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EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017-PRL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017-PRL 

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

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

sediada Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900, bairro santa Rita, CEP 68.900-030, 

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

MELHOR COMBINAÇÃO TÉCNICA E PREÇO, em sessão pública, nos termos da Lei  nº 

13.303/2016, Seção III, Art. 42, Inciso V e Art. 54 e demais correlatos e nas disposições 

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

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

de 05 de junho de 2012, do Decreto. 7.983, de 08 de abril de 2013 e da Instrução Normativa 

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

 
1 DO OBJETO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: 
 
“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À ELABORAÇÃO E ANÁLISE 
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE 
ESTUDOS AMBIENTAIS, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO BÁSICO 
AMBIENTAL – PBA, ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL, OBTENÇÃO DAS 
LICENÇAS AMBIENTAIS (LP, LI, LO) E AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO – ASV), ALÉM DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL 
DAS OBRAS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ – CEA" de acordo com as exigências e demais condições e especificações 
expressas neste Edital e em seus Anexos; 

 
O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Comissão de Licitações e Contratos, no 
endereço Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita, Macapá-AP, de 2ª a 6ª 
feira das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, ou, todos os dias, no site de licitações 
da CEA, no endereço, www.cea.ap.gov.br e http://www.compras.ap.gov.br/ 
 

2 DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA LICITAÇÃO 

 

 
2.1 No dia 22 de dezembro de 2017, às 16:00 horas na Comissão de Licitações e 
Contratos, no endereço Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita, Macapá-
AP, a empresa interessada fará entrega de seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e de 
sua PROPOSTA  FINANCEIRA  e    PROPOSTA    TÉCNICA,    podendo,    ainda,     
encaminhá-los previamente, respeitando-se o horário e a data estabelecidos neste subitem. 

 
3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar dos desta licitação empresas nacionais do ramo, pertinentes ao 
objeto da licitação, individualmente, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, e 
que possuam, até a data de recebimento das propostas, o capital social mínimo de: 

 

 Empresa: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 
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3.1.1 É vedada a participação de empresas consorciadas. 

 

3.2 As Microempresas-MEs  e Empresas de Pequeno Porte-EPPs poderão participar desta 
licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, devendo apresentar declaração comprobatória, sob as penas da Lei, 
que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3º, e que está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, 
conforme estabelece a alínea “h” do subitem 4.2.2.1. 

 
3.3 As atividades fins, objeto deste Edital, não poderão ser transformadas ou 
subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados 
complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios laboratoriais, poderão ser 
subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas e legalmente autorizadas, 
sob responsabilidade total da CONTRATADA, perante a CEA, pela qualidade dos serviços, 
quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais. 

 
3.4 As propostas serão aceitas somente para todos os itens do Escopo de Serviços 
constantes das Planilhas Orçamentárias – Anexo II, parte integrante deste Edital. 

 
3.5 O Edital e seus elementos constitutivos (Termos de Referência, Planilhas 
Orçamentárias, etc) encontram-se disponíveis nos sites http://www.cea.ap.gov.br/licit.php. 
Na impossibilidade de download pelo site aqui indicado, o Edital e seus Anexos, gravados 
em CD-ROM, encontram-se à disposição dos interessados na Av. Padre Júlio Maria 
Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita, Macapá-AP, de 2ª a 6ª feira das 7:30 às 11:30 e das 
13:30 às 17:30 horas, telefones (96) 3212-1301/1302, e poderão ser adquiridos mediante 
apresentação de uma mídia (CD-ROM/DVD/pendrive) para gravação dos arquivos. 
 

3.5.1 A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, 
recomenda-se às licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os 
serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de seu representante legal ou responsável 
técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que 
os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e para 
obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

3.5.2 É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação 
dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de 
alteração dos termos contratuais estabelecidos. 

3.5.3 Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por conta exclusiva da licitante. 

3.5.4 A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com 
antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário 
comercial. 
  
3.6 Não será permitida a participação de empresas: 
 

a) em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, salvo se o plano de 
recuperação tenha sido homologado pelo juiz competente; 

b) inclusas no Cadastro informativo de créditos não quitados do setor público 
federal (Cadin); 
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c) que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a CEA ou que 
tenham sido declaradas inidôneas, por órgão ou entidade da Administração 
Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

 

d) cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como 
funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CEA; 

 

e) estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País; 
 
3.7 Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido 
de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, 
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da 
entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade. 
 
3.7.1 Por documento hábil, entende-se: 
 

a) habilitação do representante mediante procuração pública/privada para 
participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do 
outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida 
outorga; 

 

b) quando titular da empresa, documento comprobatório de sua capacidade para 
representá-la. 

 
3.7.2 A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas 
impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder por ela. 
 
3.7.3 O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando 
expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação 
automática das respectivas propostas.  

 
 
4 INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 
 
4.1 Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e 
seus anexos, serão dirimidas pela Comissão de Licitações e Contratos, Av. Padre Júlio 
Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita, Macapá-AP, através do e-mail: 
pre@cea.ap.gov.br. 
 
4.2 Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos 
quando solicitados por escrito até 08 (oito) dias anteriores à data estabelecida para a 
abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas 
intempestivas. 
 
4.3 Analisando as consultas, a CEA deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar 
os elementos constantes do Edital e seus anexos, disponibilizando o conteúdo no site: 
http://www.cea.ap.gov.br/licit.php, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais 
licitantes, passando tais notificações, adequações ou alterações a integrarem o Edital. No 
caso de modificação do edital será prorrogada a data de apresentação das propostas, pelo 
prazo estabelecido em Lei, exceto quando inquestionavelmente não afetar a formulação das 
propostas. 
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4.4 As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, 
informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo, afetar a 
execução das obras/serviços, seus custos e prazos de execução. 
 
4.5 A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente 
toda a documentação deste Edital e seus anexos e que a considerou correta. Evidenciará, 
também, que a licitante obteve da CEA, satisfatoriamente, todas as informações e 
esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo 
implicando a aceitação plena de suas condições. 

 
 
5 APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
 
5.1 As licitantes deverão fazer entrega, no dia, hora e local mencionados no “preâmbulo” 
deste Edital, de 03 (três) invólucros, fechados e numerados, contendo: 

 Invólucro n.º 01 (um) – “Documentação” 

 Invólucro n.º 02 (dois) – “Proposta Técnica” 

 Invólucro nº 03 (três) - “Proposta Financeira”  

 
5.1.1 As propostas técnica e financeira deverão conter informações e documentos, com 
justificativas sobre a metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e 
quantificados a critério da Licitante, segundo os quais ala se propõe a executar os serviços, 
com base no detalhamento estabelecido neste Edital. 

 
5.1.2 Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas 
pela CEA no endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora estabelecidos 
para recebimento e abertura da documentação e propostas, não se admitindo sua 
apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail), ou ainda sua entrega em outro local. 
 
5.1.3 As propostas entregues após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital serão 
consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega 
tempestiva da documentação e propostas enviadas por via postal. 
 
5.1.4 A proposta, toda a correspondência e os documentos trocados entre a licitante e a 
CEA serão escritos em português, e os preços deverão ser cotados em reais. 
 
5.1.5 Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições 
"Documentação", Proposta Técnica e "Proposta Financeira", o nome e endereço completo 
da licitante, o número e a indicação do presente Edital. 
 
5.1.6 A “Documentação”, no que couber, a “Proposta Técnica” e a “Proposta Financeira” 
deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da 
empresa, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com 
clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e 
terão de estar numeradas sequencialmente e rubricadas em todas as suas folhas e 
assinada na última pelo representante legal da empresa. 
 
5.1.6.1 Os documentos serão apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da Comissão de Licitações e Contratos, 
ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial. 
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5.1.7 A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no 
subitem 5.1.6 deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua 
investidura. 
 
5.1.8 As propostas deverão contemplar todos os serviços que compõem o objeto deste 
Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações 
constantes do Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital.  

 
5.2 DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO N.º 01 (UM) 
 
5.2.1 Em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro nº 01 (um), será 
apresentada a "Documentação", em 02 (duas) vias distintas de igual teor, em volumes 
separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na 
respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA". 
 
5.2.1.1 No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os 
documentos nele contidos. 
 
5.2.1.2 Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada em original 
ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação do volume “2ª VIA”. 
 
5.2.2 A Documentação – Invólucro n.º 01 (um), constitui-se de: 
 
5.2.2.1 Habilitação Jurídica 

 

a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no 
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da 
junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a 
matriz; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da 
Diretoria em exercício e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documento (ATA) de eleição de seus administradores, devendo, no 
caso da licitante ser sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da 
Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a 
matriz, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a 
execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto 
da licitação; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir; 

e) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendizes, a partir de 14(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1988); 

f) Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea por qualquer 
órgão da Administração, e de que não está impedida de licitar ou contratar 
com a CEA;  
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f1) Verificação da existência de registros impeditivos de contratação no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspenas/CGU, disponível 
no Portal da Transparência – www.portaldatransparencia.gov.br; 

f2) Verificação da existência de registros impeditivos de contratação por 
improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Coordenações Civeis 
por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ – www.cnj.jus.br);  

g) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo 
no Anexo V. 

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

 
5.2.2.2 Regularidade Fiscal Trabalhista 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda - CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que 
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, 
composta de: 

- Certidão de Quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria 
da Receita; 

- Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda; 

- Certidão Negativa expedida pela Secretaria de Fazenda do Estado ou do 
Distrito Federal; 

- Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal relativa à sede ou 
domicílio da empresa; 

d) Prova de inexistência de débito, relativo às Contribuições Sociais, CND – 
Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, com prazo de validade 
em vigor, nos termos da alínea “a”, inciso I, do artigo 147, da Lei nº 8.2121 
c/c artigo 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993; 

e) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor, 
conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, artigo 29, 
inciso IV; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor, ou se não constar o 
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prazo de validade que esta tenha sido emitida com até trinta dias da data 
de abertura dos envelopes. 

f.1) A situação de adimplência perante a Justiça do Trabalho poderá 
ser confirmada no ato da realização do certame licitatório, sendo 
considerada, para efeito de validade, a certidão mais recente. 

5.2.2.3 Qualificação Técnica: 
 

a) Registro ou inscrição da licitante no Conselho Profissional que regula as 
atividades profissionais da empresa (CREA ou Conselho Profissional 
relacionado à área ambiental), demonstrando que os serviços objeto deste 
Edital se enquadram no objetivo social da licitante; 

 

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

 
b1) Deverão constar preferencialmente do(s) atestado(s) ou da(s) 

certidão(ões) expedida(s) pelo Conselho de Classe Profissional, em 
destaque os seguintes dados: 

 
1. local e período de execução; 
2. nome da contratante e da pessoa jurídica contratada; 
3. nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) 

profissional(is) e  números de registro(s);  
4. relação dos serviços executados; 

 

c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na 
data da entrega da proposta, profissional de nível superior, para atuar 
como Coordenador Geral do Contrato (Eng. Agrônomo ou Biólogo ou Eng. 
Florestal), detentor de atestados de capacidade técnica expedido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhadas das 
respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou documento similar 
emitidos pelos Conselhos Profissionais competentes, comprovando a 
execução de serviços similares, conforme alínea “b” deste subitem; 
 

c1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro 
permanente; 

a) O Empregado; 

b) O Sócio; 

c) O detentor de contrato de prestação de serviço. 

c2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou 
livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, 
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que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do 
contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou 
do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum, ou declaração de contratação futura do 
profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhado da anuência deste. 

 
c3) quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação 

será através do ato constitutivo; 
 
c4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um 

mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de 
qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

 
c5) O profissional indicado deverá apresentar uma declaração aceitando 

participar dos serviços, obrigatoriamente como coordenador-geral, 
admitindo-se sua substituição por profissional de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela CEA. 

 

d) No caso de comprovação da capacidade técnica da licitante e dos 
profissionais em serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado 
Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no país de 
origem, registrado no Consulado Brasileiro acompanhado por tradução 
juramentada. 

5.2.2.3.1 A apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os 
documentos e exigências contidas na proposta técnica. 

 
5.2.2.4 Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) Registro do capital social mínimo no valor estabelecido no item 3.1 deste 
Edital, até a data de apresentação das propostas; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução 
patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física, com validade em vigor; 

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, 
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE 
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de 
outro indicador que o venha substituir. 

c1) Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

c.1.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

 Publicados em Diário Oficial; ou 

 Publicados em jornal de grande circulação; ou, 

 Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante. 

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
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 Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e 
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

 Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante; 

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 - estatuto 
das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”: 

 Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e 
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

 Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante; 

c.1.4) sociedade criada no exercício em curso: 

 Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

c2) A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por 
meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores. Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, 
adotar-se-ão os critérios descritos a seguir: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
SG = Ativo Total___________________________ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
LC = Ativo Circulante__ 
Passivo Circulante 
 
Onde: 
LG - Liquidez Geral 
SG - Solvência Geral 
LC -  Liquidez Corrente 
 

c.2.1) Serão consideradas habilitadas as empresas que apresentarem 
resultado igual ou maior que 1(um) em todos os índices 
referidos na alínea “c2” deste subitem. 

 
5.2.3 Habilitação – Benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

 
5.2.3.1 Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto nº 8.538/2015, 
em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de 
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regularidade fiscal de que trata as alíneas “a” a “e” do subitem 5.2.2.2 deste Edital 
obedecerá ao seguinte: 

 
5.2.3.1.1 Será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na 
licitação. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, 
caput da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006). 

 
5.2.3.1.2 Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 
comprovação de que trata o subitem 5.2.3.1 acima, será assegurado o prazo de  5 (cinco) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (art. 4º, § 1º, do Decreto nº 
8.538/2015). 

 
5.2.3.1.3 Para aplicação do disposto no subitem 5.2.3.1.2 acima, o prazo para regularização 
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado final da licitação, mediante 
comprovação da Comissão de Licitação e Contratos da CEA. 

 
5.2.3.1.4 A prorrogação do prazo previsto no subitem 5.2.3.1.2 poderá ser concedida, a 
critério da CEA, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
5.2.4 A não regularização da documentação no prazo previsto, considerada a possível 
prorrogação, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
prevista no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à CEA convocar as licitantes 
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar o certame (art. 4º, §5º, do 
Decreto nº 8.538/2015). 
 
5.2.5 A validade das certidões referidas no subitem 5.2.2.2, alíneas “c”, “d” “e”, e “f” e no 
subitem 5.2.2.4, alínea “b”, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso 
estas não contenham expressamente o prazo de validade, a CEA convenciona o prazo 
como sendo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a 
hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes 
convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente. 
 
5.2.6 Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito 
negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados 
documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua 
cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito 
em dinheiro ou através de oferecimento de bens.  

 
5.2.7 A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF estará dispensada da apresentação da documentação exigida pelas alíneas “a” a “d” 
do subitem 5.2.2.1, alíneas “a” a “e” do 5.2.2.2, o contrato social citado na alínea “c3” do 
subitem 5.2.2.3 e alínea “c” do subitem 5.2.2.4, devendo apresentar os demais documentos. 
A confirmação da regularidade da licitante será efetuada mediante consulta “on-line” ao 
sistema SICAF. 
 

5.2.7.1 Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, eles 
deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor, e constarão da documentação 
contida no invólucro n.º 1. 

