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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018–PRL/CEA 
PROCESSO Nº 045/2018–PRL/CEA 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

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

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

1900, bairro Santa Rita, CEP 68.900-030, Macapá/AP, realizará licitação para REGISTRO DE 

PREÇOS na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR 

LOTE, em sessão pública virtual, por meio da internet, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 

2.000, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017, da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar nº 108, de 08 de janeiro de 2018, do 

Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas no 

PROJETO BÁSICO e demais anexos integrantes deste Edital. 

 

DATAS E HORÁRIOS 

Abertura das Propostas: 21/12/2018, às 09h. 

Disputa: 21/12/2018, às 10h, observando o horário de Brasília/DF. 

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

Licitação nº 732989 
 

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

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

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

haja comunicação em contrário da Comissão de Licitação e Contratos. 

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

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

preços para eventual contratação de empresas especializadas para execução futura e eventual de 

até 30.372 (Trinta mil trezentos e setenta e dois) Unidades de Serviço (US) para execução de 

serviços técnicos e comerciais, em regime de empreitada por preço unitário, nas redes de Média 

e Baixa Tensão, nos municípios de atuação da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, no 

Estado do Amapá, em regime de produtividade, por um período de 12 (doze) meses, conforme 

condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Projeto Básico e demais 

documentos anexos a este Edital. 
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1.2. Justifica-se a utilização do registro de preços pelo fato de a natureza do objeto não 

permitir prever e definir o quantitativo a ser demandado pela Companhia de Eletricidade do 

Amapá.-CEA e também pelo fato de envolver remuneração por unidade de serviço-US (art. 3º, II e 

IV, do Decreto nº 7.892/2013. 

 
1.3. A licitação ocorrerá por meio de 02 (dois) lotes distintos, LOTE SUL e LOTE NORTE, 

conforme Quadro abaixo: 

Regional Polo 

Sul Laranjal do Jari 

Sul Vitória do Jari 

Sul Santana 

Sul Macapá-Sul 

Norte Tartarugalzinho 

Norte Amapá 

Norte Calçoene 

Norte Oiapoque 

Norte Porto Grande 

Norte Serra do Navio 

Norte Cutias 

Norte Macapá-Norte 

 

 

Regional 
Quantidades de 

US 

Regional Sul 15.576 

Regional Norte 14.796 

Total 30.372 

 

 
 
2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1.     Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
 
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 
3.1 Os pedidos de esclarecimentos e impugnações referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao pregoeiro até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública (art. 87, §1º, da Lei 13.303/2016 c/c art. 39 do Regulamento de Licitações e 
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Contratos da CEA), exclusivamente por meio eletrônico via internet, em horário de 

expediente desta Companhia de Eletricidade, ou seja, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às  

17:30h, no seguinte contato: licitacoes@cea.ap.gov.br . 

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

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

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

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

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

Termo de Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis (art. 87, §1º, 

da Lei 13.303/2016 c/c art. 39 do Regulamento de Licitações e Contratos da CEA). 

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

realização do certame. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1 O credenciamento permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, 

em sua forma eletrônica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 
5. DA PARTICIPAÇÃO 

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

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

Pregão Eletrônico, desde que: 

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

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

http://www.cea.ap.com.br/
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5.1.2 Não estejam sob falência, concurso de credores ou recuperação judicial, 

dissoluções, liquidações, consórcio de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si; e comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos; 

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

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

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

isoladamente; 

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

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

empresa do mesmo grupo que esteja participando desta licitação; 

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

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

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

responsável pela licitação; 

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

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

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

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

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

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

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

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

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

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

de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

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

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

 
6. ENVIO DAS PROPOSTAS 
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6.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

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

recebimento de propostas. 

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

exigências de habilitação previstas neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

seguintes condições: 

a) Prazo de entrega, de validade e de garantia dos equipamentos, conforme PROJETO BÁSICO; 

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

mesmas em sessão. 

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

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

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

encargos de qualquer natureza); 

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

do objeto, atendendo a todas as exigências discriminadas no PROJETO BÁSICO, com a 

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

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

precise identificar a LICITANTE, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

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

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 

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

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

julgamento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de participar da presente licitação, correspondendo à simples apresentação da proposta, a 
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indicação, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação 

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

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

apresentada. 

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

estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

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

 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO 

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

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

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

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

 
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

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

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

manifestadamente inexequíveis. 

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

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

5.450/05. 

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

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

 
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES  

 

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

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

horário e valores consignados no registro de cada lance. 

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

sistema. 

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

registrado em primeiro lugar. 

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

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

sigilo a identificação do detentor do lance. 

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

considerado inexequível. 

http://www.cea.ap.com.br/
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9.6 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão 

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

alteração. 

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

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

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

realizados. 

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

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

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

lote. 

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

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

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

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

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

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

ordenação das propostas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

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

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

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

contratada. 

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

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

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

http://www.cea.ap.com.br/


Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 
 Fone (096) 3212-1301/1302 

CEP 68.900-030 Macapá – Amapá 
CGC (M.F) 05.965.546/0001-09 

www.cea.ap.com.br 

  

 

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

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

123/2006. 

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

prossegue com os demais licitantes. 

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

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

identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.  

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

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

10.8.1 produzidos no País; 

10.8.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País. 

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

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 
11. DA NEGOCIAÇÃO 

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

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

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

previstas neste edital. 

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

licitantes. 

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

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

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

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

Pregoeiro. 

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

menor preço e valor estimado para a contratação. 

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

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

vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

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

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

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

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

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

12.2 Será desclassificada a proposta que: 

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

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

dificultar o julgamento; 

c) não apresentar as especificações técnicas exigidas no PROJETO BÁSICO e/ou anexos; 

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

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

e) Apresentar, na composição de seus preços: 

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

e.2) custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

e.3) quantitativos de mão de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 

unidade dos serviços. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.666, de 1993. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fundamentam a suspeita. 
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12.9 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no 

prazo de até 4 (quatro) horas, observado o horário de 07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30, após 

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

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

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

proposta. 

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

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

Pregoeiro. 

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

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

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

suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 

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

projetos elaborados pela Administração; 

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

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

Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

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

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

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

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

contratação do objeto; 

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

pagamento. 

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

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

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

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

deverá ocorrer o arredondamento para menos. 

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

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

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

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

a causar prejuízos aos demais licitantes. 
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12.12.1 Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

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

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

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

no item 12.9, deverão ser encaminhados a Comissão de Licitação e Contratos da Companhia 

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

68.900-030 – Macapá-Ap, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da solicitação do Pregoeiro, de 

segunda-feira à sexta-feira, em horário de expediente, 07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30, em 

envelope com timbre da empresa e lacrado. 

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

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

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

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

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

pena de não aceitação da proposta. 

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

Seção, será desclassificado. 

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

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

objeto. 

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

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

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

e horário para a continuidade da mesma. 

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

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

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

 
13. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 
13.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

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

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

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

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

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
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13.1.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

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

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

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

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

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

majoritário. 

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

condição de participação. 

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

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

de 07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30, via sistema licitações-e ou email para o endereço eletrônico 

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

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

segunda-feira à sexta-feira, no horário de expediente (07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30), a 

documentação relativa à: 

I – habilitação jurídica; 

II – regularidade fiscal e trabalhista; 

III – qualificação técnica; 

IV – qualificação econômico-financeira; 

V – declarações. 

 
13.5 Habilitação jurídica:  

a) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

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

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

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

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

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

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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f) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

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

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

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

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

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

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

5.764, de 1971; 

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

autorização; 

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

consolidação respectiva. 

 
13.6 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

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

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

contratual; 

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

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

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 

da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

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

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

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

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

pela Caixa Econômica Federal; 

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

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943.  

13.6.1 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 

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

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

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
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prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

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

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

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

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

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

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

 
13.7 Qualificação Técnico-Operacional: 

13.7.1 Conforme estabelecido no item 16 do Projeto Básico. 

  
13.8 Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 

dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Índice de Liquidez Geral 

 
Liquidez Geral = ≥ 1,0   

 
 
Índice de Solvência Geral 

 
Solvência Geral = ≥ 1,0 

 
 

Índice de Liquidez Corrente 
 
Liquidez Corrente = ≥ 1,0 

 

  Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

   Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Total 

   Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Circulante 

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

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

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

de acordo com a Resolução CFC nº 1.402/2012. 

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

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

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

estimado da contratação, conforme dispõe o § 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93. 

 

13.9 Declarações: 

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

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

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

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

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

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

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

pelo Decreto nº. 4.358, de 05/09/2002, conforme Anexo V; 

13.9.3 Declaração, por parte do licitante, de elaboração independente de proposta, conforme Anexo 

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

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

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

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

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

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

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

 
14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

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

14.2 Confirmada à aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento do 

preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste Edital e 

seus anexos. 

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

preço estimado de referência fixado neste Edital. 

14.3.1 O preço referência será utilizado na análise do valor ofertado pela licitante.  
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14.4 Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

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

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

condições e exigências constantes no Edital e seus anexos. 

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

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

apresentada no certame. 

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

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

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

defesa e o contraditório. 

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

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

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

para fins de habilitação e classificação. 

 
15. DOS RECURSOS 

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

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

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

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

licitante vencedor. 

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

em campo próprio do sistema. 

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

sistema eletrônico no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 59, §1º, da Lei 13.303/2016 c/c art. 69 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da CEA), ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr 

do término do prazo da recorrente. 

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

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

lances. 

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

apreciados pela autoridade competente. 

