passível de assinalamento a determinados Grupos 

e/ou usuários; 

 Permitir a disponibilização do acesso ao sistema por meio da Intranet, Extranet e 

Internet, de acordo com a política de acesso definida pela CEA, a partir do uso da 

tecnologia de Browser Access – BA, respeitando as limitações apresentadas no 

link abaixo, pelo item “Recursos e Funcionalidades”: 

https://documentacao.senior.com.br/fad/6.2.32/#informacoes-tecnicas/formas-

de-acesso.htm  

9.2.4. Requisitos de Segurança da Informação: 

 O controle de acessos ao sistema, de acordo com a natureza e interesse das áreas 

usuárias, independentemente do meio de acesso (intranet ou internet), através 

da definição de grupos de usuários; 

 Permitir o resguardo do histórico de transações, em sistema de “log”, 

contemplando o armazenamento de nome do usuário, data, hora e conteúdo da 

inclusão, exclusão ou alteração, a partir de lista das tabelas de interesse fornecida 

pela CEA, possibilitando assim que os usuários administradores tenham 

autonomia para habilitar, ou não, o registro em “log” dessas transações. Deverá 

ser observado que para o registro de logs o usuário não poderá pertencer ao 

grupo de usuário Master. O planejamento, definição e implementação dos grupos 

de usuários no sistema para a eliminação do uso do grupo de usuário Master 

ficará sob a responsabilidade da equipe de TI da CEA; 

 O sistema deverá possibilitar auditoria, com a utilização dos registros de “log”, 

podendo gerar resultado para compor instrumento de prova forense, utilizando o 

aplicativo Vislog com os recursos disponíveis. 

https://documentacao.senior.com.br/fad/6.2.32/#informacoes-tecnicas/formas-de-acesso.htm
https://documentacao.senior.com.br/fad/6.2.32/#informacoes-tecnicas/formas-de-acesso.htm
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 O sistema deve permitir a utilização de certificados digitais utilizados pela CEA 

para assinatura digital de documentos eletrônicos, contidos e contratados pelo 

módulo Senior E-DOCS, respeitando a especificação do certificado do tipo A1;  

 

 

10. SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA 

 

10.1. Da Implantação 

10.1.1. A implantação do(s) Sistema(s), será feita pela CONTRATADA. 

10.1.1.1. Quaisquer solicitações adicionais e/ou atividades não previstas no escopo 

de implantação do(s) Sistema(s) deverão ser devidamente acordada entre as 

Partes antes de sua execução, com a indicação, e correspondente aprovação, 

do esforço, custo e/ou impacto no cronograma inicialmente previsto. 

10.1.2. A implantação do(s) Sistema(s) e demais serviços relacionados, é um conjunto de 

atividades complexo, que depende da participação efetiva da CONTRATANTE, 

através dos usuários designados, dos responsáveis pela definição de processos e 

dos tomadores de decisão por parte da CONTRATANTE. O maior ou menor grau de 

envolvimento da CONTRATANTE no projeto de implantação impactará na 

velocidade de desenvolvimento das atividades (cronograma), e será determinante 

para o resultado final da implantação do(s) Sistema(s). 

10.1.3. A elaboração dos projetos de implantação fica sob responsabilidade da 

CONTRATADA que deverá apresentar a CONTRATANTE para validação e aprovação 

do Plano de Trabalho, devendo conter os tópicos abaixo: 

 Objetivo e Metas 

 Redesenho de Processos de Negócios 

 Gestão do acompanhamento da Implantação 

 Treinamento das Equipes por Processo 

 Entrada em Produção e Acompanhamento 

 Geração e atualização de Manuais 

 Cronograma de Atividades e responsabilidades 

10.1.3.1. Para os projetos / módulos aqui previstos deverão ser apresentados na 

proposta e seu detalhamento em até 30 dias da habilitação da contratação. 

10.1.3.2. Para os projetos / módulos que venham a ser demandados ao longo da 

vigência do contrato e que não estejam previstos neste documento, serão 

objeto de nova contratação específica. 
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10.1.3.3. Todo e qualquer projeto deverá ser obrigatoriamente definido e criado 

pela CONTRATADA, de forma a atender as necessidades da CONTRATANTE e 

validado em conjunto pela CONTRATADA e a CONTRATANTE. A arquitetura e 

implementação no sistema deverá ser desenhada pela CONTRATADA, 

abrangendo a criação de qualquer campo, tabela, processamento e 

integrações. 

10.1.3.4. A execução e implementação dos projetos terá a responsabilidade, 

coordenação e acompanhamento da equipe da CONTRATADA e poderá ter a 

participação de membros da equipe de desenvolvimento da CONTRATANTE, 

contanto que tenham obtido certificado técnico junto a Senior nos módulos e 

áreas específicas. 

10.1.3.5. No decorrer da implantação a CONTRATADA deverá sempre que 

necessário estar presente, de forma programada. Quando da entrada em 

produção e durante o período inicial de uso dos módulos pelos usuários, 

também deverá haver o acompanhamento presencial da CONTRATADA, 

conforme previsto no cronograma aprovado. 

10.1.3.6. A implantação dos projetos se dará com a equipe da CONTRATADA de 

forma presencial, na quantidade de consultores e períodos definidos pela 

CONTRATADA, de forma a cumprir o cronograma previamente definido, 

cronograma esse de comum acordo entre as partes. 

10.1.3.7. A autorização das viagens deverá ser feita pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA em um único documento para todo o período do projeto, dando 

assim agilidade aos trabalhos e ainda permitindo eventuais remanejamentos 

sem a necessidade de novas autorizações, contanto que a equipe da 

CONTRATANTE seja informada previamente e concorde com esse 

remanejamento. 

 

10.2. Da Atualização dos Sistemas 

10.2.1. A atualização dos Sistemas por parte da Contratada compreende: 

10.2.1.1. Correção de falhas do(s) Sistema(s), através da disponibilização de versão 

corrigida. 

10.2.1.2. Atualização das funções, em decorrência de mudanças na legislação 

federal, estadual e municipal. Ficam excluídas das atualizações as alterações 

decorrentes de: 
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i. Acordos e/ou quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATANTE junto 

a organizações públicas e privadas, Sindicatos, Associações e outras 

entidades, inclusive, mas não se limitando a, dissídios e acordos 

coletivos; 

ii. Exigências de Agências Reguladoras; 

iii. Mudança na legislação, bem como em qualquer ato emanado de 

quaisquer entes e/ou órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, que tenha caráter específico, relacionadas às atividades ou a 

qualquer evento ou fato específico relativo a CONTRATANTE, inclusive, 

mas não se limitando a, incentivos fiscais e regimes especiais. 

iv. Execuções indesejadas em processos e/ou funcionalidades, do ponto de 

vista da CONTRATATANTE, cuja definição não tenha sido explicitamente 

documentada nos requisitos do sistema e/ou requisitos da 

CONTRATATANTE. A documentação dos requisitos da CONTRATATANTE 

para processos e/ou funcionalidades específicas deverão estar 

documentadas e direcionadas a equipe da CONTRATADA na fase do 

projeto, na falta dessa documentação será tratada como manutenção 

evolutiva para que essa implementação seja executada. Evitando assim 

que a CONTRATATANTE imponha seu desejo de processamento contrário 

ao que o sistema se propõe, ou ainda por falta de definição prévia e clara 

e/ou alterações nas definições iniciais. 

10.2.1.3. Liberação de novas versões com melhorias e evoluções realizadas no(s) 

Sistema(s), liberadas periodicamente, de acordo com a Política de Ciclo de 

Vida das Versões (PCVV) disponível no endereço 

https://documentacao.senior.com.br/.  

10.2.2. A interpretação legal das normas editadas pelo governo (legislação), e sua 

implementação no(s) Sistema(s) objeto desta contratação, será efetuada com base 

no entendimento majoritário dos usuários da produtora a Senior Sistemas S/A, 

doutrina e jurisprudência predominantes acerca do tema. Eventuais interpretações 

divergentes poderão ser implementadas, na condição de desenvolvimento 

específico para a CONTRATANTE e farão parte de nova contratação específica. 