5.2.7.2 Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será 
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de 
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outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Comissão de Licitação e Contratos, ou ainda, 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

5.2.8 As demais licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida no subitem 5.2. 

5.2.9 Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá 
pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os 
documentos, com exceção da CND conjunta junto à SRF e PGFN, bem como da CND junto 
ao INSS e do CRF relativo ao FGTS, sendo que nestes dois últimos casos deverá 
comprovar que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados. 

5.2.9.1 Todos os documentos devem estar em nome da licitante. Se a licitante for matriz, os 
documentos deverão estar com o numero do CNPJ da matriz. Se for filial os documentos 
deverão estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, 
comprovadamente, são emitidos em nome da matriz. 

5.2.10 A aplicação do tratamento diferenciado previsto no subitem 5.2. estará condicionada 
à apresentação da declaração ou certidão comprobatória de que a licitante é Microempresa 
– ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do subitem 5.2.2.1 alínea “h” deste 
Edital. 

 
5.3 PROPOSTA TÉCNICA – INVÓLUCRO Nº 02(DOIS) 
 
5.3.1 Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 02" (dois), será 
apresentada a "Proposta Técnica", em 02(duas) vias distintas, de igual teor, em volumes 
separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na 
respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL", "2ª VIA”. 
 
5.3.2 A Proposta Técnica, deverá ser elaborada em conformidade com o estabelecido no 
Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste Edital. 

 
5.3.2.1 A licitante deverá apresentar junto com a proposta um CD-ROM/DVD-ROM, 
contendo a Proposta Técnica completa, objetivando facilitar o julgamento da mesma; 

 
5.3.3 A substituição de qualquer dos profissionais integrantes do corpo técnico somente se 
dará na ocorrência de fatos supervenientes, caso fortuito ou força maior, devendo ser 
substituído por profissional de currículo equivalente ou superior, mediante prévia autorização 
da CEA, consoante o Art. 13 § 3º da Lei 8.666/93. 
 
5.4 PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO N.º 03 (TRÊS) 
 
5.4.1 Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 03" (três), será 
apresentada a "Proposta Financeira", em 02(duas) vias distintas, de igual teor, em 
volumes separados, devidamente encadernados ou grampeados, devendo ser 
evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA". 

 
5.4.1.1 A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto 
desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste Edital e 
seus Anexos constitutivos, devendo atender o Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
  
5.4.1.2 Caso haja divergência entre os valores em algarismo e extenso, será considerado o 
valor por extenso, bem como, no caso de divergência entre os valores unitário e global será 
considerado o valor unitário. 
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5.4.2 A Proposta Financeira – invólucro n.º 02 (dois) constitui-se ainda dos seguintes 
documentos:  
 

a) O Termo da Proposta - Anexo IV deste Edital - deverá constituir-se no primeiro 
documento da Proposta Financeira, contendo o valor global ofertado pela licitante 
para a execução do objeto desta licitação, devidamente assinado pelo 
representante legal da licitante, e com prazo de validade que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a 
entrega da proposta, sujeita à revalidação por idêntico período. O Termo deverá 
conter ainda os seguintes dados: 

 

 Nome e endereço completo da licitante, e-mail, site, número de telefone, fax, 
endereço, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade 
e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de 
procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora; 

  

b) Junto com a proposta, apresentar os formulários, em meio eletrônico (Microsoft 
Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar 
a conferência da mesma; 

 

c) A licitante deverá apresentar a COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS 
presentes nas Planilhas Orçamentárias – Anexo II, sob pena de desclassificação. A 
descrição e os quantitativos constantes na Planilha Orçamentária não poderão ser 
alterados. 

 
5.4.2.1 Não poderão ser considerados na proposta os tributos: Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme 
recomendação do Tribunal de Contas da União.  
 
5.4.2.2 Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização 
dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, 
máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão 
de algumas despesas, estas serão consideradas inclusas nos preços. 
 
6 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1 O prazo máximo para execução do objeto deste Edital é de 12 (doze) meses, a partir da 
data de emissão da Ordem de Serviço, com eficácia legal a partir da publicação do extrato 
do contrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente na 
CEA, conforme, ainda, especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante 
manifestação expressa das partes. 

 
7 GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

7.1 Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada previamente à assinatura do 
mesmo, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado 
devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores 
Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA. 

7.2 Quando se tratar de garantia em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, 
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conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 
(redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004). 

7.3 A CONTRATADA deverá manter atualizada a garantia contratual até o fim da vigência 
do contrato objeto desta licitação, com a consequente emissão do Termo de Encerramento 
Físico. 

7.4 A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, 
credenciada pela CEA, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por 
ordem da CEA. 

7.5 A não integralização da garantia no prazo estabelecido inviabilizará a assinatura do 
contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-a ás penalidades previstas nos arts. 81 e 87 da Lei 8.666/93. 

7.6 Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 
contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada 
e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados. 

7.7 Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a 
"Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e 
fornecimentos contratados. 

7.8 Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma 
do disposto na cláusula de rescisão ou, se forem apuradas verbas a qualquer título, devidas 
pela CONTRATADA, decorrentes da contratação e prestação dos serviços, hipótese em que 
a garantia reverterá e será apropriada pela CEA. 

 
8 ABERTURA DOS INVÓLUCROS  
 
8.1 Os invólucros de que trata o subitem 5.1 deste Edital serão recebidos em sessão 
pública, no local, dia e hora indicados no “preâmbulo” deste Edital, observado o disposto nos 
subitens 5.1.1 e 5.1.2 deste Edital. 
 
8.2 Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação", “Proposta 
Técnica” e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, 
serão dirigidos pela titular da Comissão de Licitação e Contratos ou seu substituto eventual, 
juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento. 
 
8.3 A Comissão de Licitação e Contratos, por seu titular ou substituto eventual, juntamente 
com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 01 (um) – 
"Documentação" que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento 
com a proclamação das licitantes habilitadas, e, se houver, as inabilitadas. 
 
8.3.1 Em havendo renúncia expressa das licitantes presentes à interposição de recurso 
quanto à fase de habilitação a que se refere o subitem 8.3 acima, inclusive com a renúncia 
expressa das licitantes ausentes, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 (dois) – “Proposta 
Técnica” das licitantes habilitadas na mesma sessão, ficando à disposição dos interessados, 
para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura 
das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento para as 
providências subsequentes. 
 
8.3.1.1 Os invólucros nº 3 – "Proposta Financeira" - deverão ser rubricados em seus fechos 
pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Comissão de Licitação e 
Contratos, até a data designada para sua abertura. 
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8.3.1.2 Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas e na 
hipótese de não se aplicar o que estabelece o subitem 8.3.1, os presentes serão convidados 
a rubricar os documentos dos invólucros n.º 02 (dois) – "Proposta Técnica" e os invólucros 
nº 03(três) – “Proposta Financeira”, que permanecerão sob a guarda e responsabilidade da 
Comissão de Licitação e Contratos até a data a ser marcada para sua abertura. 
 
8.3.2 Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) 
denegado(s), a Comissão de Licitação e Contratos providenciará a devolução dos invólucros 
n.º 02  - Proposta Técnica   e 03 – Proposta Financeira -  às respectivas licitantes 
inabilitadas. 
 
8.3.3 No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das 
Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão à disposição 
para retirada, mediante recibo, na Comissão de Licitação e Contratos, durante o período de 
60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CEA fica autorizada a incinerá-los. 
 
8.3.4 Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da 
“Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a abertura dos 
invólucros n.º 02 – Proposta Técnica, não mais poderá haver impugnação da documentação 
julgada. 
 
8.3.4.1 No caso de julgamento das “Propostas Técnicas”, tendo sido proclamadas as 
empresas classificadas, sem que haja manifestação contrária das licitantes e após a 
abertura dos invólucros nº 03 – Proposta Financeira, não mais poderá haver impugnação da 
documentação julgada. 

 
8.3.5 Da sessão pública a que se refere o subitem 8.1, bem como daquela que for 
eventualmente convocada para abertura das "Propostas Técnicas e Financeiras" das 
licitantes habilitadas e classificadas, respectivamente, serão lavradas atas em que se 
consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas 
serão assinadas pelos que comparecerem às sessões. 
 
8.3.5.1 As Propostas Financeiras serão abertas em sessão pública após divulgação do 
resultado das Propostas Técnicas e decorrido o prazo recursal. 
 
 
9 EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
 
9.1 A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo 03 (três) membros, 
procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação", “Proposta Técnica” e da 
"Proposta Financeira" e elaborará relatórios de suas conclusões, expondo as razões que as 
determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e os encaminhará ao 
Presidente da CEA.  
 
9.2 Julgamento da “Documentação – Invólucro n.º 01 (um) 
 
9.2.1 O julgamento da “Documentação” será realizado segundo as informações constantes 
do subitem 5.2 deste Edital, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as exigências estabelecidas 
neste Edital. 
 
9.2.2 Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, 
tal como recebidos, os invólucros nº 02 – Proposta Técnica e nº 03 – Propostas Financeiras. 
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9.2.2.1 No caso do subitem 8.3.1.2 a Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o 
relatório do julgamento da "Documentação" com parecer conclusivo para aprovação pelo 
Presidente da CEA, com a indicação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver. 
 
9.3 Julgamento da Proposta Técnica – Invólucro nº 2 
 
9.3.1 As Propostas Técnicas serão devidamente avaliadas e comparadas entre si, 
atribuindo-se a cada uma delas notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de acordo com os 
critérios estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
9.3.1.1 A pontuação atribuída em cada quesito da Proposta Técnica será devidamente 
justificada pela Comissão, no Relatório de Julgamento. 
 
9.3.1.2 A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o relatório do julgamento da 
"Proposta Técnica" com parecer conclusivo para aprovação pelo Presidente da CEA, com a 
indicação das licitantes classificadas e desclassificadas tecnicamente, se houver. 
 
9.3.1.3 O resultado será comunicado por escrito pela Comissão de Licitação e Contratos 
diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura das “Propostas Financeiras” 
das licitantes habilitadas e classificadas tecnicamente. 
 
9.3.1.3 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pela licitante, salvo 
motivo justo aceito pela Comissão Técnica de Julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 
43, § 6º da Lei nº 8.666/93. 
 
9.4 Julgamento das “Propostas Financeiras – invólucro n.º 03 (três)” 
 
9.4.1 As “Propostas Financeiras” – Invólucro n.º 03 (três) - das licitantes habilitadas serão 
abertas em dia e hora previamente marcados e comunicado às licitantes. 
 
9.4.2 A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas para determinar se as 
mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram 
devidamente assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências dos 
documentos de licitação. 
 
9.4.3 Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço 
fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosas: 

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido 
pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário 
prevalecerá, e o preço total será corrigido; 

 

b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por 
extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso; 

 

c) Se houver discrepância entre os valores unitários constantes das Planilhas de 
Composições de Preços Unitários e a Planilha de Preços Unitários, 
prevalecerá o valor das Composições de Preços Unitários. 

 
9.4.4 Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em 
acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados. 
 
9.4.4.1 Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 9.4.4 a licitante deverá honrar o preço 
fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação. 
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9.4.5 A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, 
discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se 
verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a 
classificação das demais licitantes. 
 
9.4.6 Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e 
II da Lei nº 8.666/93, as propostas que: 
 

a) Apresentarem preço unitário e/ou global superiores aos valores máximos 
constantes das Planilhas de Orçamentação, que integram o Edital.  

 

b) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto deste edital;  

 

c) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste 
Edital; 

 

d)  Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 
40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93; 

 
9.4.7 Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisório 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência 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. 
 
9.4.7.1 Na hipótese de ocorrência da exceção prevista no item acima, a licitante deverá 
comprovar na proposta que os materiais e instalações são de propriedade do próprio 
licitante. 
 
9.4.8 Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou à 
CEA quanto ao processo em exame, avaliação, e comparação das propostas e na tomada 
de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua 
proposta. 
 
9.4.9 Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada tecnicamente, 
obtiver a maior pontuação, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital, que faz parte integrante do mesmo, e que tenha 
respeitado os valores máximos, unitários e global, orçados pela CEA, conforme disposto nos 
subitens 9.4.6 a 9.4.7.1. 
 
9.5 Classificação – Benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:  

 
9.5.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que atendidas as exigências 
prescritas no subitem 5.2.2.1 deste Edital. (Art. 5º do Decreto nº 8.538/2015). 
 
9.5.1.1 O empate será aferido levando em consideração o resultado da ponderação entre a 
pontuação “técnica” e o preço da “proposta financeira” apresentada pelas licitantes, sendo 
facultada à microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade 
de apresentar proposta financeira inferior. 

 

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


21 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

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

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

Site:www.cea.ap.gov.br 

                  

 

9.5.1.1.1 Entende-se por empate quando as Notas Finais – NFs obtidas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores a Nota Final – NF da licitante classificada em primeiro lugar na disputa, nos 
termos previsto no Termo de Referência – Anexo I deste edital. 

 
9.5.1.2 Para efeito do disposto no subitem 9.5.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a)  A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da data de 
solicitação da CEA, proposta financeira inferior àquela considerada vencedora 
do certame. Situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 

b)  Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do § 4º, inciso II, do art. 5º do Decreto nº 
8.538/2015 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

 

c)  No caso de equivalência das Notas Finais – NFs alcançadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de 
empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. (§ 4º, inciso III, art. 5º do Decreto nº 
8.538/2015). 

 
9.5.1.3 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.5.1 acima, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
9.5.1.4 A condição prevista no subitem 9.5.1 somente se aplicará quando a maior Nota Final 
– NF não tiver sido alcançada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.5.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no 
parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer 
outro processo. 
 
9.6 A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará à aprovação do Presidente da CEA o 
relatório do julgamento das “Propostas Financeiras”, com classificação destas, em ordem 
crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora. 
 
9.6.1 Após a publicação/divulgação do resultado do julgamento das propostas financeiras e  
transcorrido o prazo recursal, o processo será encaminhado ao Diretor da área responsável 
pelo processo licitatório, que o submeterá à autoridade competente, com vistas à 
homologação final e autorização para contratação das serviços com a licitante vencedora do 
certame. 
 
9.7 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas a 
CEA poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, 
conforme prevê o Art. 48, § 3º, da lei nº 8.666/93. 
 
9.8 A divulgação do resultado final será efetuada mediante afixação no quadro de avisos 
existente na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Bairro Santa Rita CEP 68.900-030- 
Macapá- AP, Sede da CEA, bem como será comunicado diretamente às licitantes através 
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de fax e/ou email, e disponibilizado no site http://www.cea.ap.gov.br/licit.php, além de 
publicado no Diário Oficial da União – D.O.U. 
 
9.9 Toda a documentação e proposta das licitantes constituirão peças do processo de que 
trata este Edital. 
 
9.10 É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar 
originariamente da proposta. 