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

aproveitamento. 
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15.5 Não serão conhecidas as razões e contrarrazões a recursos intempestivamente 

apresentadas. 

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

constante neste Edital. 

 
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

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

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

recursos apresentados. 

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

competente homologará o procedimento licitatório.  

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

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

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

17.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

17.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 

de todos os itens constantes no Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

17.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 

preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993; 

18. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

18.1. Após a homologação e assinatura da Ata de Registro de Preços, o adjudicatário será 

convocado para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

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

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

seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
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18.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

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

habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do pacto. 

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

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

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

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

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 

celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

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

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

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

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

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar 

e de contratar com a União, Estados e Municípios, pelo prazo de até cinco anos, sem 

prejuízo das multas fixadas neste edital e das demais cominações legais, incluindo a 

sanção penal prevista nos artigos 83 da Lei Federal nº 13.303/2016 e 93 da Lei Federal 

nº. 8.666/93. 

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

motivação do órgão ou entidade licitante. 

 
19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

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

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

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

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

contratuais. 

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

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

de 2% (dois por cento).  

19.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
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19.2.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

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

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

198.2.3 as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA à Contratada; 

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

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

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

ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

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

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

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

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

uma ou mais das seguintes hipóteses:  

19.6.1 caso fortuito ou força maior; 

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

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

praticados pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

19.6.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA. 

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

previstas neste item. 

19.8 Será considerada extinta a garantia: 

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

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

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

Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

19.8.2 No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA não comunique a ocorrência de sinistros. 

 

20. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

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

assinatura do contrato, conforme item 8 do Projeto básico. 

20.2 O prazo de vigência contratual pode ser renovado por iguais períodos, limitado ao prazo 

máximo previsto na legislação vigente. 
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21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE  

 
21.1 As obrigações da Contratante e da Contratada estão estabelecidas respectivamente nos 

itens 13 e 14 do Projeto básico. 

 
22. DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO – ADS 

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

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

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

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

no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

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

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

pela Administração. 

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

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

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

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

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

Lei 8.666/1993. 

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

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

obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

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

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

propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 
23. DO PAGAMENTO 

 
23.1 O pagamento será efetuado conforme estabelecido no item 12 do Projeto básico. 

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

manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.  

23.3 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

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

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante. 

23.4 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 

ampla defesa.  
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23.5 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

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

situação.   

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

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

não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente. 

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

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

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

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; e 

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

I = (TX)                        I = (6/100)                      I = 0,00016438 
                                            365 
TX = Percentual da taxa anual = 6 % 

 
24. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

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

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

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

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

24.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

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

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

suportado no cumprimento do contrato. 

 
25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
25.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios, pelo prazo de até 5 

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

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

licitante que: 

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital. 

b) no prazo determinado, não assinar o contrato ou não retirar a ADS; 

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
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e) não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) cometer fraude fiscal; 
 
25.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a Administração da Companhia de 

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

sanções descritas no item 19 do Projeto Básico. 

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

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

úteis, contados da notificação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

observado o princípio da proporcionalidade. 

25.7 As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE). 

 
26. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

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

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

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

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

26.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

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

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

suportado no cumprimento do contrato. 

 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

comprometimento da segurança da contratação. 

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

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
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27.3 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

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

contratação. 

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

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

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

27.6 A anulação do Pregão induz à do contrato. 

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

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

suportado no cumprimento do Contrato. 

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

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

formulação das propostas. 

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

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

estabelecido. 

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

convocatório. 

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

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

eletrônico. 

27.12 Para todas as referências de tempo contidas neste Edital, será observado o horário de 

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

ao certame.  

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

do preâmbulo deste Edital. 

27.14 O resultado desta licitação será divulgado no sítio e publicado no Diário Oficial do Estado. 

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

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

do Estado do Amapá.  

 

28. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

no Orçamento Anual de Custeio e investimento de 2018/2019 da Companhia de Eletricidade do 

Amapá. Ressalta-se, porém, que na licitação para registro de preços não é necessário indicar a 
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dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou 

outro instrumento hábil, conforme art. 7º, § 2º da Lei nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013. 

 
29. DOS ANEXOS 

 
29.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

 
a) Anexo I – Projeto Básico, Anexos e Planilha de Custos e Formação de Preços; 

b) Anexo II – Modelo de Proposta; 

c) Anexo III - Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 

e) Anexo V – Modelo de Declaração do Cumprimento do Requisito Constitucional;  

f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Capacidade Técnica; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

i) Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

j) Anexo X – Minuta do Contrato.  

 

Macapá, 06 de dezembro de 2018. 

 

Daniel Sarges de Moraes 
Pregoeiro 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018–PRL/CEA 
PROCESSO Nº 045/2018–PRL/CEA 
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1. OBJETO 
 
1.1. Constitui OBJETO deste projeto básico, a contratação de empresas especializadas para execução 
futura e eventual de até 30.372 (Trinta mil trezentos e setenta e dois) Unidades de Serviço (US) para 
execução de serviços técnicos e comerciais, nas redes de Média e Baixa Tensão, nos municípios do 
Estado de Amapá, em regime de produtividade, por um período de 12 (doze) meses. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. A necessidade de estabelecer a melhoria da obrigatoriedade de atender os prazos dos serviços 
comerciais e redução da inadimplência, junto com os indicadores de qualidade DEC, FEC e TMA, 
demandou estudos que estabelecem a necessidade de implantação dos serviços de Sinergia entre as 
atividades técnicas e comerciais, com a promoção de um Dimensionamento Qualiquantitativo. Por 
essa razão justifica-se a necessidade da realização dessa contratação. 

 
3.  COMPOSIÇÃO DO LOTE 

 
3.1. O lote está distribuído, conforme agrupamentos dos regionais administrativos da Companhia de 
Eletricidade do Amapá e seus respectivos polos e municípios correspondentes, conforme quadro 
resumo abaixo: 
 

Regional Polo 

Sul Laranjal do Jari 

Sul Vitória do Jari 

Sul Santana 

Sul Macapá-Sul 

Norte Tartarugalzinho 

Norte Amapá 

Norte Calçoene 

Norte Oiapoque 

Norte Porto Grande 

Norte Serra do Navio 

Norte Cutias 

Norte Macapá-Norte 

  

Tabela 1: Composição do Lote 
 
Observação: O detalhamento dos municípios por Polo pode ser verificado no Anexo I.
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4.  ESTRUTURA OPERACIONAL DAS VIATURAS 
 
4.1. A distribuição apresentada a seguir é a mínima exigida para fins de composição do 
contrato, respeitando-se análise de dimensionamento qualiquantitativo realizado pela 
CONTRATANTE. 

 
4.2. A distribuição das equipes por faixa horária e região de atuação é apresentada no Anexo I, 
que respectivamente apresentam a distribuição da estrutura. 

 
4.3. Deve-se observar que na distribuição das viaturas são feitas pelo agrupamento nas 
cidades polo, que serão os locais de atuação preferencial das equipes, podendo essas áreas 
serem ampliadas ou modificadas mediante necessidades da Companhia de Eletricidade do 
Amapá. 

 
4.4. A nomenclatura das equipes e sua descrição são definidas e apresentadas no Anexo II, e 
transcritas parcialmente, conforme abaixo: 

Descrição Sigla 
Horas Trabalhadas 
Mensal Previstas 

Dias de Trabalho 
Quantidade 

de 
Eletricistas 

Veículo 

Sinergia 8h - Moto Operacional SIN-M-08-O 176 Segunda-Sábado 1 Moto 150 cc 

Sinergia 8h - Leve SIN-L-08-A 176 Segunda-Sábado 2 
Pick-up Utilitário 

Leve 

Sinergia 8h - Média SIN-M-08-A 176 Segunda-Sábado 2 
Pick-up Utilitário 

Médio 

Sinergia 12h - Média - A SIN-M-12-A 144 Segunda-Sábado 4 
Pick-up Utilitário 

Médio 

Sinergia 12h - Média - B SIN-M-12-B 360 Segunda-Domingo 5 
Pick-up Utilitário 

Médio 

Sinergia 18h - Média - A SIN-M-18-A 540 Segunda-Domingo 7 
Pick-up Utilitário 

Médio 

Sinergia 24h - Média - A SIN-M-24-A 720 Segunda-Domingo 9 
Pick-up Utilitário 

Médio 

Tabela 2: Tipos de Viaturas 
 
4.5. A quantidade de eletricistas do quadro acima é sugerida, podendo ser ajustada pela 
preponente, desde que sejam respeitadas as disposições legais nas legislações trabalhistas. 

 
4.6. A estrutura de pessoal para reposição em caso de férias/licenças e para assegurar a 
continuidade da estrutura é prevista, deve ser incluída no custo administrativo do contrato, 
conforme alíquota % incluída no Anexo IV. 
 
4.8. A distribuição em polo e regiões não impede o deslocamento de equipes entre Regional, de 
modo a garantir melhor condição operacional, porém, esses deslocamentos serão remunerados 
quando ocorrer a necessidade de pernoite fora da região original da equipe, desde que em 
município diferente. Essa remuneração ocorrerá conforme item específico na tabela de serviços 
do Anexo III. 
 