10.2.3. Caso não haja tempo hábil para implementar as modificações legais entre a 

divulgação e o início da sua vigência (exigência legal), a CONTRATADA deverá 

indicar as soluções alternativas para atender, temporariamente, às exigências da 

nova lei, até que os módulos possam ser atualizados. 

https://documentacao.senior.com.br/
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10.2.4. Todas as versões liberadas pela produtora Senior Sistema S/A deverão ser 

colocadas à disposição da CONTRATANTE, sem ônus adicional, para acesso direto a 

ser feito pela própria CONTRATANTE, devendo a CONTRATANTE se responsabilizar 

pela baixa dos arquivos e efetuar a devida atualização.  

10.2.5. As implementações e/ou alterações no(s) Sistema(s), solicitadas pela 

CONTRATANTE, bem como customizações específicas para a CONTRATANTE, serão 

objeto de acerto financeiro à parte, mediante apresentação de custos 

correspondentes, e aprovação pela CONTRATANTE. 

10.2.6. Toda e qualquer adequação a legislação específica, pertinente a atualização do 

sistema, deverá ser de iniciativa da CONTRATATANTE, de forma escrita e com 

planejamento em comum acordo entre as partes quanto suas alterações, 

implementações, transição e entrada em produção. 

 

10.3. Do Suporte Técnico 

10.3.1. O serviço de suporte técnico consiste no esclarecimento de dúvidas 

pontuais do(s) Sistema(s) (produto padrão), para rotinas implantadas por 

profissionais qualificados e certificados pela Senior, homologadas e em uso pela 

CONTRATADA. 

10.3.2. O suporte técnico será prestado pela CONTRATADA por meio de ferramenta de 

suporte e/ou telefone, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 

12:00h e das 14:00h as 18:00h, horário de Brasília, exceto feriados nacionais e locais 

da base da CONTRATADA. 

10.3.3. As atividades de suporte serão realizadas pela CONTRATADA através de acesso 

remoto ou, excepcionalmente, e a critério da CONTRATATANTE, na sede da 

CONTRATATANTE. 

10.3.4. Para acesso e validade do serviço de suporte técnico, a CONTRATANTE deverá: 

10.3.4.1. Ter instalado a versão atualizada do(s) Sistema(s), conforme a Política de 

Ciclo de Vida das Versões (PCVV); 

10.3.4.2. Consultar a documentação disponibilizada pela produtora Senior Sistemas 

S/A; 

10.3.4.3. Consultar a CONTRATADA somente através das pessoas que foram 

treinadas (usuários-chave) na utilização do(s) Sistema(s); 
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10.3.4.4. Comunicar a necessidade à CONTRATADA, detalhando o problema 

identificando, o impacto, a urgência e as evidências, através de abertura de 

chamado em conformidade com os padrões definidos; 

10.3.4.5. Participar ativamente do atendimento, fornecendo informações e, 

conforme o caso, acesso remoto através de ferramentas homologadas pela 

CONTRATADA, sempre que for solicitado. 

10.3.5. Em relação ao serviço de suporte técnico, especialmente a fim de conferir 

agilidade ao processo de atendimento, considera-se boa prática que a 

CONTRATANTE: 

10.3.5.1. Mantenha um ambiente de homologação com a versão e os dados 

compatíveis com o ambiente de produção; 

10.3.5.2. Possua recursos de TI para atendimento de primeiro nível (atendimento 

aos usuários). 

10.3.6. As solicitações de atendimento feitas pela CONTRATANTE serão avaliadas pela 

CONTRATADA e, constatada a necessidade de atendimento presencial, a 

CONTRATANTE deverá descrever detalhadamente o problema observado, bem 

como o dia e horário de disponibilidade dos profissionais envolvidos e dos 

equipamentos. Estes atendimentos serão passíveis de reembolso de despesas de 

viagem, e de diárias, previamente autorizados pela CONTRATANTE. 

10.3.7. Relatórios mensais dos atendimentos, que devem ser elaborados pela 

CONTRATADA e apresentados ao fiscal de contrato da CONTRATATANTE. 

10.3.8. Nos relatórios de atendimentos devem constar, no mínimo, a origem da 

solicitação, breve descrição da solicitação de atendimento, a data da solicitação, a 

data do fim do atendimento, resumo da solução. 

10.3.9. Não se compreendem nos serviços de suporte técnico, e devem ser remunerados 

de acordo com o valor-hora de consultoria dos profissionais da CONTRATADA: 

10.3.9.1. Correção de erros, ou recuperação de arquivos, provenientes de operação 

e uso indevido do(s) Sistema(s), falhas de equipamento, sistema operacional 

e/ou instalação elétrica, ou de erros em outros programas; 

10.3.9.2. Serviço de atualização de versão de Sistema(s) ou de outros artefatos 

disponibilizados pela CONTRATADA , na infraestrutura da CONTRATANTE; 

10.3.9.3. Serviços de conversão do(s) Sistema(s) e/ou base de dados da 

CONTRATANTE; 
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10.3.9.4. Serviço de implantação e/ou parametrização de rotinas, bem como de 

configuração de dispositivos; 

10.3.9.5. Serviço de acompanhamento da execução de rotinas e/ou conferência de 

informações da CONTRATANTE; 

10.3.9.6. Desenvolvimento e/ou alteração de funcionalidades específicas no(s) 

Sistema(s), solicitadas pela CONTRATANTE; 

10.3.9.7. Treinamento de usuários do(s) Sistema(s). 

10.3.10. Para abertura de chamados pela CONTRATATANTE junto a CONTRATADA, 

deverá ser feito apenas por ferramenta eletrônica on-line, disponibilizada pela   

CONTRATATANTE, devidamente documentado o chamado, podendo ser 

disponibilizado telefone fixo e/ou conta Skype para contato imediato, como forma 

de auxiliar no entendimento do problema, sem que cesse a necessidade da 

abertura do chamado para que o atendimento tenha prosseguimento. 

10.3.11. Não haverá custos adicionais e nem limites de utilização dos serviços de 

suporte prestados pela CONTRATADA. 

10.3.12. Embora não esteja previsto visitas técnicas para atendimento de 

atualização e suporte, poderá ser agendado eventuais visitas caso os 

procedimentos envolvidos no suporte demandem tal necessidade e que seja de 

comum acordo entre as partes. 

 

10.4. Do Serviço de Manutenção Evolutiva 

10.4.1. Entende-se por manutenção evolutiva a adição de novas funcionalidades, 

alteração nas já existentes ou automação de processos a fim de atender mudanças 

nos requisitos do sistema. Estas adições ou alterações de funcionalidades podem 

ser decorrentes de evoluções feitas pela CONTRATADA ou por solicitações da 

CONTRATATANTE e que não estejam contempladas na Atualização dos Sistemas 

nem no Suporte Técnico. 

10.4.2. No caso de solicitações da CONTRATATANTE, a CONTRATADA deverá elaborar o 

plano de trabalho contendo os detalhes do projeto a ser aprovado pela 

CONTRATATANTE e as horas de consultoria sob responsabilidade da 

CONTRATATADA constantes no cronograma de atividades serão objeto de 

contratação específica não fazendo parte deste instrumento.  
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11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Comprovante de atestado de capacidade técnica, consistente na apresentação 

de, pelo menos, um atestado, emitido por empresa concessionária de energia elétrica 

pública, privada ou de sociedade de economia mista, no qual conste a execução de 

serviço ou fornecimento de bem pertinente e compatível com o objeto desta licitação, 

especificamente no tocante aos módulos dos sistemas já contratados, sob pena de 

exclusão do certame; 

11.1.1. Somente será considerado pertinente e compatível com o objeto desta licitação o 

atestado de comprovação de capacidade técnica que verse sobre a 

representatividade de software de sistemas Senior de gestão integrado que inclua, 

pelo menos, as áreas: Execução Financeira e Orçamentária através do controle de 

Empenhos (Controle Orçamentário, Empenho, Contas a Pagar e Tesouraria), 

Controle das Licitações e Contratos (Do ponto de vista do contratante), 

Suprimentos (Compras, Recebimento de NF de entrada vinculadas aos empenhos, 

Estoque atendendo a legislação do Setor Elétrico com integrações automáticas  de 

requisições de Operação-RAO e de imobilização-RAI), Controladoria (Contabilidade 

em conformidade com MCSE-Manual de Contabilidade do Setor Elétrico de 2015, 

Controle Patrimonial em Curso e em Serviço, Tributos, BMP – Balancete Mensal 

Padronizado, SISRAC – Sistema de Rateio da Administração Central, SPED ECD, SPED 

ECF e SPED Contribuições),  Recursos Humanos (Folha de Pagamento, Benefícios, 

Treinamento, Controle do Ponto Portaria MTE 1.510, Captura Ponto Portaria MTE 

373, Gestão do Ponto Web, eSocial, Segurança do Trabalho e Medicina 

Ocupacional, Ferramenta de Análise de Impacto do eSocial). 