 
10 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 
10.1 Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser 
solicitados, preferencialmente, via e-mail, licitacoes@cea.ap.gov.br ou por correspondência 
dirigida a COMISSÃO, no endereço Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Bairro Santa 
Rita CEP 68.900-030- Macapá- AP - Fone: (96) 3212-1200,no serviço de protocolo, de 
segunda a sexta feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, até 05 
(cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da licitação. Os esclarecimentos 
prestados serão estendidos a todos os adquirentes do Edital e disponibilizados no 
sitehttp://www.cea.ap.gov.br 
 

10.2. A impugnação do Edital e de seus Anexos, deverá ser dirigida à Autoridade que 
assinou o Edital e protocolada no Protocolo da Companhia de Eletricidade do Amapá, 
localizada no endereço indicado no subitem precedente, de 2ª a 6ª feira, 07h30min às 
11h30min e das 13h30min às 17h30min até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada 
para abertura da licitação. 

 
10.2.1 apresentada a impugnação a mesma será respondida à interessada, dando-se 
ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos ENVELOPES contendo as 
PROPOSTAS DEPREÇOS; 

 
10.2.2. a impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por 
conseguinte, entregar sua PROPOSTA FINANCEIRA à COMISSÃO, junto com as outras 
licitantes, na data, hora e local fixados no subitem 10.1 deste Edital. 

 
10.3 Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do 
vencedor), se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor 
recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata; 

 
10.3.1 a licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da 
proposta ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, após o término de cada 
sessão, a sua intenção de recorrer, mediante motivação com registro em ata pela 
COMISSÃO, sob pena de preclusão; 

 
10.3.2 o prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará 
imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o subitem 10.3; 
10.3.3 é assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
 
10.4 não se aplicam as disposições nos termos previstos no parágrafo 1º do art. 43 da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 
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10.5 O recurso deverá ser interposto a COMISSÃO e entregue, mediante protocolo na 
Companhia de Eletricidade do Amapá, no endereço indicado no subitem 10.1 deste Edital; 
 
10.5.1 O recurso poderá ser interposto via e-mail ,licitacoes@cea.ap.gov.br , dentro do 
prazo regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo original, no Protocolo da 
PRL/CEA, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do término do prazo recursal; 
 
10.5.2 as razões do recurso deverão ser dirigidas ao Presidente da COMISSÃO, por 
intermédio da COMISSÃO, que poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso àquela autoridade, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de 
responsabilidade; 
 
10.5.3 os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados 
no seguinte endereço eletrônico: http://www.cea.ap.gov.br 
 
10.6 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
10.7 O recurso terá efeito suspensivo; 
 
10.8 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e 
seus Anexos não serão conhecidos; 
 
10.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
de início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
10.9.1 os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente 
em dia de expediente no âmbito da CEA. 
 
11 DO ENCERRAMENTO 
 
11.1 Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a CEA poderá 
negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado; 
 
11.2 Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 
Autoridade Superior – Diretor Presidente, que poderá: 
 
11.2.1 determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem 
supríveis; 
 
11.2.2 anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 
 
11.2.3 revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 
 
11.2.4 adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao órgão 
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do contrato. 
 
11.3. Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará no site da CEA os atos de adjudicação 
do objeto, de homologação do certame, bem como os valores do orçamento previamente 
estimado para a contratação. 

 
12 DO PRAZO CONTRATUAL  
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12.1 O prazo de vigência do contrato é de 16 (dezesseis) meses consecutivos, contados a 
partir da expedição da Ordem de Serviço Inicial. 
 
12.1.1 a expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a publicação do 
extrato do Contrato no Diário Oficial da União e a entrega das “Garantias de Cumprimento 
do Contrato e de Riscos de Engenharia”. 
 
12.2 A eventual prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida 
nas condições estabelecidas no parágrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da Lei 8.666/93; 
 
13 DOS PAGAMENTOS 

 
13.1 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação à CEA dos documentos 
hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na minuta do Contrato que 
representa o Anexo IX - Minuta Contrato deste Edital. 
 
14 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
14.1 O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada 
manifestação da parte interessada nos termos e condições estabelecidos na minuta do 
Contrato que representa o Anexo IX - Minuta Contrato deste Edital. 

 
15 DA FONTE DE RECURSOS 
 
15.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta 
de recurso orçamentário proveniente de recursos internos da Companhia de Eletricidade do 
Amapá, por meio de transferências do Governo do Estado do Amapá, como contrapartida 
aos recursos repassados pelo Governo Federal no âmbito do Programa Luz Para Todos. 
 
16 DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

 
16.1 Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste 
Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a: 

 
16.1.1 providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação do objeto deste 
certame, e entregar na CEA antes da assinatura do  Contrato, Garantia de Cumprimento do 
Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento), do seu valor global (importância 
segurada), com   prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, numa das 
seguintes modalidades: 
16.1.1.1 caução  em dinheiro: 
 
16.1.1.1.1 a Caução em dinheiro deverá ser efetuada em conta de caução, obrigatoriamente 
da Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº 1.737/79, art. 1º, inciso IV), vinculada à CEA. 
 
16.1.1.2 títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados 
na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização do 
Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do SELIC - 
Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, ser 
revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e,  ainda, 
sua titularidade estar gravada em nome da empresa CONTRATADA; 

 
16.1.1.3 fiança bancária conforme Anexo VIII – Carta de Fiança Bancária - Garantia de 
Cumprimento do Contrato (MODELO): carta de fiança fornecida por estabelecimento 
bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme 
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129.  
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16.1.1.4 seguro-garantia – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em 
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a CEA o único beneficiário do 
seguro: 
 
16.1.1.4.1 via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do 
Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso 
ou anexas. Alternativamente, poderá se remitida apólice com certificação digital; 
16.1.1.4.2 o seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos Anexos I e II da 
CIRCULAR SUSEP Nº 232, de 3 de junho de2003; 
16.1.1.4.3 o seguro-garantia deverá ser livre de franquia. 

 
16.1.1.5 na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 
 
16.1.1.5.1 número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do 
Contrato; 
 
16.1.1.5.2 objeto a ser contratado, especificado neste Edital; 
 
16.1.1.5.3 nome e número do CNPJ do SEGURADO (CEA); 
 
16.1.1.5.4 nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora); 
 
16.1.1.5.5. nome e número do  CNPJ  da  CONTRATADA  (TOMADORA  da apólice) 

 
16.1.1.6 as apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e 
seus endossos e aditamentos, devem expressar a CEA como SEGURADA e especificar 
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo 
Aditivo a que se vincula; 
 
16.1.1.7 sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore pela fórmula estabelecida na minuta do 
Contrato que representa conforme Anexo IX - Minuta Contrato deste Edital, atualizada a 
partir da data de recolhimento à CEA; 
 
16.1.1.8 respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia 
será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a licitante CONTRATADA 
tenha cumprido todas as obrigações contratuais. 
 
16.1.1.9 a garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do 
Contrato, que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra 
utilizada; 

 
16.1.1.9.1 A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, mais 90 
(noventa) dias após o termino da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 
prorrogação, repactuação ou alteração efetiva no Contrato; 

 
16.1.1.9.2 caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdências decorrentes 
da contratação não seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da 
vigência do contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente 
pela CEA; 

 
16.1.1.9.3 a perda da garantia em favor da CEA, em decorrência de rescisão unilateral do 
Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e 
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sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato; 

 
16.1.1.10 Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo 
fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro. 

 
16.1.1.11 A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada 
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 16.1.1, devidamente atualizada; 

 
16.1.1.11.1 É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia 
das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança 
bancária ou seguro-garantia; 

 
16.1.1.11. a garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre 
que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de 
objeto; 
 

16.1.2 Apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária conforme 
Anexo XII - Termo de Compromisso da Caução (MODELO).    

 
 
16.2 A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após formalmente 
convidada, para assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo Anexo IX - Minuta Contrato 
deste Edital; 

 
16.2.1 o prazo de que trata o subitem 16.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que  a 
justificativa seja aceita pela CEA 

 
16.3 Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no 
subitem precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital; 
 
16.4 Manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público 
Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; 
 
16.5 Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 
obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer 
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas 
como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido; 
 
16.6 É facultado à CEA, quando a licitante adjudicatária não cumprir as condições deste 
Edital e seus Anexos, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar o 
Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidas: 
 
16.6.1 revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da 
Lei 12.462/2011 e neste edital; 
 
16.6.2 convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração 
do Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo licitante vencedor. 
 
16.6.2.1 na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 
16.6.2, a CEA poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a celebração do Contrato nas condições ofertada por estes, desde que o respectivo 
valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos 
preços atualizados nos termos deste Edital. 
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17 REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

 
Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos Índices utilizados pela 
Fórmula Paramétrica para serviços de RDA, exceto para o Projeto Executivo que será 
calculado pela Tabela de Consultoria  da CEA 

 
Caso decorra período superior a um ano contado a partir da mês base da proposta, o 
reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices 
do 1º mês de cada período subsequente de 12 meses. 
 
Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 
 
Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser 
atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, 
conforme o disposto no Art. 1º F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo 
Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009 após decorridos 30 dias contados a partir da data do 
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal. 
 

17.1- O valor unitário dos serviços, poderá ser reajustado, anualmente, para mais ou para 

menos, com base nos valores obtidos por meio do emprego da fórmula paramétrica abaixo, 

desde que formalmente solicitado pela CONTRATADA, por meio de correspondência, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início de sua vigência. Para o primeiro reajuste o 

prazo de 12 (doze) meses será o período entre a data de apresentação da proposta e a do 

aniversário da proposta. Para os demais reajustes o prazo de 12 (doze) meses será contado 

da data de vigência do último reajuste. 

 
a) FÓRMULA PARAMÉTRICA DE SERVIÇOS  DE APOIO 

LEGENDA 

I Índice de Reajuste 

M 
Índice de mão-de-obra do segundo mês anterior ao de aniversário da Proposta 
Comercial ou da última repactuação, tendo como base o último reajuste. 

M 0 
Índice de mão-de-obra do segundo mês anterior ao de apresentação da 
proposta comercial ou da última repactuação, tendo como base o último 
reajuste. 

C Índice de combustíveis/lubrificantes do segundo mês anterior ao de aniversário 
da Proposta Comercial ou da última repactuação, tendo como base o último 
reajuste. 

C0 Índice de combustíveis/lubrificantes do segundo mês
 anterior ao de apresentação  da  proposta  comercial  ou  da  
última  repactuação,  tendo como  base o último reajuste. 

E Índice de máquinas, veículos e equipamentos do segundo mês anterior ao de 
 aniversário da Proposta Comercial ou da última repactuação, tendo como   base 
 o último reajuste. 

E0 Índice de máquinas, veículos e equipamentos do segundo mês anterior ao de 
apresentação da proposta comercial ou da última repactuação, tendo como 
base o último reajuste. 

 

I  1 

 0,49 

M  M 0   0,15 
C  C0   0,45 

E  E0
 

 
 M  C  E 

0  
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OBSERVAÇÕES: 

a) Os valores de M e  M 0 são obtidos na Revista Conjuntura  Econômica, 

coluna 1 do Índice Nacional da Construção Civil, publicada pela Fundação Getúlio Vargas. 

b) Os  valores  C  e  C0 são  obtidos  na  Revista  Conjuntura Econômica, coluna 3 do 

Índice de Preço ao Atacado – Oferta Global, publicada pela Fundação Getúlio Vargas. 

c) Os  valores  E  e E0 são  obtidos  na  Revista  Conjuntura  Econômica, coluna 4 do 

Índice de Preço ao Atacado – Disponibilidade Interna, publicada pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

d) Os valores 0,49, 0,15 e 0,45 correspondem à influência percentual de cada insumo na 

composição final dos custos. 

17.2- No caso de alterações nos índices da Fundação Getúlio Vargas – FGV (colunas, nome 

do índice, etc), deverão ser considerados os índices substitutos por ela criados. 

17.3- A correspondência citada no Item 17.1 acima deverá ser enviada para o endereço da 

CEA onde se situa a Gestão do Contrato. 

18 CRONOGRAMAS 

 
18.1 CRONOGRAMA  DE DESEMBOLSO 

 
A CEA observará para que o cronograma máximo por período esteja em conformidade com 
a disponibilidade de recursos financeiros disponíveis na Unidade Orçamentária específica. 

 
18.2 CRONOGRAMA FÍSICO 

 
O cronograma físico a ser proposto pela licitante, deverá apresentar as quantidades de 
serviços a serem executadas pelo contratado e é o elemento básico de controle da 
obra, como também elemento de referência para medição e pagamento. 
 

18.3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
A CONTRATADA deve desenvolver planilha, utilizada para planejamento de atividades e 
desembolsos proporcionais em dinheiro, onde na vertical são relacionados os Grupos de 
Serviços anteriormente definidos, que irão ocorrer em um determinado período e  na 
horizontal os meses em que eles deverão ocorrer. 

 
A programação deverá ser entregue à Administração em até 60 (sessenta) dias após a 
assinatura do Contrato, em formato compatível com a ferramenta MS Project ®. 

 
19 SANÇÕES 

 
19.1 Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem 
como por execução de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento 
licitatório, a CEA poderá, garantido o  contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes 
sanções: 
 
19.1.1 ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou 
CONTRATADA descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 

 
19.1.1.1 Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da 
obrigação correr no âmbito do procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial 
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da CEA e registrada no SICAF, nos seguintes casos: 
 
19.1.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no Edital, dos 
documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou 
cópia autenticada, de forma definitiva; 
 
19.1.1.1.2 quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da 
proposta inicial ou na fase de lances; 

 
19.1.1.1.3 quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e 
solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas; 

 
19.1.1.1.4 quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo; 
 
19.1.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase 
da licitação. 
 
19.1.1.1.6 Todas as hipóteses tratadas no subitem 16 serão válidas quando a empresa 
descumprir as exigências Editalícias pela primeira vez com a Administração, não havendo 
ocorrência anterior   da   mesma   natureza   registrada   em   sistema    ou documento 
oficial; 

 
19.1.1.2 Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, orientado pelo Fiscal  do contrato ou 
servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da 
obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a 
nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos: 
 
19.1.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por 
um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura; 
19.1.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
atrasar ou ensejar o retardamento no início da execução do seu objeto, por um período de 5 
(cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto; 

 
19.1.1.2.3 quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 
15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não  
justificado pela empresa CONTRATADA. 
 
19.1.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da 
licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico. 
 
19.1.2 MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à CONTRATADA, pelo Ordenador 
de Despesas do Órgão, por atraso injustificado na execução  do objeto da licitação ou 
inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes 
percentuais: 
 
19.1.2.1 Nos casos de atrasos 
 
19.1.2.1.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do 
objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite 
de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 
 
19.1.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do 
objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente 
à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CEA, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta)dias; 
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19.1.2.1.3 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo 
de execução do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 
19.1.2.1.1 e 19.1.2.1.2; 
 
19.1.2.2 Nos casos de recusa ou inexecução: 
 
19.1.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
CEA ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação 
ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo  de entrega. 
 
19.1.3 A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 
8º, da Lei nº. 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 
CONTRATADA a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da  
Lei nº. 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
 
19.1.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 
19.1.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas à CONTRATADA;  e 
19.1.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
19.1.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à CONTRATADA pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral 
de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CEA ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo 
de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo 
de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil 
seguinte. 
 
19.1.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
 
19.1.5.1 O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e 
 
19.1.5.2 A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 
 
19.1.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, devendo ser observados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade. 
 
19.1.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo 
pelo Fiscal do Contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão 
unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse da CEA em admitir atraso 
superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 19.1.1.2.3 
e 19.1.2.1. 
 