4.9. Quanto aos veículos, a CONTRATADA deve: 
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a) Apresentar veículos em perfeitas condições de uso, com combustível, toda a 
documentação exigida pelo órgão competente de trânsito, além de todos os 
equipamentos/ferramentas necessários à perfeita execução dos serviços. 

b) Apresentar documentação que comprove à propriedade do veiculo, deverá estar em 
nome da pessoa jurídica da CONTRATADA, se em nome de pessoa física este não 
poderá ter nenhum vinculo empregatício com a CONTRATANTE, sendo permitido que 
seja adotada locação de frota, mediante comprovação documental. 

c)  A CONTRATADA deverá encaminhar o veículo para vistoria e cadastro junto ao 
setor de transporte da Companhia de Eletricidade do Amapá, localizado em Macapá, 
devendo levar original e cópia do documento de propriedade do veículo. 

d) Caso os veículos não apresentem as especificações exigidas caberá a Companhia de 
Eletricidade do Amapá o direito de negar o cadastro e uso do veículo. 
e) Caso ocorram substituição de veículos em caráter definitivo ou provisório, essas 

movimentações devem ser comunicadas ao setor de transporte da Companhia de 
Eletricidade do Amapá e os novos veículos devem ser devidamente cadastrados. 

f) Os veículos devem ser equipados com limitadores de velocidade e não devem transitar 
apresentando aspectos inadequados para uso, ou seja, batidos, amassados ou com 
sujeira excessiva. 

g) Identificar os veículos de sua propriedade com a logomarca e nome da empresa 
contratada e os dizeres: “A SERVIÇO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ”, bem como numeração visível, destacada nas laterais e na traseira dos 
veículos, conforme padrão da CONTRATANTE, que deverá ser afixado através de 
adesivo. O plano de identificação dos veículos deve ser apresentado previamente para 
aprovação pela CONTRATANTE. 

h) Os veículos deverão ter o número do telefone de atendimento 0800 e ouvidoria da 
Companhia de Eletricidade do Amapá na lataria traseira e lateral, bem como  
informativo e  número de  telefone da CONTRATADA para denúncias de 
comportamento inadequado no trânsito. 

i)  Os veículos, com a designação “A SERVIÇO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ”, não poderão transitar fora do horário de trabalho das equipes, sem a prévia 
autorização da CONTRATANTE. 

j) Dispor nos seus veículos de sistema de comunicação de Dados compatível com o 
Sistema de Despacho Móvel da Companhia de Eletricidade do Amapá, onde: 

i. Os veículos deverão ser equipados com sistema de comunicação de dados e voz, 
através do uso de um sistema de comunicação híbrida, com rastreamento GPS e 
acessórios para uso de dispositivo móvel do tipo Tablet, chip de dados 
GSM/GPRS, devendo ainda ter rádio digital, com sistema de antenas, conectores e 
demais acessórios. 

ii. O sistema a ser implantado deve ser obrigatoriamente compatível com o sistema 
de comunicação da CEA. 

iii. Os custos de manutenção e suporte do equipamento são de responsabilidade da 
contratada e devem ser previstos nos custos administrativos do contrato. 

iv. A critério da Companhia de Eletricidade do Amapá, alguns veículos pode ser 
optado pelo uso de comunicação via satélite, sendo atribuído a CONTRATANTE os 
custos com esse tipo de comunicação. 

v. O Dispositivo Móvel a ser adotado para comunicação móvel deve ter as 
configurações mínimas, conforme indicado a seguir: 
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ITEM CARACTERÍSTICA EXIGÊNCIA MÍNIMA 

1 
Sistema 
Operacional 

1.1 Android 5.0 ou superior; 
1.2 Idioma em Português (Brasil); 

2 
Especificações da 
Tela e Acessórios 

2.1 Dimensão da tela: mínimo 7 polegadas; 
2.2 Tela sensível ao toque e com sensor de posição; 
2.3 Resolução mínima 800 x 480 pixels; 
2.4 Recurso “pinch”, permitindo aumentar ou diminuir o zoom da imagem 
com gestos do tipo pinça; 

3 
Especificação do 
Processador 

3.1 Processador  tipo Quad Core (quatro núcleos); 
3.2 Processador com clock mínimo de 1.2 GHz; 

4 
Especificações de 
Memória: 

4.1 Memória flash interna mínima de 16 Gb; 
4.2 Mínimo 2 GB de RAM;  
4.3 Slots para cartão de memória externo micro SD com capacidade de 
cartão até 32 Gb; 
4.4 Cartão de Memória 32 Gb incluído; 

5 
Configurações de 
Comunicação e 
Conectividade: 

5.1GSM quadriband nas frequências 850, 900, 1800, 1900 MHz homologado 
pela ANATEL; 
5.2 Compatível com as redes de dados GPRS, EDGE e 3G, homologado pela 
ANATEL; 
5.3 Deve possibilitar habilitação com qualquer operadora de dados móveis; 
5.4 Rede wireless aderente aos padrões 802.11 b/g/n, compatível com os 
protocolos TCP/IP; 
5.5 Conectividade por Bluetooth padrão 3.0; 
5.6 Conectividade via USB; 
5.7 Deve permitir conexão com Windows XP, Windows 7 e 8; 

6 
Funcionalidade 
GPS 

6.1 Deve possuir funcionalidade GPS e A-GPS integrado; 

7 
Funcionalidades 
de Mídia 

7.1 Dispositivo de reprodução de áudio nos formatos AAC,AAC+,AMR-
NB,AMR-WB,eAAC+,MP3,OGG,WAV,WMA,AC-3 FLAC; 
7.2 Capacidade para gravação e reprodução de vídeos com resolução de 1280 

x 720 (HD) e formatos de vídeo 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV e WebM; 

8 Câmeras 
8.1 Câmera Traseira de resolução mínima de 3.0 Mega Pixel com zoom de 4x 
e funcionalidade de foco automático 
8.2 Câmera Frontal de 1.3 Mega Pixel 

9 Capa de Proteção 
9.1 Em couro ou couro sintético 
9.2 Da mesma cor do tablete fornecido 
9.3 Com forração interna macia para evitar arranhões na tela 

10 Bateria 
10.1 Bateria Ions de Lítio 
10.2 Autonomia em uso superior a 24 hs e em stand by superior a 45 dias 
10.3 Permitir carregamento através de cabo USB 

11 Carregador 
11.1 Carregador de Tomada padrão Brasileiro 220V da mesma marca do 
fabricante 

12 Peso Tablet 12.1 Não ultrapassar 650 gramas 

13 Manual 13.1 Deve ser impresso em idioma Português (Brasil) 

14 Cabo 
14.1 Cabo de conexão padrão USB 2.0 
14.2 Cabo de alimentação incluso 
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k) A escada deverá ser transportada sobre o veículo, com a devida 
sinalização e amarração, conforme determina o Código Nacional de Trânsito; 

  
l)  A  contratante  deverá  dispor  de  veículos  reservas  para  assegurar  a  continuidade  

no recebimento dos serviços sem prejuízo a Companhia de Eletricidade do Amapá. 
 

m) Dispor de veículos que atendam no mínimo as seguintes especificações: 
 

Tipo de Veículo Descrição Acessórios Obrigatórios 

Moto 150 cc 

Motocicleta na Cor branca ou preta, OHC, 
monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar, 
149,2 cc, transmissão de 5 velocidades, 
sistema de partida elétrico, combustível 

Etanol ou Gasolina, Tanque com capacidade 
de 12 litros, chassi Berço semiduplo, pneus 

90/90-19M/C 52P (dianteiro) e 110/90-
17M/C 60P (traseiro), com no máximo 2 anos 

de uso 

Baú de Fibra 160l para armazenamento dos 
Equipamentos e EPI´s, Rádio Digital portátil, 

celular, kit metálico ou fibra para vara de Manobra, 
kit 12 Degraus de Fibra poste circular, kit 12 

degraus de Fibra para poste duplo T, kit veicular de 
comunicação (Rádio Digital/GPRS) 

Pick-Up Utilitário Leve 

Utilitário; Cor branca ou prata, com caçamba 
equipada com protetor, no máximo 2 anos de 
uso, com capacidade para 2 pessoas 
incluindo o motorista, motor flex (Gasolina / 
Etanol), Potência de 85CV / 3500 rpm, 

2(duas) portas; carga útil (com condutor) 
705kg, direção mecânica, tacômetro, rodas 
de aro mínimo 15, pneus radiais misto 
Asfalto / Terra, ar-condicionado, cintos de 
segurança de 3 pontas e todos os demais 
equipamentos e acessórios exigidos por lei 

Kit com 2 Baús em metal com divisórias para 
guarda de ferramentas e Equipamentos, Suporte 
carretel para acondicionamento de cabos, Porta 
Escadas, Kit com 2 faróis Auxiliares e Giroflex 
Amarelo, Rádio de Comunicação Digital com 

Acessórios, kit veicular de comunicação (Rádio 
Digital/GPRS) e Inversor de Frequência para 
recarga de eletrônicos como Tablet e Celular 

Pick-Up utilitário Médio 
com e sem escada central 

Utilitário; Cor branca ou prata, 4x4, com 
caçamba equipada com protetor, mínimo 

cabine simples, no máximo 2 anos de uso, 
com capacidade para 2 pessoas incluindo o 

motorista, motor turbo diesel, Potência 
mínima de 180 CV / 4000 rpm, PBT 3090 kg, 
direção hidráulica, tacômetro, pneus radiais 

misto Asfalto/Terra, gancho dianteiro, ar 
condicionado, Barras de proteção nas portas, 
cintos de segurança de 3 pontas e todos os 

demais equipamentos e acessórios exigidos 
por lei 

Kit com 2 baús em metal com divisórias para 
guarda de Ferramentas e Equipamentos, Suporte 
carretel para acondicionamento de cabos, Porta 
Escadas, Kit com 2 faróis Auxiliares e Giroflex 
Amarelo, Rádio de Comunicação Digital com 
Acessórios, kit veícular de comunicação padrão 
Eletrobras (Rádio Digital / GPRS) e inversor de 
frequência para recarga de equipamentos 
eletrônicos como Tablet e Celular 

Quando for denominado com escada central deve-
se considerar a disponibilização desse equipamento. 