11.1.2. O atestado supracitado deverá conter o nome e o CNPJ da instituição emitente, 

bem como o nome, cargo e reconhecimento de firma de quem o assinou. 

 

12. DA PROPOSTA TÉCNICA 

 As proponentes deverão – obrigatoriamente – oferecer proposta para todos os itens do 

objeto desta licitação, abordados neste Termo de Referência, de modo que a mesma empresa 

deverá executar os itens licitados, os quais serão formalizados através de um único contrato. A 

Proponente deverá submeter à CONTRATATANTE, proposta técnica em estrita compatibilidade 

e conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência. 

12.1. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

12.1.1. As Propostas Técnicas serão avaliadas mediante a conferência da documentação 

apresentada. 
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12.1.2. O não atendimento ou ausência de comprovação de qualquer um dos requisitos 

de software obrigatórios implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta técnica em 

exame. 

13. PRAZO DE EXECUÇÃO 

13.1. No prazo de até 7 (sete) dias úteis após a data de assinatura do Contrato, e da 

quitação da reativação contratual, a CONTRATADA deverá reunir com a 

CONTRATATANTE para validar os Planos de Trabalho, entregues nas propostas, 

referente aos projetos a serem implantados. Os prazos estabelecidos são considerados 

como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à 

aplicação de penalidades, tanto no cumprimento pela CONTRATADA. Quanto no 

cumprimento pela CONTRATATANTE.  

 

14. PRAZO DE GARANTIA 

14.1. Respeitadas as garantias previstas pelo Código Civil Brasileiro, o prazo de garantia 

de serviços implementados pela CONTRATADA será de, no mínimo, 01 (um) ano e se 

dará durante a vigência do contrato. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Atender a todas as especificações e orientações constantes neste Termo de 

Referência; 

15.2. Executar as atividades necessárias para o cumprimento do objeto utilizando as 

melhores práticas e técnicas aplicáveis; 

15.3. Realizar todos os serviços por meio de profissionais altamente especializados; 

15.4. Fornecer à CONTRATATANTE o nome do gerente de contrato que será 

responsável pela comunicação com o gerente de contrato indicado pela 

CONTRATATANTE; 

15.5. Promover, de imediato, as substituições daqueles consultores que, a critério da 

CONTRATATANTE, venham a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica; 

15.6. Fornecer a seus consultores todas as ferramentas, manuais e instrumentos 

necessários à execução dos serviços; 

15.7. Todas as informações, documentos relacionados à execução dos serviços serão 

consideradas sigilosas, obrigando-se a CONTRATADA a manter completo e absoluto 
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sigilo sobe quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, especificações 

técnicas e comerciais da outra parte, de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou 

que lhe venham a ser confiadas, sejam relacionados ou não com a prestação dos 

serviços e não poderá, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, revelar ou dar 

conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas de Lei; 

15.8. Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações, dados, contidos em 

quaisquer mídias e documentos que seus empregados ou prepostos vierem a obter em 

função dos serviços prestados à CONTRATATANTE, respondendo pelos danos que 

eventual vazamento de informações, decorrentes de ação danosa ou culposa, nas 

formas de negligência, imprudência ou imperícia, venha a ocasionar à CONTRATATANTE; 

15.9. Observar durante a realização do trabalho e nos produtos a serem entregues o 

disposto nos itens de Implantação, Atualização e Suporte Técnico; 

15.10. Nomear um Representante Legal junto à Companhia de Eletricidade do Amapá, 

denominado PREPOSTO, para acompanhar a execução do contrato; 

15.11. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 

acidentes, impostos contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas 

e referentes aos serviços executados por seus empregados uma vez que os mesmos não 

têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATATANTE; 

15.12. Todos os impostos e encargos decorrentes dos serviços ficam a cargo da 

CONTRATATADA para seu pagamento, não tendo a CONTRATATANTE nenhuma 

responsabilidade pelos mesmos, inclusive em caso de inadimplência; 

15.13. Nos casos de deslocamento de técnico consultor da CONTRATADA para a 

CONTRATANTE, devidamente autorizados pela CONTRATANTE, os custos correrão por 

conta da CONTRATANTE, devendo para isso a CONTRATADA apresentar na sua proposta 

valor único de diária, que cobrirão os valores com estadia, alimentação e deslocamentos 

no raio de 30 km da sede da CONTRATANTE.  Reembolso do valor da diária, bem como 

do valor da passagem aérea serão reembolsados mediante apresentação de Nota de 

Débito contendo discriminadamente o valor unitário e total por técnico consultor tanto 

da diária quanto da passagem área, devidamente acompanhado pela fatura do agente 

emissor dos bilhetes, autorização da viagem pela autoridade competente e certidões 

negativas da CONTRATADA. O pagamento deste reembolso deverá ser feito em até 5 

(cinco) dia úteis a partir do envio por e-mail pela CONTRATADA ao gestor do contrato, 

contendo a documentação acima mencionada. Para esse pagamento não se faz 

necessário nenhum outro tipo de documento comprobatório.  

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATATANTE 
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16.1. Fiscalizar o serviço da CONTRATADA, o que em nenhuma hipótese eximirá a 

CONTRATADA das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal; 

16.2. Promover acompanhamento e a fiscalização de todo o serviço contratado, sob os 

aspectos qualitativo e quantitativo, anotando, em registro próprio, os fatos que, a seu 

critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

16.3. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a 

prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais; 

16.4. Rejeitar, no todo ou em parte o resultado dos serviços executados em desacordo 

com as especificações deste documento e solicitar expressamente sua adequação, no 

prazo acordado; 

16.5. O gestor do contrato terá 3 dias úteis a contar do recebimento por e-mail, da 

prestação de contas, Notas Fiscais, de Débito, relatórios de atividades e certidões 

negativas, para atestar e despachar esse material, mesmo que tenha sido rejeitada em 

parte o prazo será mantido, evitando atraso de pagamento que irá gerar cobrança de 

multa e atualização monetária conforme previsto neste TR; 

16.6. Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição 

dos produtos/serviços contratados, em até 3 dias úteis a contar do recebimento por e-

mail, da prestação de contas. A partir dessa comunicação a CONTRATADA poderá usar 

de réplica no prazo de 3 dias úteis a contar desse envio/recebimento na forma de 

defesa com motivo que justifique a entrega dos serviços na sua forma.  Caso essa 

justificativa seja aceita pelo gestor do contrato, fica este obrigado a atestar 

documentação em até 3 dias úteis; 

16.7. Efetuar, no prazo previsto, o pagamento dos serviços executados, desde que, a 

CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigações e apresentado a Nota Fiscal e 

documentos de suporte na forma e prazo hábeis para realização do pagamento, 

independentemente de qualquer glosa; 

16.8. Apresentar na reunião de início do projeto o nome, telefone e e-mail de um 

ponto de contato único através do qual poderá ser encaminhada e acompanhada 

qualquer pendência operacional ou administrativa; 

16.9. Garantir o livre acesso às dependências da CONTRATATANTE aos profissionais da 

CONTRATADA, a qualquer tempo, desde que adequadamente solicitado e justificado 

com antecedência mínima de dois (02) dias úteis, para o período previsto; 
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16.10. Garantir o livre acesso às informações e documentações relevantes dos sistemas 

e aplicações da CONTRATATANTE, incluindo documentação técnica e de negócio 

necessárias para a execução dos serviços contratados; 

16.11. Garantir que as atualizações e adequações no ambiente da CONTRATATANTE 

serão executadas, desde que adequadamente solicitado e justificado com antecedência 

mínima de dois (2) dias úteis; 