19.1.8 SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar 
de licitações e de contratar com a Administração, e  suspende o registro cadastral da 
licitante e/ou CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 
 
19.1.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 
estabelecido no Edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma 
provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem 
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justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação. 
 
19.1.8.1.1 A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, 
qualquer fase da licitação, será válida quando  a  empresa  for  reincidente,  já  havendo      
ocorrência anterior da   mesma natureza registrada em sistema ou 
documento oficial 
 
19.1.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na 
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato. 
 
19.1.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a CONTRATADA: 
 
19.1.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação; 
 
19.1.8.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
 
19.1.8.3.3 Receber   qualquer   das   multas   previstas   no subitem 19.1.2 e não efetuar o 
pagamento.  
 
19.1.8.3.4. Comportar-se de modo inidôneo. 
 
19.1.9 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
19.1.9.1 O Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
 
19.1.9.2 O Ordenador de Despesas do Órgão, se o descumprimento da obrigação ocorrer 
na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho  ou assinar  o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo. 
 
19.1.10 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada 
no SICAF. 
 
19.1.11 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada 
somente pelo Presidente da CEA, à vista dos motivos informados na instrução processual. 
 
19.1.11.1 Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº.8.666/93. 
 
19.2 Disposições gerais 
 
19.2.1 As sanções previstas nos incisos 19.1.8 e 19.1.11 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato 
 
19.2.1.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar 
os objetivos da licitação; 
19.2.1.2 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados 
 
19.3 Do direito de defesa 
 
19.3.1 É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de 
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advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da ciência da respectiva notificação. 
 
19.3.2 O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que 
aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
19.3.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início  e   
incluir-se-á   o   do   vencimento,   e   considerar-se-ão   os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário; 
 
19.3.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase 
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato 
deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar: 
 
19.3.4.1 A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. 
 
19.3.4.2 O prazo do impedimento para licitar e contratar; 
19.3.4.3 O fundamento legal da sanção aplicada; e 
 
19.3.4.4 O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro 
da Receita Federal. 
19.3.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 
autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão 
competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF, 
inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar. 
 
19.4 Do assentamento em registros 
 
19.4.1 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as sanções 
aplicadas com fundamento nos itens 19.1.1 e 19.1.2, as quais se formalizam por meio de 
simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei 
nº.8.666/93. 
 
19.4.2 Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente 
no órgão ou na entidade. 
 
19.5 Da sujeição a perdas e danos 
 
19.5.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no Edital, a 
CONTRATADA ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à CEA 
pelo descumprimento das obrigações licitatórias. 
 
20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1 Lavrar-se-ão atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serão 
assinadas pela COMISSÃO e pelos representantes das licitantes presentes; 
 
20.1.1 nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, 
das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, da(s) 
vencedora(s) e da manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for o caso; 
 
20.1.2 os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 
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20.2 A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA FINANCEIRA submete a licitante à 
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa 
o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 
qualquer pormenor; 
 
20.2.1 no caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus Anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 
 

20.3 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a 
rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis; 
 
 
20.4 A CEA reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 
público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” 
ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA FINANCEIRA ou da 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar 
qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, 
técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento 
de qualquer natureza; 
 
20.5 É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada 
a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer 
informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a 
instrução do processo; 

 
20.6 Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas 
no site da CEA: http://www.cea.ap.gov.br; 

 

20.7 Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão 
disponibilizadas no site da CEA: http://www.cea.ap.gov.br; 
 

20.8 Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 
proposta, deverá a licitante, independente de comunicação formal da CEA, revalidar, por 
igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório; 
 
20.9 O CONTRATADO deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão 
ou entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo; 
 
20.10 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o 
Contrato vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da 
Justiça Estadual da Comarca de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro. 
 

Macapá-AP,   ___ de _____ de 2017. 
 

_____________________________ 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
_____________________________ 
Membro da Comissão De licitação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

I.  INTRODUÇÃO 
 

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer diretrizes que possibilitem, ao 
participante deste processo de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À 
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (COMPREENDENDO A 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO 
BÁSICO AMBIENTAL – PBA, ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL, OBTENÇÃO 
DAS LICENÇAS AMBIENTAIS (LP, LI, LO) E AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO – ASV), ALÉM DA FISCALIZAÇÃO E  MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS 
OBRAS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
– CEA, para a implementação deste serviço em um curto espaço de tempo, priorizando os 
recursos financeiros, torna-se imprescindível um planejamento adequado e detalhado. Essa 
implementação será coordenada através da Diretoria de Planejamento. 
 
II. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 
AMBIENTAIS, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA, 
ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 
(LP, LI, LO) E AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – ASV), ALÉM DA 
FISCALIZAÇÃO E  MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE REDES AÉREAS DE 
DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE 
CONCESSÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA. 
 
III.  ESCOPO DE SERVIÇOS 

 
Os trabalhos objeto deste Edital, do qual é parte integrante este Termo de Referência 
compreendem a execução de serviços profissionais especializados para apoio e 
assessoramento técnico às ações da CEA. Estes serviços consistem na elaboração de 
estudos ambientais, além da fiscalização e monitoramento ambiental das obras de redes 
aéreas de distribuição e subtransmissão de energia elétrica de 69kV em todo o Estado do 
Amapá, durante a vigência do Contrato. 
Para que os objetivos sejam cumpridos dentro de rigorosos critérios de qualidade, 
segurança e economicidade, de forma a atender as demandas de obras previstas pela CEA, 
a equipe a ser alocada no contrato serão distribuídas em Grupos de Trabalho, conforme 
descriminado a seguir: 
GRUPO I - Equipe de Apoio e Assessoramento Técnico. 
GRUPO II - Equipe Suplementar de Apoio ao Grupo I da CEA . 
 
 
IV. ATIVIDADES POR GRUPO DE TRABALHO 
 
As atividades de Apoio e Assessoramento Técnico descritas a seguir são as passiveis de 
serem executadas ao longo da vigência do contrato, sendo a sua execução de 
responsabilidade dos técnicos que serão vinculados aos respectivos Grupos de Trabalho, 
podendo a quantidade e especialidade destes técnicos a ser redimensionadas no decorrer 
do prazo contratual, em função de demanda de trabalho de cada Grupo. A equipe a ser 
alocada ao contrato será distribuída conforme descritos a seguir: 
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GRUPO I - Equipe de Apoio e Assessoramento Técnico 
 
A Contratada prestará serviços na forma de apoio técnico, na área ambiental, ao 
gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle das fases da elaboração de estudos 
ambientais, contratados com terceiros e naqueles elaborados por administração direta, bem 
como o acompanhamento dos respectivos programas ambientais, segundo os aspectos 
seguintes: 
 
NA OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA  

 assessorar a CEA, junto aos órgãos ambientais licenciadores e às instituições 
públicas associadas ao licenciamento ambiental dos empreendimentos; 

 participar da vistoria de campo, visando obter o Termo de Referência oficial para 
elaboração dos Estudos Ambientais, a exemplo, do Estudo de Impacto Ambiental - 
EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA; 

 elaborar minuta de Termo de Referência para submeter à aprovação do órgão 
licenciador e do Conselho Estadual de Meio Ambiente; 

 elaborar os Estudos Ambientais em conformidade com as exigências do órgão 
ambiental licenciador; 

 preparar, participar e executar reuniões prévias/informativas nos locais indicados 
pela CEA, com o objetivo de informar à população e esclarecer dúvidas e 
questionamentos sobre os empreendimentos a serem implantados. Esse Serviço 
contempla: 

a) definir estratégias; 
b) elaborar e confeccionar material gráfico para divulgação (faixas, folder sobre 

o projeto); 
c) identificar os locais para realização das reuniões prévias/informativas e 

divulgar essas reuniões em associações, órgãos públicos, escolas, etc., nos 
municípios a serem atravessados pelas LT´s; 

d) registrar as reuniões prévias/informativas com material audiovisual, atas e 
listas de presenças; 

e) elaborar relatórios com registro das atividades. 
OBS: no caso de haver custo com aluguel de espaço para as reuniões e/ou 
transporte de pessoas e lanche, os custos ficarão sob responsabilidade da CEA. 

 obter autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
para executar o levantamento e diagnóstico Arqueológico e Paleontológico, parte 
integrante do Estudo Ambiental; 

 preparar , participar e executar as Audiências Públicas nos locais indicados pelo 
órgão licenciador e em locais de interesse da CEA. Esses serviços contemplam: 

a) definir estratégias; 
b) elaborar e confeccionar material gráfico para divulgação (convites, cartazes, 

faixas, banners, folders sobre o projeto); 
c) identificar os locais para realização das Audiências Públicas e proceder a 

divulgação pelos meios de comunicação dos municípios a serem 
atravessados pelas LT´s (rádios locais, etc); 

d) registrar as Audiências Públicas com material audiovisual, atas e listas de 
presenças; 

e) transcrever as Audiências Públicas e elaborar relatório final com o registro 
de todas as atividades nela desenvolvidas, para encaminhamento ao órgão 
licenciador. 

OBS: no caso de haver custo com aluguel de espaço para as audiências e/ou 
transporte de pessoas e lanche, os custos ficarão sob responsabilidade da CEA. 
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 assessorar a CEA no requerimento da Licença Prévia - LP e em reuniões junto ao 
órgão licenciador; 

 participar de reuniões, promovidas pela CEA, junto ao órgão licenciador, com o 
objetivo de evitar futuras solicitações de revisões e complementações para a 
aprovação do estudo e obtenção da LP e da LI;  

 assessorar a CEA e participar de  reuniões e/ou negociações junto a órgãos 
ambientais – municipais, estaduais e federais - e demais órgãos gestores 
envolvidos: Fundação Nacional do Índio - FUNAI, Administrações de Unidades de 
Conservação, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Instituto Chico 
Mendes – ICMBio, Fundação Palmares, Departamento Nacional de Produção 
Mineral – DNPM, dentre outros, com o objetivo de dirimir dúvidas e responder 
questionamentos referentes ao empreendimento e aos Estudos Ambientais e 
apresentar soluções alternativas para esses questionamentos; 

 assessorar a CEA para responder a questionamentos provenientes da sociedade 
civil organizada, imprensa, Ministério Público, ONGs, órgãos públicos municipais, 
estaduais e federais, etc; 

 assessorar a CEA e participar de reuniões, junto ao DNPM, para obter Declaração 
de Bloqueio de Exploração de Áreas Minerárias; 

 assessorar a CEA na gestão junto aos municípios para obtenção das Declarações 
referentes a não interferência com Planos Diretores e Lei de Diretrizes Urbanas; 

 elaborar, executar, caso solicitado pelo órgão licenciador, as complementações 
referentes aos Estudos e demais documentos e produtos apresentados para a 
obtenção da Licença Prévia – LP. Se for o caso, dirimir dúvidas e esclarecer e/ou 
apresentar soluções alternativas às questões levantadas pelo órgão licenciador; 

 obter a Licença Prévia – LP; 

 assessorar a CEA junto aos órgãos licenciadores e elaborar os Estudos de 
Caracterização da Vegetação (descrição das tipologias) necessários para obtenção 
da Autorização para Abertura de Picada para a CEA executar os serviços de 
levantamento topográfico; 

 acompanhar os serviços de Abertura de Picada e subsidiar a adoção de técnicas 
que minimizem os impactos sobre o meio ambiente para a CEA executar os 
serviços de levantamento topográfico. 

 
OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 

 assessorar a CEA e participar das discussões técnicas, junto ao órgão licenciador, 
para entendimentos referentes ao detalhamento dos Planos e Programas propostos 
no Estudo Ambiental; 

 assessorar a CEA na negociação da Compensação Ambiental, junto ao órgão 
licenciador; 

 elaborar e detalhar o Plano Básico Ambiental – PBA; 

 elaborar e gerenciar o atendimento às condicionantes da LP; 

 assessorar a CEA para aprovação do PBA pelo órgão licenciador e participar de 
reuniões junto a esse órgão, para negociar, propor e responder aos 
questionamentos apresentados; 

 elaborar, caso indicado pelo órgão licenciador, as complementações ou 
modificações referentes ao PBA;  

 assessorar a CEA e elaborar apresentação do PBA para reuniões com órgãos 
ambientais e instituições públicas;  

 elaborar possíveis Programas Ambientais que constarão do PBA, e que serão 
executados pela CONTRATADA, tais como: 
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a) Programa de Gestão Ambiental; 
b) Programa de Comunicação; 
c) Programa de Educação Ambiental; 
d) Programa de Resgate/Afungentamento da Fauna; 
e) Programa de Monitoramento da Fauna; 
f) Programa de Salvamento de Germoplasma; 
g) Programa de Monitoramento da Flora; 
h) Programa de Proteção ao Patrimônio Arqueológico e Educação Patrimonial; 
i) Programa de Gestão das Interferências com Atividades de Mineração; 
OBS: o elenco de Programas, Subprogramas e seus detalhamentos, será 
aquele definido pelo órgão ambiental licenciador, podendo ser acrescentados ou 
eliminados itens da relação acima. 

 elaborar os possíveis Programas Ambientais a serem executados pela CEA, sob a 
supervisão da CONTRATADA: 

a) Programa de Supressão de Vegetação; 
b) Programa de Revegetação; 
c) Programa de Compensação Ambiental; 
d) Programa de Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e de 

Indenizações; 
e) Plano Ambiental de Construção, incluindo Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos e Programa de Movimentação de Máquinas e Veículos; 
f) Programa de Controle de Processos Erosivos e Recuperação de Áreas 

Degradadas; 
g) Plano de Ação de Emergência - PAE 
OBS: o elenco de Programas, Subprogramas e seus detalhamentos, será 
aquele definido pelo órgão ambiental licenciador, podendo ser acrescentados ou 
eliminados itens da relação acima. 

 elaborar o Inventário Florestal para obter a Autorização de Supressão de Vegetação 
– ASV a ser executada pela CEA; 

 elaborar o Projeto Executivo Arqueológico e obter Autorização do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN para execução da Prospecção 
Arqueológica;  

 executar a Prospecção Arqueológica, promover as demais ações pertinentes e 
aprovar no IPHAN para viabilizar o início das obras;   

 elaborar o Projeto Executivo de Salvamento/Resgate Arqueológico e obter 
Autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN para 
execução do Salvamento/Resgate Arqueológico, se houver necessidade;  

 os custos para execução do Salvamento/Resgate Arqueológico, se houver 
necessidade, ficarão a cargo da CEA; 

 assessorar a CEA no requerimento da Licença de Instalação - LI e em reuniões 
junto ao órgão licenciador; 

 obter a Licença de Instalação – LI. 
 
OBTENÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 assessorar a CEA e gerenciar o atendimento de todas as condicionantes da Licença 
de Instalação e Autorização de Supressão de Vegetação, entre outras; 

 assessorar a CEA em reuniões para esclarecimentos junto ao órgão licenciador e 
demais órgãos gestores envolvidos; 

 assessorar a CEA na negociação junto ao órgão licenciador sobre Programas 
Compensatórios, bem como na elaboração de Termo de Referência para eventuais 
contratações de serviços para implantação de projetos ambientais específicos, caso 
requeridos durante a implantação dos empreendimentos; 

 assessorar a CEA nas respostas a questionamentos levantados pela imprensa e/ou 
pela sociedade civil organizada, com a elaboração do documento pertinente; 
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 assessorar a CEA no contato com o órgão competente sobre a Gestão das 
interferências com Atividades de Mineração, com o objetivo de atender às 
exigências dos órgãos ambientais; 

 assessorar a CEA no estabelecimento de convênios com instituições científicas 
especializadas na Proteção ao Patrimônio Arqueológico, com o objetivo de atender 
às exigências dos órgãos ambientais e demais órgãos envolvidos; 

 supervisionar a obra sob o aspecto ambiental, incluindo treinamento dos 
funcionários da CEA e da empreiteira; 

 acompanhar e supervisionar a implantação dos programas ambientais indicados no 
PBA; 

 elaborar relatórios com periodicidade mensal, de acordo com o andamento das 
obras, e realizar o acompanhamento institucional junto ao órgão licenciador; 

 executar os possíveis Programas Ambientais que constarão do PBA, tais como: 
a. Programa de Gestão Ambiental; 
b. Programa de Comunicação; 
c. Programa de Educação Ambiental, incluindo o treinamento dos 

trabalhadores da CEA e Empreiteira; 
d. Programa de Resgate/Afugentamento da Fauna; 
e. Programa de Monitoramento da Fauna; 
f. Programa de Salvamento de Germoplasma; 
g. Programa de Monitoramento da Flora; 
h. Programa de Proteção ao Patrimônio Arqueológico e Educação Patrimonial; 
i. Programa de Gestão das Interferências com Atividades de Mineração; 
OBS: o elenco de Programas, Subprogramas e seus detalhamentos, será 
aquele definido pelo órgão ambiental licenciador, podendo ser acrescentados ou 
eliminados itens da relação acima. 

 gerenciar e assessorar a CEA na execução dos possíveis Programas Ambientais 
que constarão do PBA, tais como: 

a) Programa de Supressão de Vegetação; 
b) Programa de Revegetação; 
c) Programa de Compensação Ambiental; 
d) Programa de Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e de 

Indenizações; 
e) Plano Ambiental de Construção, incluindo Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos e Programa de Movimentação de Máquinas e Veículos; 
f) Programa de Controle de Processos Erosivos e Recuperação de Áreas 

Degradadas; 
g) Plano de Ação de Emergência – PAE. 
OBS: o elenco de Programas, Subprogramas e seus detalhamentos, será 
aquele definido pelo órgão ambiental licenciador, podendo ser acrescentados ou 
eliminados itens da relação acima. 

 obter a Licença de Operação – LO. 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 Realizar diagnóstico/levantamento do passivo ambiental, bem como regularização 
das pendências identificadas, envolvendo LT´s e Subestações da CEA; 

 Fornecer subsídios a equipe da CEA na etapa de escolha da alternativa de traçado; 

 Acompanhar e fornecer subsídios para desenvolvimento e implantação de Sistema 
de Gestão Ambiental com georreferenciamento; 

 Sistematizar os procedimentos na condução das políticas ambientais sugeridas 
para a tomada de decisão sobre estudos e projetos elaborados para cada trecho ou 
para conjuntos de trechos homogêneos; 
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 Propor a padronização dos estudos e projetos ambientais individuais e integrados; 

 Subsidiar a equipe técnica da CEA no processo de tomada de decisão e elaboração 
de soluções pontuais nos estudos de programas e projetos ambientais; 

 Avaliar a documentação técnica apresentada pelas consultoras de estudos e 
projetos ambientais, de forma a facilitar os trâmites processuais e assessorar a CEA 
, na decisão sobre os mesmos; 

 Assessorar a CEA, no desenvolvimento, supervisão e acompanhamento, na área 
ambiental, dos diversos Programas Estruturadores em andamento; 

 Elaborar e editar relatórios de controle dos planos, programas e projetos, na área 
ambiental, de forma a subsidiar o processo de tomada de decisão da CEA; 

 Assessorar os serviços de levantamento cadastral e avaliação dos imóveis com 
vistas ao desimpedimento da faixa de servidão ou áreas de interesses dos projetos; 

 Acompanhar a equipe da CEA no processo de montagem do plano de licitação e 
gestão ambiental dos empreendimentos; 

 Acompanhamento e coordenação das ações necessárias à execução de obras, 
incluindo a preparação da documentação para elaboração dos editais com vistas a 
licitação de obras e trabalhos de supervisão ambiental; 

 Atualização dos orçamentos dos projetos ambientais para a licitação das obras; 

 Elaboração de proposta orçamentária, bem como na execução das eventuais 
alterações orçamentárias que se fizerem necessárias no decorrer do processo de 
licenciamento ambiental; 

 Monitorar o desenvolvimento e implantação de Sistema de Gestão Ambiental com 
georreferenciamento; 

 Realização de visitas periódicas as obras, juntamente com a fiscalização da CEA , 
com o objetivo de verificar a evolução dos trabalhos e, se for o caso, propor 
medidas para a correção de eventuais não conformidades ambientais; 

 Supervisionar as principais ações modificadoras do meio ambiente 
(desapropriações de terras, alocação de mão-de-obra, etc.) na fase de obra; 

 Monitorar sistematicamente as subcontratações efetuadas pelas construtoras ou 
consultoras, na área ambiental, de forma a que se cumpram as condições definidas 
nos editais e nos contratos e convênios; 

 Comparar a execução física com a execução financeira dos estudos, programas e 
projetos ambientais, de modo a apontar eventuais desvios e com o objetivo de 
preparar as informações necessárias para as estimativas do fluxo de pagamentos e 
gestão dos empenhos; 

 Consolidar as medições apresentadas pelas construtoras, consultoras e/ou 
supervisoras, de forma a comparar a execução física com os valores propostos; 

 Analisar os planos de trabalhos das consultoras encarregadas da supervisão 
ambiental das obras, para verificar com serão realizados os serviços; 

 Analisar os relatórios mensais de gestão ambiental das obras; 

 Analisar os planejamentos das construtoras e consultoras, verificando os planos de 
execução dos estudos, programas e projetos ambientais; 

 
GRUPO II Equipe Suplementar de apoio ao Grupo I 
Este Grupo contempla uma relação de técnicos e equipamentos, que servirão como um 
grupo de apoio suplementar a área de projetos e obras ambientais quando houver 
necessidade: 

 De alocação suplementar de mão de obra auxiliar de nível técnico e superior; 

 De ajustes no cronograma dos trabalhos da CEA ; 

 Da elaboração, na área ambiental, de soluções pontuais requeridas nos projetos e 
obras; 

 Na elaboração de estudos/relatórios ambientais; 

 No monitoramento ambiental de determinada obra. 
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A alocação de pessoal, equipamentos e veículos, constantes neste Grupo ocorrerá na 
medida das necessidades e de acordo com a solicitação da CEA , que se dará através de 
Ordem de Serviço, específica a ser expedida com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência 
da data para a alocação dos mesmos. 
 
V. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

  
O prazo total para a execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados a partir da 
Ordem de Início dos Serviços. 
 

VI. VALOR DO CONTRATO 
 

O valor estimado da contratação dos serviços é de R$ 
_______________(___________________________________), conforme planilhas 
anexas a este Termo de Referencia. 
 

 
VII.  VALIDADE DA PROPOSTA 

 
O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data de sua apresentação, após o que, seus termos poderão ser revisados. 

 
 
VIII.  FORMA DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

Os trabalhos serão objeto de medições mensalmente, constando a utilização da equipe 
técnica alocada a CEA e os quantitativos dos diversos itens de serviços eventualmente 
utilizados. 
Os serviços, objeto do presente Termo de Referência, serão recebidos e atestados, 
após entrega formal do preposto da CONTRATADA ao respectivo servidor designado 
pela CEA  para funcionar como fiscal do Contrato. 
 
A alocação de pessoal ocorrerá na medida das necessidades e de acordo com 
ORDEM DE SERVIÇOS, emitida previamente, acompanhada da sua respectiva 
planilha de quantitativos, podendo ser solicitado redução ou substituição de qualquer 
componente da equipe que não atender o padrão profissional requerido pelo 
Contratante. 
 
O tempo de permanência de cada profissional na equipe técnica não poderá ser inferior 
a jornada semanal prevista em lei, exceto no caso de conduta delituosa, 
comprovadamente contrária à boa pratica do exercício profissional da CEA . 
 
A Contratada deverá cumprir com todos os encargos sociais decorrentes da Legislação 
Trabalhista a seus empregados, bem como arcar com o ônus do fornecimento dos 
equipamentos de proteção individual - EPI, para aquelas atividades que apresentarem 
riscos a saúde do trabalhador. 
 
Responsabilizar-se por todos os danos e prejuízos que a qualquer título, causar a 
terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por 
seus sucessores. 
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IX. DO PAGAMENTO 
 
Os pagamentos serão mensais, efetuando-se até 15 (quinze) dias consecutivos contados da 
data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, depois de medidos e 
aceitos os serviços pela fiscalização da CEA , que conferirá e atestará a sua execução em 
conformidade com as planilhas. A Contratada deverá prover os recursos humanos e 
materiais necessários ao bom desenvolvimento dos serviços contratados. 
 
X. ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIO DE JULGAMENTO ADOTADO 
 

As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas sobre a 
metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a 
critério da Licitante, segundo os quais a mesma se propõe a executar os serviços, com base 
no detalhamento estabelecido neste TR. 
O detalhamento da Proposta Técnica não deverá ultrapassar 200 páginas de texto, no 
formato A4 da ABNT, letra Arial n.º 12, espaçamento simples entre parágrafos, com 
margens de 3 cm a esquerda, 2 cm a direita, 3 cm superior e 2 cm inferior. Os títulos 
deverão ser escritos com letra Arial 14 (em negrito) e os subtítulos com letra Arial 12 (em 
negrito). 
As folhas de currículos e certidões não serão computadas na contagem do número máximo 
aqui estabelecido. Cada currículo deverá limitar-se a três páginas. 

Para cronogramas, gráficos, desenhos, tabelas e figuras serão permitidos 
o uso do formato A3 e outro tipo de letra e estarão incluídas nessas 200 
páginas. 
As propostas Técnicas e Financeiras deverão ser apresentadas conforme 
estabelecido em Edital. 

 
10.1 Proposta Técnica 
 
A Proposta Técnica é o documento onde a Licitante consubstancia e justifica a metodologia, 
os recursos humanos e materiais a serem utilizados para a execução dos serviços. 
 
A Proposta Técnica será elaborada atendendo as seguintes considerações básicas: 
 

 A experiência da Licitante em serviços similares; 

 Os diferentes tipos de trabalhos incluídos no Escopo dos Serviços; 

 A compatibilização da equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o 
Programa de Trabalho. 

 
A proposta será elaborada conforme o sumário a seguir: 

 
Sumário 

 Apresentação da Proposta Técnica 

 Experiência da Licitante 

 Conhecimento dos Problemas 

 Plano Geral de Trabalho 

 Equipe Técnica 
 

A proposta conterá, nos itens pertinentes ao sumário precedente, 
informações detalhadas nos aspectos indicados a seguir: 

 
a) Experiência da Licitante (Total máximo de 25 pontos)  

 

Serão pontuados os serviços cujo escopo possua: 

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


COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 

Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 
Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

  

 

 

 Licenciamento Ambiental  em Obras Executadas em Contrato de Consultoria 

Especializada na Área Ambiental em Empreendimentos Lineares; 

 Entende-se por atestados/serviços de Licenciamento Ambiental, aqueles que 

contemplem todas as atividades a seguir: Elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA, do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, Elaboração e 

Execução do Plano Básico Ambiental – PBA, Elaboração do Inventário Florestal, 

Obtenção das Licenças Ambientais (LP, LI, LO) e Autorização de Supressão de 

Vegetação – ASV. 

Executados ou em execução pela Empresa relacionados no Quadro 01, 
comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica emitidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados / averbados 
pelo CREA ou Conselho Profissional competente, obedecendo aos seguintes critérios: 

Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal dos 
serviços (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação: 

Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 
responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de 
Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do 
atestado/certidão, ou; 

Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional á época da 
execução do objeto do atestado/certidão. 
 

— TABELA DE PONTUAÇÃO: 

 

Cada atestado será pontuado conforme tabela abaixo: 

 

PONTUAÇÃO 

≤ 50,0 km 
 

1,0 

> 50,0 km a ≤ 100,0 km 
 

3,0 

> 100,0 km 
 

5,0 

 

 A pontuação total será a soma da pontuação de cada atestado, totalizando o 

máximo de 20 pontos. 

 Será pontuado um máximo de 4 (quatro) serviços ou atestados.  

 A empresa que apresentar dentre estes serviços ou atestados algum relacionado 

a Licenciamento Ambiental de Linha de Transmissão, terá sua pontuação 

acrescida em mais 5 (cinco) pontos. 

 
b) Conhecimento do Problema - objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno 

conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva 
referente: 
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 Conhecimento Geral dos Serviços - Apreciação sobre informações gerais de real 
interesse na execução dos trabalhos, identificando os serviços e seus componentes 
e outros aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na condução dos 
serviços técnicos de apoio à elaboração e análise de licenciamento ambiental 
(compreendendo a elaboração de estudos ambientais, elaboração e execução de 
Plano Básico Ambiental – PBA, Elaboração de Inventário Florestal, obtenção das 
Licenças Ambientais (LP, LI, LO) e Autorização de Supressão de Vegetação – ASV), 
além da fiscalização e  monitoramento ambiental das obras de redes aéreas de 
distribuição e subtransmissão de energia elétrica na área de concessão da 
Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA. 

Para efeito de julgamento da Proposta Técnica, deverá ser considerado o conhecimento 

do problema a seguir relacionado, com os respectivos créditos para os itens apresentados. 

b.1 Apresentação dos dados relativos às condições locais dos empreendimentos, 

com detalhamento das suas condições físicas, geográficas e topográficas – 5 pontos 

b.2 Conhecimento das condições atuais da área a ser trabalhada, identificando os 

recursos e os meios a serem utilizados para implantação dos empreendimentos, bem 

como os possíveis problemas que venham interferir no meio ambiente – 5 pontos. 

 

A pontuação máxima a considerar para Conhecimento do problema será de 10 
pontos. 

 
CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

 

Itens Temas 
Pontuação 

máxima 

1 
Conhecimento das condições do local do estudo -  

subitem b.1 
5 pontos 

2 
Conhecimento das condições da área a ser estudada -  

subitem b.2 
5 pontos 

TOTAL DE PONTOS 10 pontos 

 
c) Plano Geral de Trabalho - inclui as informações, justificativas e detalhamento relativos 

ao mesmo, devendo ser apresentado: 
 

c1) Plano de Trabalho; 
 

Apresentação da descrição detalhada do Plano de Trabalho contendo 
a sistemática prevista para a execução das atividades, conforme 
Escopo dos Serviços apresentados neste TR. 

 
c2) Metodologia para Planejamento e Controle; 

 
Apresentação de Metodologia a ser utilizada nas atividades de 
Planejamento e Controle Físico-Financeiro do escopo objeto do TR.  

 
c3) Estrutura Organizacional; 

 
Apresentação da estrutura organizacional para a execução dos 
serviços, compreendendo: 

 
c4) Organograma da equipe alocada (Coordenador Geral, Supervisor, Profissional 
Junior e Apoio administrativo): 

 Atribuições e Responsabilidades; 
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 Descrição das atribuições e responsabilidades correspondentes às áreas 
indicadas no organograma. 

 
c5) Apresentação do cronograma de permanência de pessoal, contendo todas as 
categorias profissionais que serão alocadas na execução dos serviços.  
 