 

Tabela 3: Especificações dos Veículos 
 

 
4.10.  Quanto aos eletricistas, a CONTRATADA deve: 

 
a) Contratar eletricistas que tenham, no mínimo, o 1º grau completo, curso específico de 
NR-10, certificado de qualificação de eletricista de distribuição, devendo ser apresentado as 
devidas comprovações dos cursos exigidos ou atestado de capacitação emitido pela 
CONTRATADA, bem como o documento de autorização, previstos na NR 10, deverão ser 
assinados pelo engenheiro responsável técnico. 
 
b) A critério da CEA poderão ser realizados testes práticos de aptidão para avaliação dos 

empregados contratados, devendo estes serem substituídos caso seja identificado falta 
de aptidão para realização dos serviços previsto nesse projeto básico. 

 

c)  Os demais treinamentos exigidos em contrato para o exercício de funções que direta 
ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade ou nas 
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suas proximidades, também deverão ter seus certificados assinados pelo engenheiro 
responsável técnico. 

 
d) Os documentos de capacitação e abrangência de autorização dos empregados que 

direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade 
ou nas suas proximidades, nos termos da NR 10, deverão estar no escritório da 
CONTRATADA para apresentação à CONTRATANTE, em qualquer tempo, sempre que 
esta solicitar. 

 
e) Todo empregado da CONTRATADA deverá portar crachá de identificação, contendo: 

Nome completo; foto 3x4, número do CPF; nome da empresa, Função e Data de 
validade. 

 
f)  Todos os dados necessários dos empregados deverão ser fornecidos pela 
CONTRATADA sempre que solicitados pela Companhia de Eletricidade do Amapá. 

 
g) Ocorrendo qualquer alteração pela CONTRATADA em seu quadro de empregados, que 

direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, 
nos termos da NR 10, será obrigatório, anteriormente ao início de suas atividades, a 
comprovação da qualificação, habilitação, capacitação e a autorização conforme já 
descritas no teor deste contrato. 

 
h) A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados equipamentos de proteção individual 

e coletiva apropriados aos riscos, bem como orientá-los sobre o uso correto, 
armazenamento e higienização, nos temos da NR 6 e do Código de Trânsito Brasileiro, 
assim como   suas resoluções. 

 
i)  A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados cuja atividade desempenhada seja 

com exposição ao sol, protetor solar com fator de proteção de no mínimo 15 UVB. 
 

j)  A CONTRATADA deverá fornecer ferramentas com isolamentos de fábrica. Não será 
permitido o uso de ferramentas isoladas por meio de fitas isolantes, mangueiras ou 
qualquer outro produto que venha comprometer a segurança do empregado. 

 
k) Em relação à utilização de uniformes, a CONTRATADA deverá atender as exigências 

contidas na NR 10 e as seguintes especificações: 
 

i. cor bege ou cinza claro; 
 

ii. logomarca da empresa CONTRATADA bordado no bolso da camisa e na calça na 
região da coxa direita, 21 cm abaixo da cintura aproximadamente; 

 

iii. texto atrás da camisa: "A serviço da Companhia de Eletricidade do Amapá", 
localizado na parte superior da mesma; 

 

iv. faixa retro-refletiva e fluorescente, largura mínima de 05 (cinco) cm, na cor 
laranja, circundando o tronco e as mangas da camisa na mesma altura e nas 
pernas da calça 
25 cm abaixo do joelho, aproximadamente; 

 

v. camisa de manga comprida; 
 

vi. calça somente com bolsos traseiros; 
 

vii. propriedades retardante à chama, devendo apresentar cópia dos laudos dos 
seguintes ensaios: 

     Resistência à tração executado conforme 
ASTM D5034; 
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     Resistência ao arco elétrico (energia incidente) executado de acordo 
com a ASTM F 1959; 

  Resistência à flamabilidade após 100 (cem) lavagens executado de 
acordo com a ASTM D 6413, atendendo os requisitos da norma NFPA 
2112; 

     Resistência à abrasão realizado, conforme ASTM  D 3886. 
 
 

l)  A CONTRATADA deverá fornecer as equipes todas as ferramentas, equipamentos, EPI 
e EPC listados no Anexo V, que trata da planilha de composição de custos. 

 
Nota 1: A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamento, ferramenta, 
EPI ou EPC que sejam necessários para execução dos serviços, mesmo que os 
mesmos não estejam relacionados no Anexo V sem ônus para a CONTRATANTE. 

 
Nota 2: Caso os equipamento, ferramentas, EPI ou EPC venham a sofrer 
modificações impostas  por  normas,  leis  ou  similares,  a  CONTRATADA  
deverá  providenciar  a adequação no prazo estipulado, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

 
m) A CONTRATADA deverá formalizar seguro contra acidentes d e  t r a b a l h o  para  

seus empregados, responsabilizando-se por qualquer indenização que possa se fazer 
necessário. 

 
n) Os eletricistas devem sempre se apresentar devidamente uniformizados e com boa 
higiene. 

 
o) Ao menos um profissional de cada equipe deve possuir Carteira Nacional de Habilitação, 

habilitado para a condução do veículo (tipo carro), buscando sempre preferencialmente 
que todos os profissionais possuam CNH. 

 
p) Todos os profissionais envolvidos na execução do contrato deverão possuir o curso de 

primeiros socorros, cujo programa contenha técnicas de reanimação cardiorrespiratória 
e combate a incêndio devidamente comprovado. 

 
q) A CONTRATADA  deverá  dispor  de  quadro  de  eletricistas  para  reposição  em  

casos  de atestados, férias ou faltas, para assegurar a continuidade dos serviços. 

 

5.  ESTRUTURA DE SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 
 
5.1. Quanto às atividades de Supervisão e Administração, a CONTRATADA deve dispor de no 
mínimo a estrutura de pessoal apresentada a seguir: 
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Regional Norte 

Oiapoque 

0 0 1 0 0 1 0 

 
 
 
 

0 

Calçoene 

Amapá 

Porto Grande 

Tartarugalzinho 
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Macapá-Norte 

 
Cutias 

    1     1       1     1     1    6     1 

 
1 

 
Serra do Navio 

Regional Sul 

Laranjal do Jari 

0 0 1 0 0 1 0 

 
 
 

0 

Vitória do Jari 

Macapá-Sul 

Santana 

 
Tabela 7: Estrutura de Supervisão e Administração  

 
 
5.2. A CONTRATADA deverá proporcionar controle de produtividade, qualidade e segurança, 
conforme orientações da Empresa, inclusive no aspecto de análise de serviços de campo já 
realizados. 

 
5.3. Assegurar que os supervisores controlem e assegurem  o  bom  andamento  dos  serviços, 
buscando sempre o melhor relacionamento com o Centro de Operação Integrado - COI. 
 
5.4. Exigir o controle de todos os equipamentos, ferramenta, EPI ou EPC de modo a garantir 
controle e evidências de entrega, e realizando a substituição imediatamente sob pena dos 
trabalhos serem paralisados além de sansões previstas neste Projeto Básico. 

 
5.5. Considerar que nos custos de Supervisão e Administração às necessidades para 
disponibilização de local para guarda dos veículos, local de troca de turno, controle dos 
serviços, digitação de Ordem de Serviços, serviços de impressão, link, telefones, veículos para 
supervisores e atividades de eletrotécnicos, técnicos de segurança e toda a estrutura física de 
móveis e imóveis para cada polo de trabalho das equipes. 

 
5.6. Definir Gerente para o referido contrato, devendo o mesmo obrigatoriamente ser 
Engenheiro Eletricista, e de uso exclusivo para o referido contrato. Este deverá estar 
devidamente habilitado no CREA e possuir experiência mínima de 6 (seis) meses, comprovada 
mediante apresentação da CTPS. 

 
5.7. Estabelecer a estrutura administrativa mediante necessidades da CONTRATANTE, 
distribuindo o corpo de supervisão e administração de modo a garantir o melhor controle e 
eficiência. 

 
5.8. Contratar supervisores devidamente habilitados no CREA, como eletrotécnico, e possuam 
experiência mínima de 6 (seis) meses, comprovada mediante apresentação da CTPS e 
Declaração de Serviços relacionados as atividades de supervisão dos serviços objetos da 
contratação. 

 
5.9. Distribuídos os supervisores nas cidades principais das suas respectivas áreas de atuação. 

 
5.10. Atribuir aos supervisores as seguintes responsabilidades: 

 

   Responsável pelas equipes; 

  Garantir todas as necessidades para que os serviços contratados sejam 
executados dentro dos prazos estabelecidos; 

   Acompanhar e assegurar a boa produtividade e qualidade dos serviços; 
  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos técnicos e de procedimento das 

equipes, inclusive de segurança, com o apoio do técnico de segurança; 
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   Controlar os prazos e serviços solicitados; 
   Estabelecer e controlar a boa conduta dos colaboradores; 
  Interagir junto às áreas de operação e comercial buscando a melhoria 

contínua dos processos; 
   Emitir sempre que solicitado relatórios técnico dos serviços realizados; 
  Supervisionar e orientar os profissionais sob sua responsabilidade, definindo as 

tarefas de cada um; 
   Zelar pela qualidade dos serviços e disciplina da turma; 
   Zelar pela segurança pessoal e coletiva da turma; 
   Realizar inspeções periódicas dos serviços realizados; 
   Apoiar as equipes em campo para a boa execução dos serviços; 
  Apoiar no controle de materiais distribuídos para aplicação e retirados de 

campo, supervisionando as atividades do almoxarife; 
  Interagir com as áreas para a programação das intervenções na rede 

elétrica que envolva pedidos de desligamentos; 
  Apoiar as atividades do Centro de Operação Integrado - COI, na gestão dos 

serviços, planos de contingência e atividades correlatas; 
  Sempre  que  convocados,  apresentar-se  para  reuniões  de acompanhamento    

de resultados. 
 