16.12. Garantir que não será agendado qualquer upgrade de sistema ou outra mudança 

significativa que possa influenciar negativamente em conjunto ou em parte com a 

execução destes serviços; 

16.13. Garantir que os profissionais da equipe da CONTRATATANTE, necessários ao 

cumprimento do cronograma estabelecido entre as partes, estarão disponíveis quando 

necessário; 

16.14. Disponibilizar uma conta com nível de acesso administrativo em todos os 

servidores e tecnologias que serão utilizadas e designar um técnico da CONTRATATANTE 

com acesso necessário para o acompanhamento e o atendimento imediato de todas as 

requisições da CONTRATADA; 

16.15. Disponibilizar suporte físico aos servidores envolvidos na prestação dos serviços e 

designar um técnico da CONTRATATANTE com o acesso necessário para o 

acompanhamento e atendimento imediato de todas as requisições da CONTRATADA; 

16.16. Disponibilizar os recursos computacionais (Backup, Software Básicos, Software de 

Virtualização, Servidores, espaço em disco, conexão de rede, acesso via VPN do 

ambiente da CONTRATATANTE para ambiente externo e vice-versa, acesso remoto via 

WTS, acesso aos sistemas via Browser Access através da Internet, etc.) necessários ao 

correto funcionamento da solução; 

16.17. Ficar responsável pela execução, arquivamento, manutenção, testes e 

disponibilização dos backups de dados; 

16.18. Todas as informações relativas às estruturas de dados e seus conteúdos, 

necessários a prestação dos serviços e adequadamente solicitadas pela CONTRATADA 

serão fornecidas nos termos deste Termo de Referência. 

16.19. Garantir os pagamentos das faturas dentro dos prazos de vencimentos 

apresentados no cronograma de desembolso.  

17. DAS RAZÕES 
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17.1. Razão da escolha de fornecedor credenciado pela produtora Senior Sistemas S/A: A 

Senior Sistemas S/A é a proprietária dos softwares utilizados na CONTRATATANTE, por isso, 

detém a propriedade sobre os códigos, conforme registro no ABES.  

17.2. A contratação de empresa autorizada pela Senior apresenta vantagem no que tange:  

17.2.1. Evita custos adicionais que seriam gerados a partir da contratação de outro 

fornecedor com outra plataforma de sistemas, pois envolveria custos de cessão de 

direito de uso e implantação de sistemas similares aos que estão atualmente 

implantados e em uso, descartando assim todo o esforço já despendido pelas áreas 

no passado, além do tempo necessário futuro para que esses trabalhos fossem 

executados chegando-se no ponto operacional que a empresa se encontra 

atualmente. 

17.2.2. Dado o conhecimento existente do uso da ferramenta é econômico e vantajoso 

para a CONTRATATANTE manter esse conhecimento obtido tanto junto ao uso da 

regra do negócio quanto na utilização do ferramental tecnológico disponível, bem 

como avançar nesse conhecimento através de novos treinamentos fornecidos pela 

empresa contratada. 

17.2.3. Incrementar o aprimoramento de controles internos tangíveis aos sistemas 

através de trabalho conjunto entre as partes, a partir de diretrizes definidas pela 

CONTRATATANTE e devidamente documentadas e repassadas a empresa 

contratada, em conformidade aos pareceres das auditorias. 

18. DA FISCALIZAÇÃO  

18.1. A fiscalização dos serviços será feita em conjunto pelas áreas atendidas pelos sistemas, 

aos quais caberão a aceitação dos serviços e certificação das faturas. 

19. DA FORMA DE REAJUSTE  

19.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis até a data do término da execução dos serviços, 

salvo quando ocorrer reajuste autorizado pelos órgãos governamentais competentes.  

19.2. Os preços excepcionalmente poderão ainda ser revistos, para mais ou para menos na 

superveniência da legislação federal, estadual ou municipal, ou de ato ou de fato que altere ou 

modifique as relações que as partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato.  

 

20. DA PROPOSTA COMERCIAL  

20.1. A proposta de preço deverá ser apresentada de forma impressa e em planilha Excel, 

conforme modelo do ANEXO 4, e conter informações dispostas da seguinte forma:  
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20.1.1. Nome, endereço, papel timbrado e/ou carimbo de CNPJ;  

 

20.1.2. Descrição de forma sucinta dos serviços da presente licitação, em conformidade 

com as especificações deste Termo de Referência.  

 

20.1.3. Preço unitário e total, em moeda corrente, grafado em número, nele inclusos 

todos os impostos, taxas, seguros, transportes, instalações e quaisquer outras 

despesas;  

20.1.4. Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis considerando-se quaisquer valores 

gastos, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e 

ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem referente à 

execução do objeto do presente Termo de Referência.  

20.1.5. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (Sessenta) dias corridos, a contar 

com a data de sua apresentação.  

20.1.6. Carimbo e assinatura da licitante. 

 

Macapá-AP, 01 de junho de 2018. 

 

Termo de Referência elaborado e revisado por:  

 

 

 

CHARLES DA FONSECA COSTA                                  RADUAN NERY SIQUEIRA DA COSTA 

Depto. de Tecnologia da Informação-DGT                    Depto. de Gestão de Pessoas-DGP 

 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA                         NILTON CESAR DIAS DA PAIXÃO 

Departamento  de Contabilidade-DEC                         Depto de Sup.Logística e Infraestrutura-DGS 

 

 

 

AUGUSTO CÉZAR ENADERLEY CUNHA SILVA                         

           Departamento Financeiro DEF                     

                                                                                             APROVADO 
 

 

                                                         RODOLFO FERDANDES DA SILVA TORRES 

                                                                       Diretor de Gestão e Relacionamento Institucional 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 012/2018-DGT-DG-CEA: Integração InGRID x ERP 
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ANEXO 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 012/2018-DGT-DG-CEA: Cargas de Dados ERP x InGRID 

 

 

  



 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA 

Departamento de Tecnologia da Informação - DGT 

 
 

CNPJ (M. F.) 05.965.546/0001-09 
End: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Sta. Rita. 
Telefones (96) 3212-1312 / 3212-1363 / 3212-1381 
Site: www.cea.ap.gov.br 

Página 53 de 75 

 
 
 
 

ANEXO 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 012/2018-DGT-DG-CEA: Relação dos Quadros - SDI 

 
 Quadro 1 – Planilha para Informações - Razão de Obras Sintético - Apresentar, em formato Excel, um quadro sintético de todas as Obras (Projetos) realizadas por período 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       Serviço de Terceiros 

Nº do Projeto/ODI 
Descrição do 
Projeto/ODI 

Tipologia da 
instalação 

(*) 

Tipo da obra (**) 

Manutenção 

(M) / 

Investimento 

(I) 

UC/UAR COM Projeto Montagem Frete Engenharia/Supervisão 

           

                      

12 13 14 15 16 17 18 19 

 Mão de Obra Própria - MOP     

Projeto Montagem Frete Engenharia/Supervisão Total CA JOA Outros Total projeto 

        

                      

20 21 22 23 24 25 26 27 

 Datas   Obrigações Especiais - OE 

Data início do projeto Data energização Data unitização % OE 
PLPT 

(Tranche ou vazio) 
Doação Incorporação Nº unidade consumidora 

        

(*) Informar a Tipologia da  Obra : RDU (Rede de dist. Rural) - RDU (Rede de dist. Urbana) - LT (Linha de trans. Associada) - ME (Medidores) - SE (Subestação) - ANE (Ativos Não Elétricos)  

 (**) Informar a Tipo  da  Obra :  Ampliação/ Expansão; Construção; Manutenção; Melhoria/Reforma      

http://www.cea.ap.gov.br/
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Quadro 2 - Ativo Imobilizado em Serviço - Apresentar arquivo em formato Excel contendo todos os registros contábeis do AIS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Conta contábil 
Número 

patrimônio 
Dígito de incorporação ODI 

TI 
TUC A1 A2 A3 A4 A5 

(conforme MCPSE) 

           

                        

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

A6 IdUC UAR 
Taxa anual depreciação 

– até dez/11 (%) 
Taxa anual depreciação – a partir de jan/12 (%) Descrição do bem Qtd Unidade 