A pontuação máxima a considerar para o plano de trabalho e metodologia será 

de 25 pontos. 

PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA  

Itens Temas 
Pontuação 

máxima 

1 Plano de Trabalho - c.1 5 pontos 

2 Metodologia para Planejamento e Controle - c.2 5 pontos 

3 Estrutura Organizacional - c.3 5 pontos 

4 Organograma da equipe alocada - c.4 5 pontos 

5 
Apresentação do cronograma de permanência de 

pessoal - c.5 
5 pontos 

 TOTAL DE PONTOS 25 pontos 

 

d) Equipe Técnica (total máximo de 40 pontos) - apresentar ficha curricular do 
Coordenador Geral do Contrato, do responsável pelo meio socioeconômico, do 
responsável pelo meio físico e do responsável pelo meio biótico, conforme Modelos 
apresentados no Anexo XIV - Quadros.  

 
Somente serão avaliados e pontuados os profissionais indicados para as funções 

de: 

 

 Coordenador Geral (Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Civil ou Biólogo ou 

Economista) que será responsável pela coordenação de todos os estudos; 

 Profissional de nível superior (Economista ou Geógrafo) que será responsável pelo 

meio socioeconômico; 

 Profissional de nível superior (Engenheiro Civil ou Engenheiro Eletricista) que será 

responsável pelo meio físico; 

 Profissional de nível superior (Biólogo ou Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro 

Florestal) que será responsável pelo meio biótico. 

A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para estes 

profissionais: 

 

d.1) Relação e Vinculação da Equipe Técnica proposta para a execução dos serviços, 

mediante o preenchimento do Quadro 02 

d.2) Para cada profissional constante do Quadro 02 deverá ser preenchido o Quadro 

03 – Identificação, Formação e Experiência da Equipe Técnica. 
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d.3) Para cada um dos serviços executados e relacionados no Quadro 03 a título de 

experiência do técnico deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a 

execução dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados 

indicando que o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e 

emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente 

certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os contratos, 

nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços. De acordo com os 

serviços relacionados e comprovados será avaliado o nível de experiência da equipe 

para execução dos serviços. 

 

d.3.1) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, 

deverá ser junta à documentação: 

 

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

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

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

Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 

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

atestado/certidão, ou; 

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional á época da 

execução do objeto do atestado/certidão. 

 

d.4) Os profissionais indicados para as atividades, indicados no “Quadro 02”  – Relação 

e Vinculação da Equipe Técnica”, serão pontuados da seguinte forma: 

 

d.4.1) Para o Coordenador Geral: 

 

 Pontuação máxima: 16 (dezesseis) pontos; 

 Formação Acadêmica requerida: Profissional de nível superior. 

 Tempo de Experiência: mínima de 10 (dez) anos em serviços ambientais similares ao 

objeto desta licitação. 
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Tipo de Atestado Função desempenhada 

Quantidade 
mínima de 

Atestados a 
serem 

pontuados 

Quantidade 
máxima de 
Atestados a 

serem 
pontuados 

Pontos/atestado 

Licenciamento 

Ambiental em Obras 

Executadas em 

Contrato de 

Consultoria 

Especializada na 

Área Ambiental em 

Empreendimentos 

Lineares 

Coordenação, 

Responsabilidade 

Técnica  ou  atestado 

de função 

01 04 03 

 

Serão aceitos atestados  de  função  de coordenador comprovando  a  experiência  

no Licenciamento Ambiental em Obras Executadas em Contrato de Consultoria 

Especializada na Área Ambiental em Empreendimentos Lineares, devendo os mesmos 

estar devidamente averbados pelos respectivos órgãos de classe, quando couber. 

A comprovação do tempo de experiência se dará por meio de apresentação 

do curriculum vitae, comprovando por meio do somatório do período de atividades 

desenvolvidas o tempo requerido. 

 

 O coordenador que apresentar dentre estes serviços ou atestados algum 

relacionado a Licenciamento Ambiental de Linha de Transmissão, terá sua 

pontuação acrescida em mais 4 (quatro) pontos. 

 

d.4.2) Profissional de nível superior que será responsável pelo meio socioeconômico: 

 

- Pontuação máxima: 8 (oito) pontos 

- Formação Acadêmica requerida: Economista ou Geógrafo. 

 

Tipo de Atestado 
Função 

desempenhada 

Quantidade 
mínima de 

Atestados a 
serem 

pontuados 

Quantidade 
máxima de 
Atestados a 

serem 
pontuados 

Pontos/atestado 

Licenciamento Ambiental 
em Obras Executadas em 
Contrato de Consultoria 
Especializada na Área 

Ambiental em 
Empreendimentos 

Lineares 

Responsabilidade 
Técnica para o 

meio 
socioeconômico  

01 02 03 
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Serão aceitos atestados de  função  de participação no meio socioeconômico 

comprovando  a  experiência  no Licenciamento Ambiental em Obras Executadas em 

Contrato de Consultoria Especializada na Área Ambiental em Empreendimentos 

Lineares, devendo os mesmos estar devidamente averbados pelos respectivos órgãos 

de classe, quando couber. 

 

 O profissional que apresentar dentre estes serviços ou atestados algum 

relacionado a Licenciamento Ambiental de Linha de Transmissão, terá sua 

pontuação acrescida em mais 2 (dois) pontos. 

 

d.4.3) Profissional de nível superior que será responsável pelo meio físico: 

 

- Pontuação máxima: 8 (oito) pontos 

- Formação Acadêmica requerida: Engenheiro Civil ou Engenheiro Eletricista. 

 

Tipo de Atestado 
Função 

desempenhada 

Quantidade 
mínima de 

Atestados a 
serem 

pontuados 

Quantidade 
máxima de 
Atestados a 

serem 
pontuados 

Pontos/atestado 

Licenciamento Ambiental 

em Obras Executadas em 

Contrato de Consultoria 

Especializada na Área 

Ambiental em 

Empreendimentos Lineares 

Responsabilidade 

Técnica para o 

meio físico   

01 02 03 

 

Serão aceitos atestados de  função  de participação no meio físico  comprovando  a  

experiência  no Licenciamento Ambiental em Obras Executadas em Contrato de Consultoria 

Especializada na Área Ambiental em Empreendimentos Lineares, devendo os mesmos estar 

devidamente averbados pelos respectivos órgãos de classe, quando couber. 

 

 O profissional que apresentar dentre estes serviços ou atestados algum 

relacionado a Licenciamento Ambiental de Linha de Transmissão, terá sua 

pontuação acrescida em mais 2 (dois) pontos. 

 

d.4.4) Profissional de nível superior que será responsável pelo meio biótico: 

- Pontuação máxima: 8 (oito) pontos 

- Formação Acadêmica requerida: Biólogo ou Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal. 
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Tipo de Atestado 
Função 

desempenhada 

Quantidade 
mínima de 

Atestados a 
serem 

pontuados 

Quantidade 
máxima de 
Atestados a 

serem 
pontuados 

Pontos/atestado 

Licenciamento Ambiental em 
Obras Executadas em 

Contrato de Consultoria 
Especializada na Área 

Ambiental em 
Empreendimentos Lineares 

Responsabilidade 
Técnica para o 

meio biótico    

01 02 03 

 
Serão aceitos atestados de  função  de participação no meio biótico   comprovando  

a  experiência  no Licenciamento Ambiental em Obras Executadas em Contrato de 

Consultoria Especializada na Área Ambiental em Empreendimentos Lineares, devendo os 

mesmos estar devidamente averbados pelos respectivos órgãos de classe, quando couber. 

 

 O profissional que apresentar dentre estes serviços ou atestados algum 

relacionado a Licenciamento Ambiental de Linha de Transmissão, terá sua 

pontuação acrescida em mais 2 (dois) pontos. 

 

d.5) Serão considerados, adicionalmente, para cada profissional, em sua pontuação o 

critério de permanência, através da aplicação do seguinte fator: 

 

FP – Fator de Permanência: 

 Se o Profissional for do quadro de funcionários permanentes da empresa há mais de 5 

(cinco) anos: FP = 1,00 

 Se  o  Profissional  não  for  do  quadro  de  funcionários  permanentes  da empresa há 

mais de 5 (cinco) anos ou, ainda, a ser contratado: FP = 0,80 

Nota Final para cada profissional: NF = Total de pontos x FP 

 

d.6) A NOTA TOTAL da Capacidade da Equipe Técnica será obtida através da soma 

da Nota Final de cada profissional, considerando arredondamento centesimal. 

 

10.2 Proposta Financeira. 
 

A Proposta Financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na 
Proposta Técnica conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustada nos aspectos que a 
Licitante julgar adequados: 
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Sumário 
 

 Apresentação da Proposta Financeira 

 Resumo da Proposta Financeira 

 Declaração de Validade da Proposta 

 Detalhamento da Proposta 
 

A Proposta Financeira, nos itens pertinentes ao sumário aludido acima, conterá as 
seguintes informações: 
 

a) Resumo da Proposta Financeira - inclui o resumo dos principais itens integrantes 
da proposta, seu valor total correspondente à soma dos serviços a ser 
evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, 
entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às 
condições específicas da proposta, variantes consideradas. 

 
b) Declaração de Validade da Proposta - a Licitante deverá apresentar declaração 

expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a 
revalidação por idêntico período. 

 
c) Detalhamento da Proposta - a Licitante deverá discriminar a composição dos 

preços unitários que compõem as Planilhas Orçamentárias do Anexo II, devendo: 
 
 

 Detalhar os salários e honorários praticados pela Licitante os percentuais 
acrescidos aos salários para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, 
despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos 
a impostos e remuneração da empresa, incidente sobre o valor total 
orçado; 

 Demonstrar os percentuais dos Encargos Sociais Básicos previstos em 
Lei. Os Grupos de Encargos que recebem incidência e reincidência dos 
Encargos Básicos devem ser corretamente definidos. 
 

d) Os preços propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias para 
execução dos serviços, assim como quaisquer encargos ou taxas que incidam ou 
venham a incidir, direta ou indiretamente. Em caso de omissão serão 
considerados inclusos nos preços. 

 
Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% 
(cinquenta por cento) dos quesitos relacionados no subitem 10.1 ou pontuação total inferior 
a 75 (setenta e cinco) pontos. 
 
As Propostas Financeiras das Licitantes classificadas tecnicamente serão examinadas para 
determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculo, se todos os 
documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as 
exigências, inclusive se o valor global da proposta não ultrapassa o valor global orçado pela 
CEA, apresentado no item VI. 
 
Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor 
fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma: 
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 Se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o 
preço total será corrigido; 

 Se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, 
prevalecerão os valores descritos por extenso. 

 
No caso de erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no 
Termo da Proposta não serão considerados, a Licitante será comunicada e deverá honrar 
formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação. 
 
10.3 A Nota Técnica (NT) da Proposta terá variação de zero a cem pontos, com até 1 (uma) 
casa decimal após a vírgula, sem arredondamento. 
Serão desclassificadas as Propostas Técnicas da licitante:  
 

• Com Nota Técnica Total (NT) inferior a 60 (sessenta) pontos;  
• As propostas que não atenderem as exigências deste Edital, com borrões, 

rasuras, emendas, ressalvas ou omissões.  
A Comissão Julgadora efetuará a análise e a pontuação das Propostas Técnicas de acordo 
com os critérios constantes deste Edital, dando ciência dos resultados aos interessados por 
publicação no Diário Oficial.  

A Nota de Preços será calculada consoante os seguintes critérios:  
• NP = M x 100 / P, onde:  
• M = (Vo + Mp) / 2  
• NP = Nota de Preço atribuída à Proposta de Preços da licitante;  
• Vo = Valor máximo orçado;  
• Mp = Média aritmética dos preços totais propostos por todas as licitantes que tiverem 

suas propostas técnicas classificadas;  
• P = Preço Total proposto pela licitante em análise  

 
A Nota de Preços será calculada consoante os seguintes critérios:  

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

• O quociente M/P terá seu valor limitado a 1,00 (um inteiro).  
• As Notas de Preços (NP) obtidas serão arredondadas até os centésimos, de acordo 

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

 
A “NOTA FINAL” (NF) será calculada mediante aplicação da seguinte fórmula, com até 2 
(duas) casas decimais após a vírgula, sem arredondamento:  

• NF = (7 x NT + 3 x NP) / 10, onde:  
• NF = Nota Final;  
• NT = Nota Técnica Total;  
• NP = Nota Preços.  

Será considerada classificada em primeiro lugar a proposta que obtiver a maior Nota Final 
(NF), classificando as demais de acordo com a ordem crescente das Notas Finais (NF) 
obtidas. 
 

Macapá-AP, ____ de ______ de 2017. 
 

_____________________________ 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
_____________________________ 
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Membro da Comissão de licitação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  
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Mensal Total

A) PESSOAL

A.1) Pessoal Nível Superior

Consultor C 1 100% 6 176 18.849,61 113.097,66               

Coordenador Geral P0 1 100% 12 176 16.380,68 196.568,16               

Eng. Civil (responsável pelo meio físico) P1 1 100% 12 176 12.907,36 154.888,32               

Eng. Agrônomo P2 1 100% 12 176 10.097,75 121.173,00               

Advogado P2 1 100% 12 176 10.097,75 121.173,00               

Biólogo (responsável pelo meio biótico) P1 1 100% 12 176 12.907,36 154.888,32               

Arqueólogo P2 1 100% 12 176 10.097,75 121.173,00               

Jornalista P3 1 100% 6 176 8.307,49 49.844,94                 

Geógrafo P3 1 100% 6 176 8.307,49 49.844,94                 

Eng. Cartográfico P3 1 100% 6 176 8.307,49 49.844,94                 

Assistente Social P3 1 100% 12 176 8.307,49 99.689,88                 

Eng. Florestal P3 1 100% 12 176 8.307,49 99.689,88                 

Economista (responsável pelo meio 

socioeconômico)
P1 1 100% 12 176 12.907,36 154.888,32               

A.2) Pessoal de Nível Técnico -                           

Técnico Pleno (Desenhista/Cadista) T2 1 100% 12 176 3.375,32 40.503,84                 

Técnico Auxiliar T4 1 100% 12 176 1.932,77 23.193,24                 

A.3) Pessoal de Nível Auxiliar -                           

Secretária A1 1 100% 12 176 2.815,50 33.786,00                 

Motorista A2 1 100% 12 176 1.819,06 21.828,72                 

1.606.076,16         

B) ENCARGOS SOCIAIS 1.158.623,34         

C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS 192.729,14            

D) DESPESAS GERAIS

D.1) Veículo

Sedan 71 a 115 CV un 1 100% 12 2.995,46 35.945,52                 

Caminhonete - 140 a 165 CV un 1 100% 12 4.478,21 53.738,52                 

D.2) Equipamentos

GPS un 3 100% 12 290,84 10.470,24                 

Computador (Notebook ou Desktop e 

Software Operacional + Ofice)
un 11 100% 12 139,00 18.348,00                 

Impressora A3 e A4 un 1 100% 12 1.125,00 13.500,00                 

D.3) Imóveis vb 2 100% 12 1.094,29 26.262,96                 

D.4) Viagens e Diárias vb 1 100% 12 3.233,33 38.800,00                 

D.5) Serviços Gráficos vb 1 100% 12 1.125,00 13.500,00                 

210.565,24            

E) LUCRO 316.799,39            

F) DESPESAS FISCAIS 301.434,62            

3.786.227,88         

315.518,99            

SUBTOTAL GG) TOTAL GERAL ( A+B+C+D+E+F)

H) TOTAL MÉDIO MENSAL

12% de A SUBTOTAL DE C

SUBTOTAL D

SUBTOTAL E

SUBTOTAL F

10% de A+B+C+D

8,65% de A+B+C+D+E

Custo

EQUIPE TÉCNICA

GRUPO I - APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

72,14% de A

SUBTOTAL DE A

SUBTOTAL DE B

Descrição
Nível. 