5.11. Contratar Técnicos de Segurança, de uso exclusivo para o referido contrato, devendo 
estes estarem devidamente habilitado no CREA e possuir experiência mínima de 6 (seis) 
meses, comprovada  mediante  apresentação  da  CTPS,  em  atividades  relacionadas  as  
atividades  de segurança de trabalho. 

 
5.12. Atribuir ao Técnico de Segurança as seguintes responsabilidades: 
 

 

  Responsável pela segurança de todos os colaboradores envolvidos nos serviços 
contratados; 

  Fiscalizar e inspecionar as equipes no desenvolvimento das suas atividades,    
inclusive no atendimento aos procedimentos operacionais padrão (POP’s); 

   Elaborar os relatórios de inspeção e de acidente ou quase acidente; 
  Apoiar sempre que solicitado pelo SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

da CONTRATADA às ações de campanhas preventivas de segurança, higiene e 
saúde; 

 Controlar a entrega dos equipamentos de proteção individual e coletivos, 
controlando as entregas e substituições; 

  Controlar os testes de ensaio de isolação de equipamentos e ferramentas, 
assegurando o cumprimento das normas e recomendações dos fabricantes; 

  Realizar inspeções de segurança, num total de 1 a cada eletricista no período 
de no máximo 6 meses, evidenciando através de registros e controle específicos. 

 
5.13. Dispor de auxiliares administrativos em condições de atender as necessidades 
previstas nas suas atividades, que são: 

 

     Executar todas as atividades administrativas para o bom andamento do contrato; 

     Realizar a impressão, controle e digitação dos serviços comerciais e técnicos; 
  Apoiar ao engenheiro e supervisores nas atividades de caráter 

administrativo, tais como controle de horas trabalhadas, elaboração e/ou 
organização de documentação para envio à contratante, elaboração da 
programação de serviços pelo Sistema de Gestão de Obras – SGO, etc; 

     Atender as atribuições que lhe forem delegadas; 
 

 
5.14. As atividades funcionais do Almoxarife são: 

 

     Controlar e gerenciar a distribuição de materiais no âmbito de atuação das 
equipes; 
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  Garantir o controle de estoque de materiais entregues pela 
CONTRATANTE e utilizados ou não pela CONTRATADA, realizando inclusive 
apoio nos processos de inventários; 

     Apoiar ao engenheiro e supervisores nas atividades de caráter administrativo; 
     Atender as atribuições que lhe forem delegadas; 

 
 
 
6.  CONDIÇÕES GERAIS 

 
6.1. Para composição da proposta comercial a PROPONENTE deverá elaborar a proposta 
conforme instruções de preenchimento e planilhas de composição de custos, conforme Anexo I. 

 
6.2. Os serviços objeto da contratação deverão obedecer todos os padrões de rede 
existente no sistema elétrico da Companhia de Eletricidade do Amapá, cabendo a 
CONTRATADA deter de todos os conhecimentos técnicos e de procedimentos para a 
execução dos serviços com qualidade e segurança. 
 
6.3. A CONTRATADA terá prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da 
Ordem de Serviços para a mobilização das equipes e atividades administrativas e supervisão. 

 
Nota: Em caso de indisponibilidade de veículos nos prazos máximo de uso, a 
CONTRATADA poderá iniciar as atividades com os veículos acima de 02 anos 
de fabricação, desde que  os  mesmos  atendam  a  legislação  de  trânsito  e  
apresente condições de segurança para realizar as atividades, porém os 
mesmos deverão ser substituídos no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar 
do início do contrato, devendo seguir todas as recomendações inerentes ao uso 
de veículos e suas especificações. 

 
6.4. As proponentes poderão visitar as regiões onde serão executados os serviços, a fim de 
certificar-se das  condições  que  possam  influenciar  no  seu  custo  global,  evitando,  assim, 
complicações na execução do contrato. As despesas decorrentes da realização das visitas 
técnicas serão por conta da proponente. 

 
Nota 1:  A visita da proponente deverá ser agendada através de contato 
com o Departamento d e  R e l a c i o n a m e n t o  com os Consumidores, 

a t r a v é s  d o  n ú m e r o  (96) 98802-1272, até 05 (cinco) dias úteis antes do dia 

da licitação, podendo ser realizada em até 1 (um) dia útil anterior ao da licitação. 

 
Nota 2: A não realização da visita não é impedimento para participação do 
processo licitatório, porém, a PREPONENTE assumirá todos os riscos inerentes 
ao objeto do contrato. 

 
6.5. Todos os serviços serão remunerados de acordo com as atividades e respectivos valores de 
US – Unidade de Serviço apresentados no Anexo IV - Tabela de Serviços Técnicos e 
Comerciais. 

 
6.6. Os serviços de corte por débito somente serão remunerados pela CONTRATANTE quando 
se der o evento da religação da Unidade Consumidora – UC, após o devido pagamento ou 
parcelamento do débito, e desde que o pagamento ou parcelamento venha a ocorrer dentro 
de um prazo de até 30 (trinta) dias, contados da emissão da ordem de corte. Caso contrário, 
serão remunerados em 0,5 US. 

 
6.7. Para a composição dos custos do contrato deve-se obrigatoriamente obedecer no 
mínimo os salários, benefícios e especificidades de cada categoria, conforme acordos 
coletivos, convenções coletivas e leis, com aplicabilidade no Estado de Amapá. 
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6.8. Os aspectos trabalhistas relacionados à jornada de trabalho dos colaboradores 
envolvidos nas atividades do objeto da contratação, como pagamento de horas extras, 
adicionais noturnos e demais direitos e benefícios serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo essa obrigatoriamente cumprir todas as exigências legais sem 

nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE. 
 
6.9. Mediante necessidade da CONTRATANTE quanto à mobilização temporária de equipes em 
outras bases operativas do estado, não relacionadas no escopo deste Projeto Básico. Para 
estes casos, haverá uma remuneração adicional de 2,5 (duas, vírgula cinco) US a serem 
pagas mensalmente como compensação dos custos de deslocamento e instalação provisória 
da infraestrutura, desde que o período seja de no mínimo 30 dias e inferior à 6 (seis) meses. 

 
6.10.  Mediante necessidade da CONTRATANTE havendo à utilização compartilhada de 
estrutura da Companhia de Eletricidade do Amapá com a CONTRATANTE ou outra prestadora  
de serviço, deverá ser realizado desconto de 1,5 US, à titulo de compensação na redução dos 
custos administrativos por parte da CONTRATADA, para cada polo de trabalho compartilhado. 

 
6.11. Sempre que solicitado por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá realizar o 
registro fotográfico em meio digital dos serviços a serem realizados, antes e após a conclusão 
dos serviços, devendo as imagens digitais serem encaminhadas para a CONTRATANTE por 
meio eletrônico e arquivadas no sistema de cadastro técnico da CONTRATANTE. 

 
6.12. Caso ocorram acidentes de trabalho, quase acidentes e demais eventos que coloquem em 
risco a integridade dos colaboradores contratados, caberá à imediata comunicação ao Técnico 
de Segurança da CONTRATADA, bem como adoção das devidas providências de registro 
junto ao SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO da Companhia de Eletricidade do Amapá. 

 
6.13. O Técnico de Segurança deverá apresentar, sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE, o relatório contendo a relação EPI – Equipamentos de Proteção e Individual 
e EPC – Equipamentos de Proteção Coletivas entregues  aos  funcionários  do  referido  
contrato,  com  a  assinatura  do recebimento, data, tipo de equipamento e demais 
necessidades, bem como demais documentos exigidos pelo Ministério do Trabalho. 

 
6.14. Quando existir, conforme normas, CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes, na empresa CONTRATADA, a mesma deverá encaminhar cópia das ATA’s de 
reunião ordinária e extraordinárias para o setor de segurança da CONTRATANTE, 
mensalmente. 

 

7.  MATERIAIS 
 
7.1. A retirada dos materiais só será feita por intermédio de seu(s) empregado(s) 
credenciado(s) na CONTRATANTE, em dias e horário pré-estabelecidos, na cidade de 
Macapá, mediante guia de requisição conforme padrão da Companhia de Eletricidade do 
Amapá, contendo quantidade e referencias de codificação utilizados. 

 
7.2. A devolução dos materiais fios, sucatas e/ou equipamentos de medição retirada do 
padrão de entrada de Unidades Consumidoras – UC’S e do sistema elétrico pela 
CONTRATADA, só será feita por intermédio de seu(s) empregado(s) credenciado(s) na 
CONTRATANTE em dias e horário pré-estabelecidos, na cidade de Macapá, devendo haver 
previamente o registro de tudo que está sendo devolvido e armazenado, conforme regras 
internas da Companhia de Eletricidade do Amapá. 