Fator de conversão 

Quantidade convertida em metros* 
Data imobilização 

(dd/mm/aa) (Kg para 

m)* 

           

                        

23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 

Valor original contábil 

(R$) 

Depreciação acumula 

(R$) 

% depreciação 

acumulada 

Valor 
residual 
contábil 

(R$) 

Vida Útil – a partir de  

jan/11 (%) 

0bservação 

Data 

Contabilização 

Incorporação 

Rede 

Nº do 

Projeto/ODI de 

Origem 

Tipologia da 
instalação de 

Origem 

Valor 

Unitizado do projeto de 

Origem 

%  do 

Projeto 

de 

Origem 

Unitizado 
Anos Meses 

            

                        

(*)  Apenas para condutores com unidade em  kg                    
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Quadro 3 - Planilha para Informações - Razão de Obras Analítico - Com base na “razão de obras”, apresentar arquivo em formato Excel contendo individualmente todos os lançamentos realizados nas obras por período. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nº do 

Projeto/ODI 

Descrição do 

Projeto/ODI 

Tipologia da 

instalação (*) 

Tipo da 

obra (**) 

Manutenção (M) / 

Investimento (I) 

Classe de 

custo 

Descrição da classe 

de custo 

Código do material ou 

do serviço 

Descrição do material 

ou do serviço 

Nome do 

fornecedor  

serviço 

Natureza de 

Gasto (***) 

           

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Tipo do CA 

(****) 
PLPT (s/n) Qtde Unid. Valor (R$) 

Data 

lançamento 
nº do Pedido Documento Data início do projeto 

Data 

energização 
Data unitização 

           

               

 
 
 

 
(*) Informar a Tipologia da  Obra : RDU (Rede de dist. Rural) - RDU (Rede de dist. Urbana) - LT (Linha de trans. Associada) - ME (Medidores) - SE ( Subestação) - ANE (Ativos Não Elétricos)  
(**) Informar o Tipo  da  Obra : Ampliação/ Expansão; Construção; Manutenção; Melhoria/Reforma            
(***) Informar como: Material - UAR; Material - COM; MOP (pessoal próprio); Serv. Terc. (serviços de terceiros); JOA (juros  obras andamento); Outros ( não enquadrados nas rubricas anteriores)  

(****) Informar o Tipo do CA conforme sua aplicação: Projeto; Montagem; Frete e Engenharia         

(*****) Informar o Tipo da TUC e os respectivos atributos conforme MCPSE, aplicável apenas para os Material - UAR        
  

  

 

23 24 25 26 27 28 29 

TUC (*****) A1 (*****) A2 (*****) A3 (******) A4 (*****) A5 (*****) A6 (*****) 
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ANEXO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 012/2018-DGT-DG-CEA: Modelo de Proposta 

Comercial 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

À Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Santa 
Rita Macapá – Amapá – CEP 68.900-030 À Comissão de Licitação e Contratos – PRL Ref.: Termo 
de Referência 012/2018 – DGT-DG-CEA  

Após cuidadoso exame e estudo do Edital do certame licitatório em referência, seus anexos e 

apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar nossa Proposta de conformidade com as 

condições nesse instrumento convocatório.  

20.2. OBJETO: Contratação de empresa especializada para reativar e fornecer os serviços de 

atualização e suporte técnico, na geração 6 – G6, aos módulos do Sistema Integrado de Gestão 

Empresarial | ERP versão 5.8.10 ou superior, com uma licença para 31 usuários flutuantes e de 

Gestão de Pessoas | HCM versão 6.2.33 ou superior, com uma licença para 900 colaboradores, 

desenvolvidos pela produtora Senior Sistemas S/A, neste Termo de Referência - TR relacionados, 

e que atendam as determinações do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE e do 

Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico - MCPSE e demais legislações complementares 

afetas, bem como implantação assistida, com a disponibilidade de um gestor de processos 

alocado em tempo integral nas dependências da CEA, na sede da empresa em Macapá/AP. 

 

1 Preço global da proposta R$: _____________ (______________________), conforme 
tabela de preços e cronograma de desembolso em anexo.  

2 No preço dos serviços, deverão estar inclusos os custos com mão de obra, tributos diretos 
e indiretos e demais despesas decorrentes da execução dos serviços.  

3 Prazo de Validade da Proposta mínimo de 60 (noventa) dias.  
4 Prazo de execução conforme Plano de Ação.  
 

Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 

Atenciosamente, 
Assinatura do Representante Legal 

Cargo  

CPF 

http://www.cea.ap.gov.br/
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Total

Valor  

Sistema Área Módulo / Gestão Licença Detalhamento Unitário Total Unitário Total Unitário Total Total

2.1.01-Gestão de Contabilidade MCSE 12      -  -                

2.1.02-Gestão de Tributos TRI 12      -  -                

2.1.03-Gestão de Ordens em Curso (SISOC) -     -  -                

2.1.04-Gestão de Patrimônio -     -  -                

2.1.05-BMP – Balancete Mensal Padronizado MCSE 12      -  -                

2.1.06-SISRAC – Sistema de Rateio da Administração Central MCSE 12      -  -                

2.1.07-ECD – SPED ECD – Escrituração Contábil Digital SPED 12      -  -                

2.1.08-SPED ECF – Escrituração Contábil Fiscal SPED 12      -  -                

2.1.09-SPED Contribuições SPED 12      -  -                

2.1.10-SPED Fiscal – EFD SPED 1              -  -          -  -     -  -                

2.1.11-Gestão de Ordens em Curso (SISOC) 1              -  -          -  -     -  -                

2.1.12-Gestão de Patrimônio 1              -  -          -  -     -  -                

2.1.13-Integração do ERP com sistema InGRID ING 1              -  -          -  -     -  -                

2.1.14-Suporte a Fiscalização da Base de Remuneração para Fins de 

Revisão Tarifária
SDI 1              -  -          -  -  -                

2.1.15-Importação e Adaptação no ERP da Base de Remuneração 

Regulatória-BRR devidamente homologada pela ANEEL
PRORAT 1              -  -          -  -  -                

2.2.01-Gestão Orçamentária e Projetos com Empenho ORC 12      -  -                

2.2.02-Gestão de Contas a Pagar CPG 12      -  -                

2.2.03-Gestão de Tesouraria TES 12      -  -                

2.3.01-Gestão de Estoques MCSE 12      -  -                

2.3.02-Gestão de Compras e de Recebimento NFE 12      -  -                

2.3.03-Gestão de Licitação CLC 12      -  -                

6              -        -  -          -        -  -        -  -                

3.1.01-Administração de Pessoal (Rubi) Vigente 12      -  -                

3.1.02-Gestão de Benefícios BS 12      -  -                

3.1.03-Gestão do Controle do Ponto (Ronda Ponto) Portaria MTE 1.510
Portaria MTE 

1.510
12      -  -                

3.1.04-Captura Ponto Portaria MTE 373
Portaria MTE 

373
12      -  -                

3.1.05-Gestão de Treinamento TR 12      -  -                

3.1.06-Gestão do Ponto Web GPW 12      -  -                

3.1.07-Gestão da Segurança do Trabalho SPED 12      -  -                

3.1.08-Gestão da Medicina Ocupacional SPED 12      -  -                

3.1.09-Análise de Impacto do eSocial SPED -     -  -                

3.1.10-eSocial – Documentos Eletrônicos SPED 12      -  -                

-        -  -                

#REF! -        -  -          -        -  -        -  -                

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - TERMO DE REFERÊNCIA – n.º 012/2018 – DGT-DG-CEA

2-GESTÃO 

EMPRESARIAL | 

ERP

3-GESTÃO DE 

PESSOAS  | 

HCM

2.1-

Controladoria

2.2-Financeiro

2.3-

Suprimentos

3.1-RH

3.2-Total - GESTÃO DE PESSOAS  | HCM

2.4-Total - GESTÃO EMPRESARIAL | ERP

CDU / R&C I&T A&S

Valor  Valor  
Qtd

Qtd 

Parcelas

I - Módulos

ANEEL REN 674, 

MCPSE

DNAEE Portaria 

815

Valor  Qtd 

Meses

Categorização dos Módulos

1-REATIVAÇÃO CONTRATUAL- R&C

Legenda: CDU - Cessão do Direito de Uso, R&C - Reativação Contratual, I&T - Implantação e Treinamento, A&S - Atualização e Suporte, MCSE - Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, MCPSE - Manual de Controle 