Func.
Quant.

Participação 

Mensal

Nº de 

Meses
Nº HxMês
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Mensal Total

A) PESSOAL

A.1) Pessoal Nível Superior

Eng. Sênior P1 1 100% 6 176 12.907,36 77.444,16            

Eng. Agrônomo P2 1 100% 6 176 10.097,75 60.586,50            

Advogado P2 1 100% 6 176 10.097,75 60.586,50            

Biólogo P2 1 100% 6 176 10.097,75 60.586,50            

Arqueólogo P2 1 100% 6 176 10.097,75 60.586,50            

Jornalista P3 1 100% 3 176 8.307,49 24.922,47            

Geógrafo P3 1 100% 3 176 8.307,49 24.922,47            

Eng. Cartográfico P3 1 100% 3 176 8.307,49 24.922,47            

Assistente Social P3 1 100% 6 176 8.307,49 49.844,94            

Eng. Florestal P3 1 100% 6 176 8.307,49 49.844,94            

Economista P3 1 100% 6 176 8.307,49 49.844,94            

A.2) Pessoal de Nível Técnico -                      

Técnico Pleno T2 1 100% 6 176 3.375,32 20.251,92            

Técnico Auxiliar T4 1 100% 6 176 1.932,77 11.596,62            

A.3) Pessoal de Nível Auxiliar -                      

Secretária A1 1 100% 6 176 2.815,50 16.893,00            

Motorista A2 1 100% 6 176 1.819,06 10.914,36            

603.748,29       

B) ENCARGOS SOCIAIS 435.544,02       

C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS 72.449,79         

D) DESPESAS GERAIS

D.1) Veículos

Sedan 71 a 115 CV un 1 100% 6 2.860,57 17.163,42            

Caminhonete - 140 a 165 CV un 1 100% 6 4.478,21 26.869,26            

D.2) Equipamentos -                      

GPS un 1 100% 6 290,84 1.745,04              

Computador (Notebook ou Desktop e Software 

Operacional + Ofice)
un 15 100% 6 139,00 12.510,00            

Impressora A3 e A4 un 1 100% 6 1.125,00 6.750,00              

D.3) Imóveis vb 1 100% 6 4.377,16 26.262,96            

D.4) Viagens e Diárias vb 1 100% 6 5.466,67 32.800,00            

D.5) Serviços Gráficos vb 1 100% 6 1.950,00 11.700,00            

135.800,68       

E) LUCRO 124.754,28       

F) DESPESAS FISCAIS 118.703,70       

1.491.000,75    

124.250,06       

5.277.228,63    

439.769,05       

G) TOTAL GERAL ( A+B+C+D+E+F) SUBTOTAL G

H) TOTAL MÉDIO MENSAL

TOTAL GERAL DOS GRUPOS I e II

TOTAL GERAL MENSAL

SUBTOTAL D

10% de A+B+C+D SUBTOTAL E

8,65% de A+B+C+D+E SUBTOTAL F

GRUPO II - EQUIPE DE APOIO SUPLEMENTAR - REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

SUBTOTAL DE A

72,14% de A SUBTOTAL DE B

12% de A SUBTOTAL DE C

Nº HxMês
Custo

Descrição
Nível. 

Func.
Quant.

Participação 

Mensal

Nº de 

Meses
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ANEXO III - DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE 
FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

(MODELO) 

 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 

 
CONCORRÊNCIA Nº ____/2017-PRL/CEA 

 
DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
  (Razão Social da licitante ) 
  (CNPJNº), sediada no (a)   

  (endereço completo), declara,   sob as penas da  lei, que cumpre, plenamente, os 
requisitos de exigidos no procedimento licitatório referenciado. 

 
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do Art. 36 da Lei 12.462/2011, 
que nossos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de 
cargo comissionado na CEA, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos 
impedimentos elencados no subitem 3.6 do edital da licitação referenciada. 

 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital 
da licitação e seus anexos. 

 
Local e Data 
Atenciosamente, 

 
 

 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
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ANEXO IV – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP68.900-030 

 
CONCORRÊNCIA Nº _______/2017 –PRL/CEA 

 
 

Apresentamos     a    V.Sas.    nossa    proposta    para    execução    dos    serviços de 

.......................................,  pelo preço global  de  R$ 
  (  ),   para execução em  (   )  dias consecutivos, conforme 
Planilha de Preços anexa. 
Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução 
dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, 
máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em 
relação à CEA. 
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, 
bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da CEA,  
assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com as especificações. 
Informamos que o prazo de validade  de  nossa  PROPOSTA  FINANCEIRA  é   de 
(________) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 
Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de ______% e de Encargos Sociais  
de______%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro 
Presumido). 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o 
Sr.  ___________,   Carteira   de Identidade nº.  __________expedida em 
_______,Órgão Expedidor ____ , e CPF nº _____ ,como   representante desta 
Empresa. 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital 
da licitação e seus anexos. 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

(MODELO) 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP 68.900-030 

 
CONCORRÊNCIA Nº ______/2017 – PRL/CEA 
Prezados Senhores, 

 
  [identificação  completa  do  representante  da Licitante],como representante 
devidamente constituído da empresa  [identificação  completada Licitante] 
(doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alínea “g” do subitem 5.2.2.1 
do Edital da CONCORRÊNCIA em referência, declara, sob as penas da lei, em especial o 
Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação 
atinente à CONCORRÊNCIA em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da  licitação atinente ao   RDC 
referenciado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação atinente à CONCORRÊNCIA em 
referência, quanto a participar ou não da referida licitação; 
Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato da licitação atinente à CONCORRÊNCIA referenciado antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 
Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Companhia de 
Eletricidade do Amapá-CEA antes da abertura oficial das propostas; e 
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
Atenciosamente, 
Local e data 

 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

(MODELO) 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP68.900-030 
 
CONCORRÊNCIA Nº ____/2017 –PRL/CEA 

 
Prezados Senhores: 

 
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal por esta empresa, submete à 
apreciação da CEA Proposta Técnica para (DESCREVER O OBJETO DA LICITAÇÃO), 
conforme abaixo: 

 
 
Declara o signatário da presente que esta empresa conferiu todas as informações 
existentes em sua Proposta Técnica e que assume integral responsabilidade por 
eventuais erros ou omissões existentes na referida proposta e, ainda, que está de pleno 
acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos. 

 
Atenciosamente, 

 
FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(MODELO) 
 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Local e data 

 
À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP 68.900-030 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº ____/2017 –PRL/CEA 

 
 
Prezados Senhores: 

 
Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à 

apreciação de V.S
as

. os documentos necessários para a licitação referenciada. 

 
Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998); 

 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim 
o Sr.  _____,   Carteira   de Identidade nº. ___ expedida em _______,Órgão Expedidor 
 ,   e CPF nº  ,   Fone  ()__________Fax() ___ ,E-mail  como  
representante desta Empresa. 

 
Atenciosamente, 
Local e data 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

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


COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 

Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 
Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

 

 

 

 

ANEXO VIII – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO 

CONTRATO (MODELO) 

 

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO 
 
À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP68.900-030 

 
Pela presente Carta de Fiança, o Banco.........................................................., com sede 

........................, CNPJ/MF nº ..........................., por si diretamente e seus sucessores, se 
obriga perante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA, com sede em 
Macapá, Estado do Amapá, CNPJ/MF nº ..........................., em caráter irrevogável e 
irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia aos 
benefícios  estatuídos  nos  artigos  827  e  835   do   Código   Civil  Brasileiro,   da firma 
............................................................, com 
sede   ............................,   CNPJ/MF   nº   .............................,   da   importância   de R$ 

.................................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato 
decorrente da  CONCORRÊNCIA Nº ______/2017. 

 
A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte 
de nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, 
por nossa Afiançada e a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 

 
Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga- se 
este Banco a pagar a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite 
do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. 

 
Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de (_____) meses corridos, ou até a extinção 
de todas as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato. 

 
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este 
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este 
Instrumento perante à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA ,obriga- se 
este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese do COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o 
cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia. 

 
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e 
que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da  legislação 
bancária aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a 
presente fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a 
expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe 
são autorizados pela referida entidade federal. 

 
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.  
.................................... (.......), ....... de ....................de 2017... 
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas) 
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ANEXO IX  MINUTA DE CONTRATO (MODELO) 
 
 
MINUTA DO CONTRATO Nº  / 2017 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ   E   A  EMPRESA  , 

 PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 
 
Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, de um lado, como 
CONTRATANTE, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO  AMAPÁ  - CEA,  
concessionária de Serviço Público - Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.N.P.J. 
(MF) sob o n° 05.965.546/0001-09, representada por seu Presidente, MARCELINO DA 
CUNHA MACHADO NETO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, com RG nº 
039204582010-0 SSP/MA e CPF  nº 790.901.337-04, residente e domiciliado na Peixe 
Pedra, nº 20, bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65071-320, por seu Diretor Financeiro, 
ANTONIO ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, casado, Contador, RG 1662095 SSP/AM e CPF 
011.885.772-04, SHIN QI 02 conj.  06, casa 14, Águas Claras, Distrito Federal, CEP: 
71931-360, e por seu Diretor de Gestão e Relações Institucionais, RODOLFO 
FERNANDES DA SILVA TORRES, brasileiro, casado, bacharel em direito, R.G. nº 
– SSP/AP e CPF nº. 086.236.878-25, residente e domiciliado na Trav. C do Conjunto 

Mônaco, nº 314, Conjunto Mônaco, Macapá/AP, CEP: 68.900-000, 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 13.303/2016, 

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

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

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

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

SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, e as exigências estabelecidas no Edital da 

Concorrência Pública Nº ____/2017-PRL e no Processo Administrativo nº ___/2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1- O Presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
DE APOIO À ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
(COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, ELABORAÇÃO 
E EXECUÇÃO DE PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA, ELABORAÇÃO DE 
INVENTÁRIO FLORESTAL, OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS (LP, LI, LO) E 
AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – ASV), ALÉM DA 
FISCALIZAÇÃO E  MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE REDES 
AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBTRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA 
ÁREA DE CONCESSÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA. 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: 

3.1- O  preço  global para  consecução do  objeto  deste  Contrato será de R$     ( 

 ). 

3.2- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 

licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: 

4.1 - As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta da Dotação 
Orçamentária prevista no Orçamento da CEA, através da fonte de recurso nº 01-Recursos 
Próprios,  Unidade Orçamentária nº  –  -  e Elemento de Despesa nº  – 
 –          , através  da  Nota  de  Empenho  nº            /2017, de      de           de 
2017. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 

5.1- O prazo de vigência referente ao Contrato tem inicio na data de emissão da 

Autorização de Serviços - ADS e se 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. 

5.2- 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. 

5.3- As supressões resultantes de acordos celebrados entre as contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

5.4- Os preços serão firmes e irreajustáveis durante a vigência deste Contrato, porém 

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

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

existentes. 

CLÁUSULA SEXTA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

6.1-   Os faturamentos ocorrerão após o atesto dos serviços. 

6.2- A CONTRATADA deverá apresentar Notas Fiscais, emitidas em 02 (duas)  vias,  
contendo a descrição do objeto, período do faturamento, número do contrato e o 
número da conta bancaria da CONTRATADA. 
6.3- Para efeito de faturamento dos serviços executadas e recebidas, será emitida 
fatura, por ODI acompanhada de: 

a) Boletim de medição dos serviços. 

b) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART emitida pelo CREA. 
c) Da relação de pessoal envolvido na execução dos serviços, para o 

primeiro faturamento do contrato e, a partir do segundo, deve ser 
acompanhada da comprovação de pagamento de salários dos 
empregados, com todos os adicionais e encargos incidentes, do mês 
anterior a que se referem às faturas, inclusive com documento 
comprobatório do recolhimento da GPS – Guia da Previdência Social, 
GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência 
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Social e comprovantes  de regularidade fiscal nos âmbitos municipal, 
estadual, federal e de regularidade trabalhista.  

6.4- No caso de empresa optante pelo “Simples Nacional”, deverá essa, ainda, 

providenciar declaração na forma do art. 4º, da IN 480 da Receita Federal, em duas vias 

originais, devidamente assinadas por seu representante legal, em papel timbrado da 

empresa, com carimbo da mesma e com seu CNPJ, bem como o extrato do Documento 

de Arrecadação do Simples Nacional – DAS relativo ao mês imediatamente anterior à 

emissão da nota fiscal, no caso de prestação de serviço, como condição para liberação do 

pagamento. Na hipótese do documento de cobrança apresentar erro em quaisquer de 

seus itens, a Companhia de Eletricidade do Amapá se reserva o direito de efetuar 

somente o pagamento dos itens corretos. A parte glosada será paga pela Companhia de 

Eletricidade do Amapá, 30 (trinta) dias corridos após a apresentação do novo documento 

de cobrança com os itens corrigidos e atestados pelo gestor do contrato. 

6.5- A Companhia de Eletricidade do Amapá não efetuará pagamento de quaisquer títulos 

através de cobrança bancária. 

6.6- A Contratada deverá indicar a agência bancária e a conta corrente na qual deverá ser 

depositado o respectivo pagamento, sendo que a Companhia de Eletricidade do Amapá 

não se responsabilizará por juros ou encargos resultantes da operação de cobrança. 

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

data de apresentação dos documentos de faturamento no Protocolo da Companhia de 

Eletricidade do Amapá, em Macapá/AP. No caso de qualquer falta ou incorreção na 

documentação, tal prazo será interrompido, devendo o crédito ser depositado em conta 

corrente conforme os dados abaixo: 

• BANCO:  ; 

• AGÊNCIA:  ; 

• CONTA CORRENTE:  . 
 

6.8- Atrasos nos pagamentos, que por ventura venham a ocorrer em virtude da mudança 

dos dados da conta indicada para crédito, não implicará em qualquer responsabilidade, 

aplicação de multa ou juros à CONTRATANTE; 

6.9- A CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se ao pagamento se no ato da 

atestação, se os serviços prestados não estiverem de acordo com as especificações 

constantes neste contrato e seus anexos; 

6.10- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

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

atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento; VP = Valor da Parcela a ser paga. 
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I = Índice de atualização financeira = 0,0001644; assim apurado: 

I = (TX/100) I =  (6/100) I = 0,0001644 365

  365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6.11- Atualização financeira prevista nesta condição será incluída em uma Nota Fiscal 

Eletrônica em separado, e somente após analise do cálculo pela Contadoria da CEA, é 

que o valor será pago. 