 
7.3. Os materiais de uso como fios, medidores, conectores, elos e etc, serão fornecidos 
pela CONTRATANTE devendo ser conferidos, transportados, armazenados e distribuídos pela 
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CONTRATADA pelos locais de trabalho, comprometendo-se também a manuseá-los 
com o necessário zelo antes e durante a sua utilização, responsabilizando-se por quaisquer 
danos e/ou extravios que venha a ocorrer. 

 
7.4. Para o controle do que fora entregue, utilizado e devolvido, caberá a CONTRATADA 
realizar sob a supervisão da CONTRATANTE inventário físico, sempre que achar da sua 
conveniência. 

 
7.5. A reposição pela CONTRATADA dos materiais extraviados ou danificados se fará por 
outros da mesma qualidade, após verificação e aprovação da CONTRATANTE. 

 
7.6. A falta da reposição prevista ficará a CONTRATANTE autorizada em realizar desconto 
do valor correspondente, considerando o preço de mercado, acrescido da multa de 10% (dez  
por cento) do valor dos materiais, quando da liberação da medição final ou mensal dos 
serviços. 

 
7.7. Toda e qualquer movimentação de materiais e equipamentos pela CONTRATADA, seja a 
partir do local, onde os trabalhos estejam sendo executados, de estabelecimentos próprios, da 
CONTRATANTE ou de terceiros, deverá estar obrigatoriamente acobertada por nota fiscal 
específica, conforme determina a legislação vigente; 

 
7.8. A inobservância do disposto no item anterior sujeitará a CONTRATADA ao ônus 
resultante da infração cometida, cabendo-lhe exclusiva responsabilidade pelo seu integral 
pagamento e recolhimento no prazo legal. 

 
7.9. Toda a sucata ou sobra de obras e  serviços  inservíveis  deverão  ser  recolhidos  para  o 
almoxarifado da CONTRATANTE, sob pena de aplicação de multas. 

 
7.10. Para os atendimentos de Reclamação de Consumo, caberá à  CONTRATADA executar 
os serviços com  uso  de  equipamento de  medição fiscal,  emissão de  documento para  o  
cliente, recolhimento do medidor em bolsa de lacre e envio de todos os medidores retirados 
para área de laboratórios da Companhia de Eletricidade do Amapá. 

 
7.11. Todos os veículos deverão ter continuamente repostos os seus materiais de uso, para 
evitar atrasos na  execução  por  falta  de  material,  cabendo  aí  sanções  administrativas em  
caso  de indisponibilidades. 

 

7.12. Caberá a CONTRATADA garantir o apontamento dos materiais aplicados/retirados para 
cada Ordem de Serviço, podendo, a critério da CONTRATANTE o uso de sistema paralelo de 
controle de aplicação dos materiais ou a digitação em sistemas corporativos da Companhia de 
Eletricidade do Amapá. 

 
8.  PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
8.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
a s s i n a t u r a  d o  c o n t r a t o . 

 
8.2. Caso haja  interesse das  partes, a  referida  contratação poderá  ser  prorrogada por  
iguais períodos, nos Termos do Inciso II, Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações, limitando-
se no máximo à 60 (sessenta) meses. 

 
9.  PREÇO POR LOTE 

 
9.1. O valor do lote será definido como sendo o valor licitado da Unidade de Serviço, 
sendo caracterizado a empresa que apresentar menor valor de US, sendo o valor da US 
definido como sendo número com 2 (duas) casas decimais. 
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9.2. Abaixo o total de Unidades de Serviços previstas para contratação. 

 

Regional Qtdade US 

Regional Sul 15.576 

Regional Norte 14.796 

Total 30.372 

Tabela 8: Quantidade de USs por lote 

 
 
 
9.3. O valor descrito acima correspondente aos custos de pessoal, viaturas, veículos, bem 
como outros insumos e custos agregados necessários para a execução dos serviços 
contratados. 

 
9.4. O preço básico da contratação deste Projeto Básico foi definido através de planilha  de 
composição de custos da Companhia de Eletricidade do Amapá, sendo definido portanto, como 
sendo o valor máximo permitido para contratação. 

 
9.5. A proponente deverá aferir os custos reais para elaboração de sua proposta com base em 
todos os insumos necessários para a  execução  dos  serviços,  inclusive  taxas  e  tributos  
municipais, estaduais e federais, margem de lucro, custos de pessoal e etc. 
 

9.6. As propostas deverão ser apresentadas conforme as planilhas de composição de 
custos do Anexo V deste Projeto Básico. 

 

 
10. REAJUSTE DE PREÇOS 

 
10.1. O preço do contrato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados a partir da 
data da proposta vencedora do certame licitatório, sendo aplicado o reajuste conforme fórmula 
abaixo. 

 

              
    

  
     

    
  

     
    
  

   

Onde: 
Pr: preço reajustado; 
Pv: preço vigente; 
M: Índice de mão-de-obra do segundo mês anterior ao de aniversário da Proposta 
Vencedora ou da última repactuação; 
  : Índice de mão-de-obra do segundo mês anterior ao de apresentação da Proposta 
Vencedora ou da última repactuação; 
C: Índice de combustível/lubrificantes do segundo mês anterior ao de aniversário da 
Proposta Vencedora ou da última repactuação; 
  : Índice de combustível/lubrificantes do segundo mês anterior ao de apresentação da 
Proposta Vencedora ou da última repactuação; 
E: Índice de máquinas, veículos e equipamentos do segundo mês anterior ao de 
aniversário da Proposta Vencedora ou da última repactuação; 
  : Índice de máquinas, veículos e equipamentos do segundo mês anterior ao de 
apresentação da Proposta Vencedora ou da última repactuação; 
 

10.2. Como está sendo definida a metodologia de reajuste, não caberá pedido de reajuste de 
preço devido a outros aumentos alegados pela PROPONENTE, como por exemplo, em razão 
de acordo ou convenção coletiva, como aumentos de salários. 
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11. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
11.1. O gerenciamento do instrumento contratual estará sob responsabilidade do 
Departamento de Relacionamento com Consumidor, que exercerá a fiscalização e o fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e todas as exigências contidas neste Projeto Básico, 
seus anexos, normas  e  regulamentos da CONTRATANTE e demais disposições legais sobre 
os serviços contratados. 

 
11.2. A fiscalização da execução dos serviços objeto do presente Projeto Básico será exercida 
por um representante da CONTRATANTE, em conformidade com os termos do art. 67, da Lei º 
8.666/93; 

 
11.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 
prestados, se em desacordo com os termos do presente Projeto Básico; 

 
11.4. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do presente Projeto Básico 
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE; 

 

 
12. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
12.1. A unidade de medição para o regime de produtividade, denominada, Unidade de Serviço - 
US, será mensurada dado o total de serviços realizados multiplicado pelo coeficiente de cada 
serviços, conforme estabelecido no Anexo IV. 

 
12.2. A medição ocorrerá com periodicidade mensal e corresponderá ao número total de US´s 
efetivamente trabalhadas no mês, através do somatório das US´s de cada equipe. 
 

12.3. A CONTRATADA deverá apresentar um Boletim de Medição Mensal  para  aprovação  
da fiscalização, até  o  5°  (quinto)  dia  útil  do  mês  subsequente ao  mês  de  referência,  
na  área responsável pela gestão dos serviços contratados em cada um dos regionais. Este 
documento deve vir acompanhado dos Relatórios Mensais dos Serviços, onde consta a 
quantidade de US dos Serviços devidamente assinada pelo Gestor do Contrato e os 
profissionais envolvidos no objeto desta contratação. 

 
12.4. Deve-se anexar aos Relatórios Mensais de Serviços, cópia de documentos que 
comprovem a realização dos serviços, ou no mínimo, referenciar em relatório que deve ser 
anexo, os números de registro dos devidos documentos. 

 
12.5. A medição final dos serviços somente será liberada para faturamento, após o aceite 
técnico da fiscalização no término dos mesmos, com inspeção na sua totalidade. Para 
conferência e aprovação do boletim de medição, o responsável pela fiscalização disporá de um 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data do recebimento. 

 
12.6. Depois de aprovado o boletim de medição, estará a CONTRATADA habilitada a emitir 
fatura correspondente, que será processada e paga pela Companhia de Eletricidade do Amapá 
no prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento e atesto, junto com os demais 
documentos necessários, por parte do gestor do contrato. 

 
12.7. O prazo para pagamento das faturas ficará suspenso na hipótese de constatação de 
erros, ou falhas, ou irregularidades, ou quando não estiverem acompanhadas de documentos 
exigidos para a sua apreciação, somente voltando a fluir a partir da apresentação pela 
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CONTRATADA, de novas faturas corretas, ou da apresentação de documentos 
exigidos para a sua aprovação; 

 
12.8. A Companhia de Eletricidade do Amapá poderá deduzir das faturas a serem pagas à 
CONTRATADA: 

 

a)   As quantias a ela devidas pela CONTRATADA, a qualquer título; 
b)  O valor das multas por ventura aplicadas pela CONTRATANTE, de conformidade 
com o Contrato; 
c)   O valor dos prejuízos causados pela CONTRATADA a CONTRATANTE, em 
decorrência da execução dos serviços contratados; 
d)  O valor do reembolso de pagamentos feitos pela CONTRATANTE a terceiros, por 
danos ou ação da CONTRATADA, durante a execução do Contrato; 
e)   O valor da caução, quando prestada através de fiança bancária, na hipótese de 
expiração de seu prazo de vigência. 
f)   Para receber o pagamento do saldo do contrato, a CONTRATADA deverá 
comprovar o cumprimento de todas as obrigações, fiscais, trabalhistas e previdenciárias 
decorrentes deste Contrato. 