Conexões por 

Usuários 

Flutuantes 

(Módulos em 

uso detém 

licença 

flutuante para 

31 usuários)

Colaboradores       

(Módulos em 

uso detém 

licença para 

900 

colaboradores)

4-Valor dos Módulos - Itens 7, 9.1, 9.2 e 9.3 do TR

5-Valor da Diária Por Técnico deslocado

http://www.cea.ap.gov.br/
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Sistema Área Módulo / Gestão Licença Detalhamento

Todos Sistemas Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total EmissãoVencimentoCondições de Pagamento

2.1.01-Gestão de Contabilidade MCSE

2.1.02-Gestão de Tributos TRI

2.1.03-Gestão de Ordens em Curso (SISOC) 

2.1.04-Gestão de Patrimônio 

2.1.05-BMP – Balancete Mensal Padronizado MCSE

2.1.06-SISRAC – Sistema de Rateio da Administração Central MCSE

2.1.07-ECD – SPED ECD – Escrituração Contábil Digital SPED

2.1.08-SPED ECF – Escrituração Contábil Fiscal SPED

2.1.09-SPED Contribuições SPED

2.1.10-SPED Fiscal – EFD SPED

2.1.11-Gestão de Ordens em Curso (SISOC) 

2.1.12-Gestão de Patrimônio 

2.1.13-Integração do ERP com sistema InGRID ING

2.1.14-Suporte a Fiscalização da Base de Remuneração para Fins de 

Revisão Tarifária
SDI

2.1.15-Importação e Adaptação no ERP da Base de Remuneração 

Regulatória-BRR devidamente homologada pela ANEEL
PRORAT

2.2.01-Gestão Orçamentária e Projetos com Empenho ORC

2.2.02-Gestão de Contas a Pagar CPG

2.2.03-Gestão de Tesouraria TES

2.3.01-Gestão de Estoques MCSE

2.3.02-Gestão de Compras e de Recebimento NFE

2.3.03-Gestão de Licitação CLC

3.1.01-Administração de Pessoal (Rubi) Vigente

3.1.02-Gestão de Benefícios BS

3.1.03-Gestão do Controle do Ponto (Ronda Ponto) Portaria MTE 1.510
Portaria MTE 

1.510

3.1.04-Captura Ponto Portaria MTE 373
Portaria MTE 

373

3.1.05-Gestão de Treinamento TR

3.1.06-Gestão do Ponto Web GPW

3.1.07-Gestão da Segurança do Trabalho SPED

3.1.08-Gestão da Medicina Ocupacional SPED

3.1.09-Análise de Impacto do eSocial SPED

3.1.10-eSocial – Documentos Eletrônicos SPED

5-Condições Gerais:

3-GESTÃO DE 

PESSOAS  | 

HCM

3.1-RH

Colaboradores       

(Módulos em uso 

detém licença 

para 900 

colaboradores)

3.2-Total - GESTÃO DE PESSOAS  | HCM

4-Valor dos Módulos - Itens 7, 9.1, 9.2 e 9.3 do TR

Cronograma de Desembolso

Competência

1-REATIVAÇÃO CONTRATUAL- R&C

2-GESTÃO 

EMPRESARIAL 

| ERP

2.1-Controladoria Conexões por 

Usuários 

Flutuantes 

(Módulos em uso 

detém licença 

flutuante para 31 

usuários)

DNAEE Portaria 

815

ANEEL REN 674, 

MCPSE

2.2-Financeiro

2.3-Suprimentos

2.4-Total - GESTÃO EMPRESARIAL | ERP

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

 
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.° 004/2018-PRL, cumprir plenamente todos os requisitos de 

habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da 

responsabilidade administrativa, civil e penal.  

     
 
 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 
 
(NOME DA EMPRESA) ______________________________, CNPJ nº 

_______________________, sediada na ___________________________(endereço 

completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da  obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL 
 
 
 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela 

Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.  

*Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

 
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 

________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________________, estabelecida 

________________________________________, executou (ou executa) para esse Órgão 

(ou empresa) o(s) seguinte(s) serviços: _________________________________ 

_________________________________. 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, 

nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente 

ou tecnicamente.  

 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 

 
 

________________________________________ 
Assinatura e carimbo do declarante 

 
 
 
Observação: Emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
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ANEXO VII 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
 
 

_____________________________________ (Nome/Razão Social), inscrita no CNPJ nº 

____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

__________ e do CPF nº __________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência 

contida no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2018 – PRL, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 

termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 
 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
        
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

 
 
 

___________________________________________ (Representante legal da empresa), 
como representante devidamente constituído da empresa 
__________________________________, CNPJ nº ________, doravante denominada 
licitante, para fins do disposto no item __________do Edital do Pregão Eletrônico nº 
004/2018-PRL/CEA, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do CPB, que: 
 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 004/2018-
PRL/CEA, 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 004/2018-PRL/CEA, por qualquer meio ou qualquer 
pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 
Eletrônico 004/2018-PRL/CEA não foi informada, discutida ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 
004/2018-PRL/CEA. 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 
004/2018-PRL/CEA. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
004/2018-PRL/CEA, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Eletrônico nº 004/2018-PRL/CEA antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
004/2018-PRL/CEA não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Órgão licitante antes 
da abertura oficial das propostas, e 

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

 
 
   (Local), ______ de ____________________ de 2018. 
       
  

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO Nº ___/ 2018 

 

    

            CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ E 

A EMPRESA _____________, PARA OS FINS 

NELE DECLARADOS. 

 

 

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

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

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

05.965.546/0001-09, representada por seu Presidente, MARCELINO DA CUNHA MACHADO 

NETO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, com RG nº 039204582010-0 SSP/MA e CPF nº 

790.901.337-04, residente e domiciliado na Rua Peixe Pedra, nº 20, bairro Calhau, São Luís/MA, 

CEP: 65071-320 pelo Diretor Econômico e Financeiro, WANDERMILSON DE JESUS GARCEZ DE 

AZEVEDO, brasileiro, união estável, servidor público, portador do RG 937737 - SSP/DF e CPF 

505.510.511-91, SHIS QI 17 conj. 03, casa 24, Lago Sul, Distrito Federal, CEP: 71645-030, por seu 

Diretor de Engenharia, BERNARD DE SÁ GOUVEIA, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, RG. 

nº 3082585-7 – SSP/SE e CPF nº. 017.257.795-01, residente e domiciliado na Rua Estatístico 

Teixeira de Freitas, nº 86, Pinheiro, Maceió/AL, CEP: 57.055-660, e por seu Diretor de Gestão e 

Relacionamento Institucional, RODOLFO FERNANDES DA SILVA TORRES, brasileiro, casado, 

bacharel em direito, R.G. nº 349.186 – SSP/AP e CPF nº. 086.236.878-25, residente e domiciliado 

na Av. Duque de Caxias, nº 299, Centro, Macapá/AP, CEP: 68.906-33, e de outro lado como 

CONTRATADA a Empresa _________________________, C.N.P.J.(MF) __________ 

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

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

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

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

e respeitá-las integralmente: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1- O presente Contrato tem por fundamento legal o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto nº 5.450 de 31 

de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, no Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2018-PRL/CEA, no Processo nº 013/2018-

PRL/CEA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
http://www.cea.ap.gov.br/
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2.1- O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para reativar 

e fornecer os serviços de atualização e suporte técnico, na geração 6 – G6, aos módulos do 

Sistema Integrado de Gestão Empresarial / ERP versãp 5.8.10 ou superior, com uma licença 

para 31 usuários flutuantes e de Gestão de Pessoas / HCM versão 6.2.33 ou superior, com 

uma licença para 900 colaboradores, desenvolvidos pela produtora Senior Sistema S/A e 

que atendam as determinações do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE e do 

Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE e demais legislações 

complementares afetas, bem como implantação assistida, com a disponibilização de uma 

analista de sistemas alocado em tempo integral nas dependências da Companhia de 

Eletricidade do Amapá. 