CLÁUSULA SÉTIMA  – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE MOBILIZAÇÃO: 

7.1- O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses consecutivos 

contados a partir da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do 

Estado do Amapá –DOE; 

7.2- O prazo de mobilização da equipe será acordado com o fiscal do contrato; 

§1º - A CONTRATADA deverá apresentar até 05 (cinco) dias antes do término do período 
de mobilização a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) respectiva, na forma que 
determina a Lei 6.476/77; bem como as documentações (ASO, certidões federais, 
municipais e estaduais, seguro de acidente em grupo e contratual) referentes aos 
empregados/empresa, aos veículos a serem utilizados na prestação dos serviços; 

 
CLÁUSULA OITAVA  – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

8.1- A CEA designará, de acordo com o Art. 67 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
um servidor ou comissão que ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
Contrato em questão; 

8.2- Caberá a(o) servidor/comissão a atestação das Notas Fiscais/Faturas que comprovem a 
prestação dos serviços, conforme descrito no Termo de Referência  - Anexo I; 

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

8.4- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser 
solicitadas à Diretoria da área, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

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

8.6- A servidor/comissão apresentará a Nota Fiscal Eletrônica para liquidação e 
pagamento das despesas pela CEA, juntamente com o relatório dos serviços 
efetivamente prestados; 

CLÁUSULA NOVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

9.1- O recebimento dos serviços dar-se-á mediante Termo de Recebimento, na 
forma prevista no artigo 73 da Lei 8.666/93. 

9.2- Os serviços somente serão recebidos, após o atendimento de todas as condições 
estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência e demais documentos que o 
integram, caso não tenha sido comunicada por escrito alguma irregularidade nos 
mesmos. 

9.3- Os serviços serão recusados se forem entregues em desacordo com as 
especificações solicitadas e propostas. 
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9.4- Na eventualidade da fiscalização apontar defeitos, falhas ou imperfeições, enquanto 
não forem sanados os defeitos apontados, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas ou outro determinado pela fiscalização, o serviço não será 
recebido. 

9.5- Os serviços objeto deste Termo serão formalmente recebidos pelo Gestor do 
Contrato, Conforme a Art. 73 da Lei 8.666/93, após o atendimento de todas as condições 
estabelecidas, observando-se o seguinte: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado. 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais observado o disposto no art. 69 desta Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES:  

I - DA CONTRATADA: 

a) Executar os serviços de acordo com o Termo de Referência, anexo do edital, após 

contrato devidamente registrado no CREA e providenciado ART e indicar em até 15 

(quinze) dias, da data de assinatura do contrato, o preposto responsável técnico pela 

execução dos serviços. 

b) Responsabilizar-se pela adoção das medidas de segurança e medicina no trabalho e 

por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas seus empregados e terceiros. 

c) Cumprir os critérios de levantamento, projetos e fiscalização da CONTRATANTE e as 

Normas Técnicas da ABNT. 

d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, conforme Art. 55, inciso XIII da lei 8.666/93. 

II - DA CONTRATANTE: 

a) Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à perfeita execução dos 

serviços contratados. 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais. 

c) Designar o gestor do contrato. 

d) Elaborar boletim de medição após o recebimento dos serviços e efetuar o pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1- Os serviços serão executados, nos municípios da área de abrangência de atuação da 

CEA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

12.1- A CONTRATADA estará sujeita a penalidades quando houver atraso na execução 

das obras em que a CONTRATADA tenha dado causa, em relação aos prazos e metas 

estabelecidas com multa moratória pro-rata die de 5% (cinco por cento) a.m. sobre o 

percentual de avanço físico não executado no trimestre, tendo a CONTRATANTE 

notificado previamente a CONTRATADA da multa que lhe for aplicada, podendo esta 
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última interpor recurso junto à CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

12.2- Nos casos das multas ultrapassarem o limite de 10% (dez por cento) do valor total 

do contrato e/ou reincidência da aplicação de multas a CONTRATANTE se reserva o 

direito de rescindir o contrato. 

12.3- Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, salvo se 

ensejada por motivo de força maior ou caso fortuito, a CONTRATANTE poderá garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 
• Advertências; 

• Multa de 5% do valor dos serviços não executadas; 

• Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO: 

13.1- A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses de inexecução total ou parcial 

do Contrato, ou por qualquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

13.2- A rescisão do contrato poderá ocorrer nos moldes dos art. 79 e 80 da Lei 8.666/93 e  

suas alterações posteriores. 

13.3- Nos casos de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores ficam reconhecidos os direitos da Companhia de 

Eletricidade do Amapá. 

13.4- Os casos de rescisão contratual deverão ser instrumentalizados pela Comissão de 

Licitação e Contratos – PRL da Companhia de Eletricidade do Amapá, mediante 

motivação devidamente justificada pelo Gestor de Contrato, ficando assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

13.5- As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes de 

ações delitivas perpetradas contra a Companhia de Eletricidade do Amapá, não cessam 

com a rescisão do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES 

14.1- É vedado à CONTRATADA: 

a)Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte  da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 
15.1- São de total, absoluta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as 

despesas do pessoal contratado para execução do objeto deste Contrato, sejam salários, 

vantagens, obrigações sociais e outras de qualquer natureza, por mais especiais que sejam. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
16.1- O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 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 
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consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos 

custos do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
17.1- A subcontratação será permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE 

através do Gestor do Contrato, não extrapolando a 30% (trinta por cento) do objeto, 

desde  que a subcontratada atenda aos requisitos de habilitação previstos na licitação. 

Isso não eximirá a empresa CONTRATADA da total responsabilidade sobre o objeto 

subcontratado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL: 
18.1- A CONTRATADA deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do 

contrato, sob pena de rescisão, garantia equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do 

valor contratado, nas modalidades e critérios previstos no “caput” e § 1º do art. 56 da 

Lei nº 8.666/93. 

18.2- A inobservância do prazo fixado no Item anterior ensejará multa de 0,2% (dois 

décimos por cento) do valor mensal do Contrato por dia atraso, até o limite de 5% 

(cinco por cento) do valor contratado. 

18.3- A garantia prestada por meio de caução em dinheiro deverá ser depositada em conta 

específica, com correção monetária, em favor da Companhia de Eletricidade do Amapá. 

18.4- A garantia prestada por meio de títulos da dívida pública deverá estar 

acompanhada do respectivo laudo emitido pelo Banco Central do Brasil ou empresa por 

esse credenciada, que confirme a autenticidade documental e o valor atual do título. 

18.5- A garantia prestada por meio de carta-fiança ou seguro-garantia deverá ter vigência 

que sobreponha, no mínimo em 90 (noventa) dias, a vigência do Contrato. 

18.6- A Companhia de Eletricidade do Amapá fica autorizada a executar a garantia de 

execução contratual para o pagamento de quaisquer obrigações advindas da 

inexecução contratual, prejuízos causados à CONTRATANTE, multas moratórias e 

punitivas aplicadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá à CONTRATADA, 

indenizações a terceiros, obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 

natureza não honradas pela CONTRATADA, inclusive em caso de rescisão contratual. 

18.7- Não serão aceitas garantias com cláusulas excludentes de nenhuma das condições 

previstas no Contrato. 

18.8- A garantia será liberada, desde que solicitada pela CONTRATADA e integralmente  

cumpridas todas as obrigações assumidas em Contrato, em até 90 (noventa) dias 

corridos a contar da solicitação. 

18.9- A CONTRATADA está obrigada a manter o valor da garantia compatível com o 

percentual exigido, relativamente ao valor atualizado do Contrato, devendo suplementar 

o montante, se for o caso. 

18.10- Na hipótese de rescisão contratual, por qualquer motivo imputável á 

CONTRATADA, esta perderá em favor da CONTRATANTE a caução prestada, sem 

prejuízo das perdas e danos decorrentes da rescisão. 

18.11- Caso o valor da garantia seja utilizado em pagamento de qualquer obrigação, fica 

a CONTRATADA obrigada a efetuar a reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, contados da notificação da Comissão de Licitação e Contratos – PRL da 

Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA. 

18.12- Se a garantia necessitar de renovação, a CONTRATADA deverá fazê-la, de forma 

a não gerar lacunas de falta de cobertura durante a vigência de Contrato. 
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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. 

Macapá-AP, _____de  de 2017 
 
 
MARCELINO DA CUNHA MACHADO NETO 
           DIRETOR PRESIDENTE/CEA 
                 CONTRATANTE 
 
 
ANTONIO ARAÚJO DA SILVA 
 DIRETOR FINANCEIRA/CEA 
             CONTRATANTE 
 
 

RODOLFO FERNANDES DA SILVA TORRES  

DIRETOR DE GESTÃO E RELACIONAMENTO 

                   INSTITUCIONAL/CEA 
                     CONTRATANTE 
 
 
 
_____________________________________ 
 
CONTRATADO
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ANEXO X - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 

INDIRETAS - BDI – SERVIÇOS  (MODELO) 

 
 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº ____/2017 –PRL/CEA 

 

Bonificação e Despesas Indiretas 

GRUPO A 

Administração Central  % 

Risco  % 

Total % 

GRUPO B 

Garantia  % 

Lucro Bruto  % 

Despesas Financeiras  % 

Total % 

GRUPO C 

ISS (Observar Percentual da Localidade)  % 

PIS  % 

COFINS  % 

Total % 

BDI % % 

Fórmula para o cálculo do BDI: 

 
 

NOTAS: 

Alíquota do ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará  
o serviço conforme art. 1º da Lei Complementar nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o 
art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é de 5%. Além disso, registra- 
se, ainda, que deve-se verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da  
base de cálculo deste tributo, pois conforme o §2º, inciso I, art. 7º desta mesma lei 
complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor dos 
materiais; 

 
Alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03. 

 
Alíquota máxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833/03. 

 
Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites referenciais 
máximos admitidos pela Administração, consoante o art. 40, inciso X da Lei nº 
8.666/93. 

BDI = { [ ( (1 + A) x (1 + B) )  / (1 – C) ] – 1 } x 100 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
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ANEXO XI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO) 

 

ANEXO XI CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PERÍODO 
1º. 

MÊS 
2º. MÊS 

3º. 
MÊS 

4º. MÊS 5º. MÊS 6º. MÊS 7º. MÊS 8º. MÊS 9º. MÊS 
10º. 
MÊS 

11º. 
MÊS 

12º. 
MÊS 

DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

             
              

             

             

             

             

             

             

FINANCEIRO PARCIAL             

ACUMULADO             



 

 

 

ANEXO XII - TERMO DE COMPROMISSO DA CAUÇÃO (MODELO) 
 

 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
 
À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1.900, Bairro Santa Rita – Macapá/AP-CEP 68.900-030 

 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº ____/2017 –PRL/CEA 

 
 

Pelo presente termo e, em atendimento à CF Nº   , declaramos ter ciência que a 
garantia   caucionária de nº  relativa   ao   Termo   de   Contrato nº 
  , será analisada  pela CEA após  a assinatura  do retro citado Termo de Contrato 
pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou complementações de 
dados verificados em sua análise serão atendidos por esta empresa, mediante endosso 
ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da 
data de  notificação. 

 
 
Macapá/AP,  de  de          . 

 
 
 
 

 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE 



 

 

 
 

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE (IN)ADIMPLÊNCIA 
 

CONCORRÊNCIA N° ___/2017-PRL/CEA  
 

 
A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃO DA CEA, em atendimento ao disposto 
do Edital da CONCORRÊNCIA Nº ____/2017-PRL/CEA, atesta que a
 empresa..................................................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas sob o 
nº   ..........................................................,   NÃO   SE   ENCONTRA   INADIMPLENTE com 
quaisquer obrigações decorrentes de contrato(s) de serviços/obras de engenharia, 
firmado(s) anteriormente com a CEA - Companhia de Eletricidade do Amapá 

 
 
 
VISTO DO DIRETOR DA D.P/SERVIDOR DA D.P 

 
Em,  / /______ 

 
 

Carimbo e Assinatura 



COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 

Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 
Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: pre@cea.ap.gov.br 

Site:www.cea.ap.gov.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV - QUADROS 
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QUADRO 1 - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

NÚMERO 

DE 

ORDEM(1) 

IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E 

DIMENSIONAIS DOS SERVIÇOS 

OBJETO OU NATUREZA DOS 
SERVIÇOS 

CONTRATANTE (NOME E 

ENDEREÇO) 

QUANTIDADE/UNIDADE ATESTADO E 

PÁGINA (2)      

          

EDITAL:  DATA 

NOME DA EMPRESA: 
 
IDENTIFICAÇÃO,QUALIFICAÇÃO  E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

a) Por ordem cronológica das datas de início 

b) Juntar cópias dos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA (vide Edital) indicando na coluna o número do atestado pertinente 
bem como 

sua paginação na documentação da proposta 

OBSERVAÇÃO : RECOMENDA-SE DESTACAR NOS ATESTADOS OS QUANTITATIVOS USADOS PARA COMPROVAR A CAPACIDADE TÉCNICA 

mailto:pre@cea.ap.gov.br
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QUADRO 2 - RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

NÚMER

O DE 

ORDE

M 

NOME DO TÉCNICO ALOCADO ÁREA TÉCNICA PROPOSTA CÓDIG
OS FUNÇÃO 

(1) 
NÍVEL (II) VINCULAÇÃO (III) REGIME (IV) 

      

EDITAL:                                                               DATA                                          NOME DA EMPRESA: 

 
IDENTIFICAÇÃO,QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO  RESPONSÁVEL 

ÁREA TÉCNICA 
PROPOSTA 

VINCULAÇÃO (III) REGIME 
(IV) 

 
NÍVEL 

(II) 
FUNÇÃO (I) 1 - Acionista 1 - Tempo integral com dedicação  

exclusiva C Consultor 2 - Sócio 2 - Tempo integral 
P0 Coordenador 3 - Empregado CLT 3 - Tempo parcial 
P1 Chefe de Equipe 4 - Autônomo 4 - Outros (Especificar) 
P2 Engenheiro Residente 5 - Compromisso Futuro  
P3 Membro de Equipe Senior 6 - Diretor  
P4 Membro de Equipe Júnior/Engenheiro  Auxiliar   

mailto:pre@cea.ap.gov.br
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QUADRO 3 - IDENTIFICAÇÃO,FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 

 
 
 
 

 
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO,APERFEIÇOAMENTO,PÓS 

GRADUAÇÃO,ETC 

 
 
 
 
 
 

EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL 

(I) A ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTA 

a) - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos (II) Informações adicionais devem constar no verso do Quadro 

b) - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos (III) A CEA se reserva o direito de exigir para fins de verificação, 

documentos em original 3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto comprobatórios das informações fornecidas 

 

Nome da Empresa Nome do Técnico Nº CPF/MF 

   
Data de Admissão Especialização Data de Nascimento Nacionalidade Endereço 

     
 

Nº de Ordem Discriminação Estabelecimento de Ensino Localidade Duração Ano de Conclusão 

      

 

Identificação dos serviços executados (Objeto, Natureza, 
Localização 

Extensão, Quantitativos) 

Função Desempenhada Contratante Cliente Final Período de Execução 

Mês/Ano Mês/Ano 

      

 Indicado para a Função Assinatura do Técnico 

Nome do Informante Qualificação Assinatura do Técnico 

 