 

 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
13.1. Atender todas as necessidades da CONTRATANTE, concernentes ao objeto deste 
Projeto Básico. 

 
13.2. Executar os serviços contratados de acordo com a proposta apresentada, com 
SEGURANÇA e EFICIÊNCIA, dentro do mais alto grau de qualidade técnica possível, 
incorporando sempre as inovações tecnológicas em seus equipamentos e procedimentos, 
respeitando os padrões exigidos pela CONTRATANTE. 

 
13.3. Reparar ou refazer, exclusivamente às suas expensas, os  serviços  inadequadamente 
executados, sanando todos os problemas dentro dos prazos estipulados pela CONTRATANTE. 

 
13.4. Prestar os serviços com  profissionais  capacitados,  educados,  moralmente  idôneos  
e habilitados, com conhecimento teórico e pratico comprovado das atividades previstas neste 
Projeto Básico e seus anexos, com noções de combate a incêndios e primeiros socorros, e na 
quantidade necessária à perfeita execução dos serviços, objeto deste Projeto Básico. 

 
13.5. A CONTRATADA é a única responsável por todo o pessoal utilizado na execução dos 
serviços em pauta,  inclusive o  preposto, não  tendo  os  mesmos nenhum  vínculo  
empregatício com  a CONTRATANTE. 

 
13.6. Preservar os bens e interesses da CONTRATANTE, de seus empregados e de 
terceiros em geral,  ressarcindo  quaisquer  danos  materiais  e/ou  pessoais  causados  à  
CONTRATANTE  ou  a terceiros, por ocasião da execução ou em decorrência dos serviços ora 
contratados, bem como qualquer ônus oriundo de processos judiciais ou administrativos, 
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 

 
13.7. Solicitar a presença imediata do responsável da CONTRATANTE, em caso de acidente 
durante a execução dos serviços, que ocasione ou não danos pessoais ou materiais em bens 
da Companhia de Eletricidade do Amapá ou de terceiros. 

 
13.8. Manter a CONTRATANTE informada de qualquer problema relevante que venha ocorrer 
quando da execução dos serviços, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da 
ocorrência. 
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13.9. Não permitir que seus empregados ou prepostos participem de entrevistas 
em meios de comunicação sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

 
13.10. Comparecer à CONTRATANTE sempre que solicitada pela mesma, ao seu 
escritório ou a outro local designado, através do seu titular ou responsável legal, no prazo 
de até 04 (quatro) horas, após a devida comunicação verbal ou por escrito, para exame e 
esclarecimento de qualquer problema relacionado com os serviços contratados. 

 
13.11. Fazer seguro, como única empregadora responsável, contra riscos de acidentes do 
trabalho para todo pessoal vinculado à prestação dos serviços pertinentes ao contrato, objeto 
deste Projeto Básico, assim como, observar rigorosamente todas as prescrições trabalhistas e 
da Previdência Social, inclusive as ditadas pelas condições excepcionais de trabalho semanal 
remunerado. 

 
13.12. Substituir imediatamente o empregado que, a juízo da CONTRATANTE, se enquadrar 
em alguns dos seguintes casos: 

 

 
a) For  julgado  incapaz  de  desempenhar  suas  funções  dentro  dos  padrões  exigidos  
pela CONTRATANTE (de ordem técnica, moral ou disciplinar); 

b) Apresentar, em serviço, conduta inconveniente em relação ao público ou aos 
funcionários da CONTRATANTE. 

 

13.13. A CONTRATADA deverá fazer gestão de segurança no trabalho, evidenciando 
objetivamente, para fins de fiscalização, o atendimento a todos os requisitos legais e contratuais 
exigidos. 

 
13.14. Indicar formalmente um preposto, denominado Gerente (Engenheiro) que responderá 
pelo bom relacionamento técnico/administrativo, necessário à perfeita execução dos serviços.  
Este representante deverá ter amplos poderes para solucionar todos os problemas do dia a 
dia de trabalho, tais como: substituição no caso de falta de empregado, atraso, disciplina e 
providências pertinentes ao bom andamento dos serviços. Este preposto terá a obrigação de 
estar integralmente à disposição da CONTRATANTE. 

 
13.15. Manter diariamente em funcionamento as equipes de trabalho, de  forma  que  fique 
assegurada a prestação dos serviços contratados. 

 
13.16. Caucionar, para garantir o cumprimento das obrigações assumidas, na Tesouraria  da 
CONTRATANTE, dentro  dos  15  (quinze)  dias  seguintes  à  data  da  assinatura  do  
instrumento contratual, uma importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato. 

 
13.17. Reciclar periodicamente todos os empregados utilizados na execução dos serviços. 

 
13.18. Nos atendimentos de serviços de corte deverá sempre ser priorizado os maiores 
valores, sendo passível a aplicação de multas caso sejam identificados vícios de apontamento 
de irregularidade para não efetivação do corte. 
 
13.19. Na execução de serviços de corte, sempre que houver impedimento por parte do 
cliente, caberá a equipe ou supervisor solicitar apoio policial para execução do corte. Caso o 
apoio policial não seja atendido deverá ser realizado o devido registro através de Boletim de 
Ocorrência Policial, encaminhando cópia para ciência e controle do Departamento. 
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13.20. Apresentar, no último mês da prestação dos serviços, todos os recolhimentos 
dos encargos e rescisões trabalhistas de seus empregados, ficando desde já a 
CONTRATANTE isenta de quaisquer reclamações trabalhistas, além de: 

 

 
a) Cópia autenticada em cartório  dos  comprovantes  referentes  aos  recolhimentos  
das contribuições devidas ao INSS e FGTS, e folha de pagamento devidamente 
assinada pelos empregados componentes da turma relativas ao mês anterior a data 
da emissão da nota fiscal dos serviços executados; 

 
b) Apresentar Certidão Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT  para  habilitação  
dos pagamentos; 

 
c) A Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do INSS, através das Ordens de Serviços 
n° 203 de 29.01.99, n° 209 de 20.05.99 e Circular n.º 46 de 24.06.99, estabelece a 
RETENÇÃO NA FONTE, à alíquota de 11% (onze por cento), calculada sobre o valor 
bruto da Nota Fiscal, fatura ou recibo, a título de contribuição ao INSS, pela empresa 
contratada para prestação de serviços, sob o título “RETENÇÃO PARA SEGURIDADE 
SOCIAL”. Podendo ser deduzidas do valor bruto, as deduções previstas nas Ordens de 
Serviço acima citadas. 

 
d) Só será permitido A CONTRATANTE receber a nota fiscal de fatura quando 
acompanhada das cópias autenticadas em  cartório  dos  comprovantes de  
pagamentos efetuados  pela 

CONTRATADA, exigidos no presente Projeto Básico, como guias do GFIP, GPS e 
Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF. 

 
e) A CONTRATADA deverá entregar, junto com a fatura mensal, cópia do controle da 
jornada de trabalho de todos os colaboradores envolvidos no contrato no mês de 
referência. 

 
13.21. Enviar, mensalmente até o 5° dia útil do mês, informações de segurança e 
medicina do trabalho conforme quadros III e IV da Norma Regulamentadora 04 do Ministério 
do Trabalho e Emprego, além de formulário padrão indicado pelo SETOR DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO da contratante. 

 
13.22. Apresentar os empregados, desde o primeiro dia de trabalho, com todas as 
ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletiva, viatura e uniforme, quando serão 
fiscalizados e receberão, no primeiro dia de trabalho, orientação complementar sobre 
segurança e medicina do trabalho e primeiros socorros, ministradas pelo Técnico de 
Segurança do Trabalho da CONTRATADA, em consonância o SETOR DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO da CONTRATANTE. 

 
13.23. A CONTRATADA deverá apresentar  mensalmente a  relação  com  todos  os  
funcionários pertencentes ao referido contrato, com os seguintes dados: nome completo, 
matrícula, CPF, RG, Nº. PIS, data de admissão, grau de escolaridade, situação do colaborador 
(ativo, inativo, desligado, afastado e etc) e número da carteira profissional. Nessa relação 
deverão ser mantidos todos os empregados que participam ou já participaram do referido 
contrato, ou seja, deve-se ter um histórico de todos os empregados do contrato. 

 
13.24. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, 
comprovação dos pagamentos das verbas rescisórias dos colaboradores demitidos, podendo a 
não apresentação acarretar em suspensão dos pagamentos dos processos correntes; 
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13.25. Responder por todas as despesas e obrigações relativas a salários, 
alimentação, assistência médica, previdência social, seguros contra acidentes, etc., e 
especialmente, pelo fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho e 
da legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado nos serviços contratados. 

 
13.26. Executar todos os  serviços dentro dos prazos legais, buscando proporcionar as  
metas estabelecidas pela Eletrobras e órgãos reguladores. 

 
13.27. Preencher todos os formulários utilizados na execução dos serviços corretamente e com 
letra legível ou registrá-los em sistema móvel através de equipamento Tablet. 

 
13.28. Pagar aos seus empregados os salários bases apresentados na sua proposta 
comercial, os quais deverão ser lançados em suas carteiras de trabalho, bem como pagar aos 
Eletricistas o adicional de periculosidade, quando do exercício de atividades em área de risco, 
conforme preceitos e entendimento trabalhistas. 

 
13.29. Em hipótese alguma a CONTRATA poderá, salvo prévia e expressa autorização por 
escrito da CONTRATANTE, ceder o contrato ou parte dele, bem como a qualquer título, 
transferir benefícios ou interesses do mesmo a terceiros. 