2.1- Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado acima e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS SERVIÇOS: 

2.2- As especificações técnicas dos serviços oriundos deste Contrato estão dispostas no Termo 

de Referência 012/2018-DGT-DG/CEA. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO: 

4.1- O preço global para consecução do objeto deste Contrato será 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 _____/2018, de ___ de 

_____ de 2018. 

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 

após 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo na forma do artigo 57 da 

Lei 8666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações. 

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 a vigência deste Contrato, porém havendo 

prorrogação, estes poderão ser revistos com base em índices específicos ou setoriais mais  

adequados  à  natureza da  obra,  compra  ou serviço,  sempre  que  existentes. 

§ 1º - Na ausência dos índices específicos, será adotado o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,desde 
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que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de assinatura do 

contrato, para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subseqüentes.   

§ 2º- Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste até a data da prorrogação contratual, ocorrerá a 

preclusão temporal do direito, e nova solicitação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 

7.1- A CONTRATADA apresentará, mensalmente, Nota Fiscal Eletrônica para liquidação e 

pagamento das despesas pela CONTRATANTE, juntamente com o relatório dos serviços 

prestados, este devidamente certificado pelo setor fiscalizador. 

7.2- Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados a empresa contratada e a 

contagem do prazo para pagamento das faturas contestadas será reiniciado a partir da 

reapresentação da nota fiscal de serviço, devidamente corrigida em um prazo máximo de 07 (sete) 

dias corridos; 

7.3- O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da licitante vencedora 

junto a Fazenda Nacional, a Fazenda Estadual, a Seguridade Social, o FGTS, e a Justiça do 

Trabalho, conforme preceitua o Art. 54, XIII da Lei 8.666/93. 

7.4- O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, contados, a 

partir da efetiva apresentação Nota Fiscal junto a CEA, juntamente com os documentos acima 

citados, devidamente certificados pela ________/CEA, sendo o crédito depositado na conta 

bancária, conforme descrito abaixo: 

 BANCO:_____; 

 AGÊNCIA:_____; 

 CONTA CORRENTE:_____; 

7.5- Atraso nos pagamentos, que por ventura venham a ocorrer em virtude da mudança dos 

dados da conta indicada para crédito, não implicará em qualquer responsabilidade, aplicação de 

multa ou juros à CONTRATANTE; 

7.6- A CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se ao pagamento se no ato da atestação, 

se os serviços prestados não estiverem de acordo com as especificações constantes neste contrato 

e seus anexos;  

7.7- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira 

devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

                                                     EM = I x N x VP 

Onde: 

a) EM = Encargos moratórios; 

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

c) VP = Valor da Parcela a ser paga. 

d) I = Índice de atualização financeira = 0,0001644; assim apurado: 

 

I = (TX/100)               I =(6/100)           I = 0,0001644 

       365                            365 

e) TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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7.8- A atualização financeira prevista nesta condição será incluída em uma Nota Fiscal Eletrônica 

em separado, e somente após analise do cálculo pela Contadoria da CEA, é que o valor será pago. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:  

8.1- O prazo de execução dos serviços será de 7 (sete) dias úteis contados a partir da data de 

assinatura do Contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Durante o período de mobilização, no máximo 05 (cinco) dias antes do 

término do prazo de mobilização, a CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de 

habilitação/ qualificação das equipes e os veículos, materiais e equipamentos a serem utilizados na 

execução dos serviços, para inspeção e aprovação pelo Gestor da Contratação e pela área de 

Segurança do Trabalho da Companhia de Eletricidade do Amapá; 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  

9.1- Fica designado, de acordo com o Art. 67 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, o Gerente 

da __________________ - CEA, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato em 

questão; 

9.2- Caberá a _______/CEA a atestação das Notas Fiscais Eletrônicas que comprovem a 

prestação dos serviços; 

9.3- O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

prestação dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados;  

9.4- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser 

solicitadas à Diretoria da área, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;  

9.5- A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de 

vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário;  

9.6- Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços objeto do contrato, a 

CONTRATANTE poderá, ainda, sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo 

com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária; 

9.7- A _______/CEA certificará as Notas Fiscais Eletrônicas para liquidação e pagamento das 

despesas pela CEA, juntamente com o relatório dos serviços efetivamente prestados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

10.1 -  O recebimento dos serviços dar-se-á mediante Termo de Recebimento, na forma prevista 

no artigo 73 da Lei 8.666/93. 

10.2 -  Os serviços somente serão recebidos, após o atendimento de todas as condições 

estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência e demais documentos que o integram, 

caso não tenha sido comunicada por escrito alguma irregularidade nos mesmos. 

10.3 -  Os serviços serão recusados se forem entregues em desacordo com as especificações 

solicitadas e propostas. 

10.4 -  Na eventualidade da fiscalização apontar defeitos, falhas ou imperfeições, enquanto não 

forem sanados os defeitos apontados, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas ou outro determinado pela fiscalização, o serviço não será recebido. 

10.5 -  Os serviços objeto deste Termo serão formalmente recebidos pelo Gestor do Contrato, 

Conforme a Art. 73 da Lei 8.666/93, após o atendimento de todas as condições estabelecidas, 

observando-se o seguinte: 
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a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (Quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado. 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais 

observado o disposto no art. 69 desta Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

11.1- Os serviços deverão ser prestados na Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA em 

Macapá,Rua Paraná s/n, Bairro Santa Rita, Macapá-AP – Galpão da DSUB. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

I - DA CONTRATADA: 

12.1- Atender a todas as especificações e orientações constantes neste contrato; 

12.2- Executar as atividades necessárias para o cumprimento do objeto utilizando as melhores 

práticas e técnicas aplicavéis; 

12.3- Realizar todos os serviços por meio de profissionais altamente especializados; 

12.4- Fonecer à CONTRATANTE o nomove do gerente do contrto que será responsável pela 

comunicação com o gerente de contrato indicado pela CONTRATANTE; 

12.5- Promover, de imediato, as substituições daqueles consultores que, a critério da 

CONTRATANTE, venham a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica; 

12.6- Fornecer a seus consultores todas as ferramentas, manuais e instrumentos necessários à 

execução dos serviços; 

12.7- Todas as  infomações, documentos relacionados à execução dos serviços serão 

considerados sigilosos, obrigando-se a CONTRATADA a manter completo e absoluto sigilo sobe 

quaisquer dados, materiais, por menores, informações, especificações técnicas e comerciais da 

outra parte, de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venham a ser confiadas, 

sejam relacionadas ou não com a prestação dos serviços e não poderá, sob qualquer pretexto, 

reproduzir, divulgar, revelar, ou dar conhecimento a terceiro estranhos a esta contratação, sob as 

penas de Lei; 

12.8- Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações, dados, contidos em quaisquer 

mídias e documentos que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços 

prestados à CONTRATANTE, respondendo pelos danos que eventual vazamento de informações, 

decorrentes de ação danosa ou culposa, nas formas de negligências, imprudência ou imperícia, 

venha a ocasionar á CONTRATANTE; 

12.9- Observar durante a realização do trabalho e nos produtos a serem entregues o disposto nos 

itens de Atualização e Suporte Técnico; 

12.10- Nomear um representante legal junto à Companhia de Eletricidade do Amapá, 

denominado PREPOSTO, para acompanhar a execução do contrato; 

12.11- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciária e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 
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serviços executados por seus empregados uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE; 

12.12- Todos os impostos e encargos decorrentes dos serviços ficam a cargo da CONTRATADA 

para seu pagamento, não tendo a  CONTRATANTE nenhuma responsabilidade pelos mesmos, 

inclusive em caso de inadimplência; 

12.13- Nos casos de deslocamento de técnico consultor da CONTRATADA para a 

CONTRATANTE, devidamente autorizados pela CONTRATANTE, os custos correrão por conta da 

CONTRATANTE, devendo para isso a CONTRATADA apresentar na sua proposta valor único de 

diária, que cobrirão os valores com estadia, alimentação e deslocamentos no raio de 30km da sede 

da CONTRATANTE. Reembolso do valor da diária, bem como do valor da passagem aérea serão 

reembolsados mediante apresentação de Nota de Débito contento discriminadamente o valor 

unitário e total por técnico consultor tanto da diária quanto da passagem áerea, devidamente 

acompanhado pela fatura do agente emissor dos bilhetes, autorização da viagem pela autoridade 

competente e certidões negativas da CONTRATADA. O pagamento deste reembolso deverá ser 

feito em até 5 (cinco) dias úteis a partir do envio por email pela CONTRATADA ao gestor do 

contrato, contendo a documentação acima mencionada. Para esse pagamento não se faz 

necessário nenhum outo tipo de documento comprobatório. 

 

II - DA CONTRATANTE: 

12.14- Fiscalizar o serviço da CONTRATADA, o que em nenhuma hipótese eximirá a 

CONTRATADA das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal; 

12.15- Promover acompanhamento e a fiscalização de todo o serviço contratado, sob os aspectos 

qualitativos e quantitativos, anotando, em registro próprio, os fatos que, a seu critério exija medidas 

corretivas por parte da CONTRATADA; 

12.16- Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos 

serviços e o atendimento das exigências contratuais; 

12.17- Rejeitar, no todo ou em parte o resultado dos serviços executados em desacordo com as 

especificações deste contrato e solicitar expressamente sua adequação, no prazo acordado; 

12.18- O gestor do contrato terá 3 dias úteis a contar do recebimento por email, da prestação de 

contas, notas fiscais, de débito, relatórios de atividades e certidões negativas, para atestar e 

despachar esse material, mesmo que tenha sido rejeitada em parte o prazo será mantido, evitando 

atraso de pagamento que irá gerar cobrança de multa e atualização monetária conforme previsto 

neste contrato; 

12.19- Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivara eventual rejeição dos 

produtos/serviços contratados, em até 3 dias úteis a contar do recebimento por e-mail, da 

prestação de contas. A partir dessa comunicação a CONTRATADA poderá usar de réplica no prazo 

de 3 dias úteis a contar desse envio/recebimento na forma de defesa com motivo que justifique a 

entrega dos serviços na sua forma.  Caso essa justificativa seja aceita pelo gestor do contrato, fica 

este obrigado a atestar documentação em até 3 dias úteis; 

12.20- Efetuar, no prazo previsto, o pagamento dos serviços executados, desde que, a 

CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigações e apresentado a Nota Fiscal e documentos de 

suporte na forma e prazo hábeis para realização do pagamento, independentemente de qualquer 

glosa; 
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12.21- Apresentar na reunião de início do projeto o nome, telefone e e-mail de um ponto de 

contato único através do qual poderá ser encaminhada e acompanhada qualquer pendência 

operacional ou administrativa; 

12.22- Garantir o livre acesso às dependências da CONTRATATANTE aos profissionais da 

CONTRATADA, a qualquer tempo, desde que adequadamente solicitado e justificado com 

antecedência mínima de dois (02) dias úteis, para o período previsto; 

12.23- Garantir o livre acesso às informações e documentações relevantes dos sistemas e 

aplicações da CONTRATATANTE, incluindo documentação técnica e de negócio necessárias para 

a execução dos serviços contratados; 

12.24- Garantir que as atualizações e adequações no ambiente da CONTRATATANTE serão 

executadas, desde que adequadamente solicitado e justificado com antecedência mínima de dois 

(2) dias úteis; 

12.25- Garantir que não será agendado qualquer upgrade de sistema ou outra mudança 

significativa que possa influenciar negativamente em conjunto ou em parte com a execução destes 

serviços; 

12.26- Garantir que os profissionais da equipe da CONTRATATANTE, necessários ao 

cumprimento do cronograma estabelecido entre as partes, estarão disponíveis quando necessário; 

12.27- Disponibilizar uma conta com nível de acesso administrativo em todos os servidores e 

tecnologias que serão utilizadas e designar um técnico da CONTRATATANTE com acesso 

necessário para o acompanhamento e o atendimento imediato de todas as requisições da 

CONTRATADA; 

12.28- Disponibilizar suporte físico aos servidores envolvidos na prestação dos serviços e 

designar um técnico da CONTRATATANTE com o acesso necessário para o acompanhamento e 

atendimento imediato de todas as requisições da CONTRATADA; 

12.29- Disponibilizar os recursos computacionais (Backup, Software Básicos, Software de 

Virtualização, Servidores, espaço em disco, conexão de rede, acesso via VPN do ambiente da 

CONTRATATANTE para ambiente externo e vice-versa, acesso remoto via WTS, acesso aos 

sistemas via Browser Access através da Internet, etc.) necessários ao correto funcionamento da 

solução; 

12.30- Ficar responsável pela execução, arquivamento, manutenção, testes e disponibilização 

dos backups de dados; 

12.31- Todas as informações relativas às estruturas de dados e seus conteúdos, necessários a 

prestação dos serviços e adequadamente solicitadas pela CONTRATADA serão fornecidas nos 

termos deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

13.1- 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 moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 

tomando por base o valor global do contrato;suspensão temporária de participar em 

licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 

(dois) anos; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato; 
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d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

e) 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;  

13.2- Pelos motivos que seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos item 

13.1 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. 

13.3- 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. 

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

pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO: 

14.1- 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. 

14.2- A rescisão deste Contrato poderá ser:  

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

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

CONTRATANTE; 

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

d) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente e não ensejará a CONTRATADA quaisquer tipos de 

indenização ou multa rescisória.  

§ 1º- A CONTRATANTE somente pagará a CONTRATADA o saldo de serviços efetivamente 

prestados até a data de rescisão por culpa da CONTRATADA, cabendo, dentre outros atos, a 

declaração de inadimplência, e à parte inocente indenização por perdas e danos, lucros cessantes 

e emergentes, sem prejuízos das aplicações de multas previstas no presente Contrato. 

§ 2º- Este Contrato poderá ser rescindido amigavelmente por acordo entre as partes, mediante 

aviso prévio de 10 (dez) dias corridos, desde que haja conveniência para a administração e na 

verificação de qualquer uma das hipóteses elencadas na legislação aplicável. 

§ 3º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA: 

15.1- O CONTRATADO, no prazo de cinco (5) dias, após a assinatura deste termo, prestará 

garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total desta Contratação, que 

será liberada de acordo com as condições previstas neste contrato, conforme disposto no art. 56 

da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

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

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

de 2% (dois por cento).  

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

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

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

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

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

CEA à Contratada; 

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

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

15.4- No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

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

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

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

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

uma ou mais das seguintes hipóteses:  

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

c) descumprimento das obrigações, pela Contratada, decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA. 

15.7- Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

previstas neste item. 

15.8- Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

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

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

Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA não comunique a ocorrência de sinistros. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 

16.1- São de total, absoluta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas do 

pessoal contratado para execução do objeto deste Contrato, sejam salários, vantagens, obrigações 

sociais e outras de qualquer natureza, por mais especiais que sejam. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

17.1- O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e observados os subitens subsequentes; 

PARÁGRAFO ÚNICO - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação 

da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem 

como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 

18.1- O objeto do presente contrato não poderá ser subcontratado, em qualquer hipótese, sob pena 

de rescisão contratual, salvo expressa autorização da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS: 

19.1- Os casos omissos relativos à execução deste contrato administrativo serão resolvidos pelas 

partes, com a estrita observância das disposições contidas no art. 55, V da Lei nº 8.666/93 e 

legislação complementar aplicável a Teoria Geral dos Contratos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

20.1-É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 

21.1- Este Contrato deverá ser publicado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º dia útil do mês 

seguinte de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Amapá, art. 61, parágrafo único, da Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DO FORO: 

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

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de 

Macapá (AP), com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 
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      Macapá (AP), __ de ______ de 2018. 

 

 

 
 

 
 MARCELINO DA CUNHA MACHADO NETO 

PRESIDENTE DA CEA 

CONTRATANTE 

 

 

WANDERMILSON DE JESUS GARCEZ DE 

AZEVEDO 

DIRETOR ECON. E FINANCEIRO DA CEA 

CONTRATANTE 

 

 

 

BERNARD DE SÁ GOUVEIA 

DIRETOR DE ENGENHARIA DA CEA 

CONTRATANTE  

 

 

 

RODOLFO FERNANDES DA SILVA TORRES 

DIRETOR DE GESTÃO E RELACIONAMENTO 

INSTITUCIONAL DA CEA 

 

 

 

________________________ 

CONTRATADA 
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