 
13.30. São de responsabilidade da CONTRATADA, todas e quaisquer  obrigações  tributárias, 
previdenciárias, trabalhistas ou securitárias, devidas a qualquer órgão Federal, Estadual e 
Municipal, inclusive o ressarcimento de danos que eventualmente possam ser causados a 
terceiros ou a CONTRATANTE, pessoas  e  bens  por  ação  ou  omissão,  culpa  ou  dolo  
de  seus  prepostos  ou empregados, incluindo a responsabilidade criminal. 

 
13.31. Manter-se em compatibilidade com as  obrigações  assumidas,  preservando  todas  as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, durante a vigência 
deste. 

 
13.32. A CONTRATADA não poderá distribuir propaganda comercial, amostras, etc, por 
ocasião ou juntamente com a realização dos serviços previstos nesta especificação, salvo 
quando formalmente autorizada pela CONTRATANTE; 

 
13.33. Apresentar capacidade financeira através de demonstração de capital social não 
inferior a 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

 
 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
14.1. Esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação à 
execução dos serviços; 

 
14.2. Fornecer, a  qualquer tempo  e  com  a  máxima presteza, mediante solicitação 
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvida e orientar em todos os casos 
omissos; 

 
14.3. Notificar a CONTRATADA, através do Gestor do Contrato, fixando-lhe prazos para 
correções de irregularidade encontradas na execução dos serviços. 

 
14.4. Notificar  a  CONTRATADA, formalmente, de  todas  as  penalidades, multas,  
suspensão  de serviços ou sustarão de pagamentos, todas as vezes que for comprovada pela 
fiscalização da Companhia de Eletricidade do Amapá quaisquer inobservâncias as exigências 
deste Projeto Básico. 
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14.5. Fornecer a CONTRATADA todos os materiais de uso na aplicação do sistema de 
distribuição da CONTRATANTE, objeto deste Projeto Básico, conforme preceitos e regras em 
item específico desse projeto. 

 
14.6. Notificar a  CONTRATADA, por  escrito,  da  eventual  aplicação  de  multas,  previstas  
neste Contrato; 

 
14.7. Fornecer à CONTRATADA, diariamente, a documentação necessária à execução dos 
serviços; 

 
14.8. Aprovar a execução dos serviços, através de boletins, elaborado pela CONTRATADA, 
em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento dos citados boletins; 

 
14.9. Fiscalizar, sem anuência da CONTRATADA, sobre quaisquer aspectos, para que 
ocorra a fiel execução dos serviços. 

 
15.MULTAS E PENALIDADES 

 
15.1. Por não atendimento ou inobservância de exigência da fiscalização da CONTRATANTE 
e pela inexecução, erro, execução imperfeita, demora de execução ou inadimplência 
contratual, e ainda pelo não  atendimento  ou  inobservância  de  exigência  da  fiscalização  
da  CONTRATANTE,  a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades adiante previstas, 
aplicáveis conforme a natureza ou gravidade da falta cometida, como: 

 

 
a)  Advertência escrita; 

 
b) Multa a ser descontada das faturas apresentadas, da garantia do contrato ou por 

qualquer outro meio, inclusive judicial, observados os seguintes valores: 
 

i. Por serviço não executado devido a responsabilidades da CONTRATADA será 
aplicado multa de 0,6 (zero vírgula seis) vezes o valor da US por serviço não 
realizado; 

 
ii. Por turma que informar que executou o serviço sem que tenha o executado, 

será aplicado multa de 4 (quatro) US; 
 

iii. Por hora ou fração de atraso na execução dos serviços delegados com hora 
marcada e/ou o local onde for indicado, para execução da programação dos 
serviços, salvo o atraso decorrer de fato não imputável à CONTRATADA e/ou 
estiver sido oportunamente justificado pela mesma à CONTRATAÇÃO e não 
aceito, será cobrado multa equivalente a 1 (uma) vez o valor da US; 

 
iv. Caso  qualquer  serviço  sofra  atraso  por  má  condições  do  veículo,  eletricistas, 

equipamentos ou falta destes a CONTRATADA será penalizada em 2 (duas) vezes 
o valor da US; 

 
v. Por   desrespeito  comprovado  a   consumidores  e/ou   Técnicos  e   

empregados  da CONTRATANTE, dentro ou não do horário correspondente ao 
trabalho, será cobrado multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da US; 

 
vi. Por Turma notificada em inspeção pelo Técnico de Segurança do Trabalho do 

SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO (Serviço Especializado de Segurança e 
Medicina do Trabalho), ou pelo Fiscal da CONTRATANTE em decorrência de falta 
ou não disponibilidade de qualquer um dos equipamentos de proteção individual e 
ou coletivo (EPIs e EPCs), ou ainda fardamento dos componentes das turmas da 
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CONTRATADA, será cobrado multa equivalente a 2,5 (dois vírgula cinco) vezes o 
valor da US; 

 
vii. Pela não disponibilização das fichas de inspeção de segurança individual e de 

entrega de EPIs e EPCs, será cobrado multa equivalente a 2,5 (dois vírgula cinco) 
vezes o valor da US; 

 
viii. Por veículo notificado em inspeção pelo Técnico de Segurança do Trabalho (Serviço 

Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho), ou pelo Fiscal da 
CONTRATANTE em decorrência da falta de equipamentos de uso obrigatório em 
perfeito estado de funcionamento nos veículos da CONTRTADA, tais como: pneus 
(carecas), extintor descarregado ou prazo vencido, falta de cinto de segurança ou 
danificado, ausência  de  macaco,  chave  de  rodas,  pneu  sobressalente,  será  
cobrado  multa equivalente a 2,5 (dois vírgula cinco) vezes o valor da US; 

 
ix. Por dia de atraso no prazo dado pela CONTRATANTE (de no máximo de 10 (dez) 

dias), contados a partir da data da notificação pelo Gestor do Contrato para 
reposição dos Equipamentos de Segurança Individual (EPIs) e Equipamentos de 
Segurança Coletiva (EPCs), ou pela falta de equipamentos nos veículos, será 
cobrado multa equivalente a 1 (uma) vez o valor da US; 

 
x. Para  cada  serviço  onde  seja  evidenciado o  não  atendimento a  obrigatoriedade 

de substituição das conexões do ramal  de ligação e/ou instalação das 
conexões, será aplicado penalidade 0,50 (zero vírgula cinco) por constatação. 

 
xi. Caso constato que apontamentos de impedimento de realização de serviços 

possuem natureza de vícios para não execução será aplicado penalidade 0,50 
(zero vírgula cinco) por constatação. 

 
xii. Caso constatado que as equipes na execução dos serviços de corte não priorizam 

os maiores valores, por único e exclusive interesse particular, será aplicada 
penalidade 0,50 (zero vírgula cinco) por constatação. 

 
xiii. Caso seja comprovado pelo Fiscal e ou pelo Técnico de Segurança do trabalho do 

SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO (Serviço Especializado de Segurança e 
Medicina do Trabalho) da CONTRATANTE, o uso de chapéu, boné por qualquer um 
dos componentes das turmas da CONTRATADA ao invés de usar o capacete de 
segurança durante a execução dos serviços, será cobrado multa equivalente a 2,5 
(dois vírgula cinco) vezes o valor da US; 

 
xiv. Caso seja comprovado pelo Fiscal e ou pelo Técnico de Segurança do trabalho do 

SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO (Serviço Especializado de Segurança e 
Medicina do Trabalho) da CONTRATANTE, o não uso do fardamento de trabalho, 
bem como uso incorreto (camiseta por baixo do fardamento anti chamas) por 
qualquer um dos componentes das turmas da CONTRATADA, será cobrado multa 
equivalente a 2,5 (dois vírgula cinco) vezes o valor da US; 

 
xv. Para cada turma que for flagrada pelo Técnico de Segurança do trabalho do SETOR 

DE SEGURANÇA DO TRABALHO (Serviço Especializado em Segurança e 
Medicina do Trabalho) ou pelo Fiscal da CONTRATANTE, com um de seus 
componentes em visível estado de embriagues durante o horário do trabalho, será 
cobrado multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da US; 
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xvi. Caso na  execução dos  serviços, objeto deste Projeto Básico, venha 
ocorrer algum acidente com um ou mais componente das turmas da 
CONTRATADA e posteriormente seja comprovado através de levantamentos 
efetuados com emissão de relatório pelo Técnico de Segurança do trabalho do 
SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO ( Serviço Especializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho), que a causa do acidente foi em decorrência da falta de uso 
e EPIs e o/ou EPCs, ou ainda pelo não cumprimento dos procedimentos de 
segurança, será cobrado multa equivalente 10 (dez) vezes o valor da US, além do 
eventuais custos associados a ações cíveis e trabalhistas demandadas contra a 
CONTRATANTE. 

 

xvii. Quando o somatório das penalidades pecuárias aplicadas à CONTRATADA, durante 
a execução deste Contrato ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, 
a CONTRATANTE poderá declará-lo rescindido de pleno direito, independente de 
notificação judicial ou extrajudicial; 

 
xviii. Na hipótese da CONTRATADA incorrer em multa, está deverá ser descontada na 

primeira fatura de Autorização de Pagamento logo após a infração cometida; 
 

xix. No caso de falta, irregularidade ou inadimplência na execução do Contrato, além 
das penalidades previstas, a CONTRATADA deixará de ser considerada inidônea e 
automaticamente suspensa do cadastro da CONTRATANTE, por um prazo de 5 
(cinco) anos; 

 
xx. A aplicação das penalidades previstas não eximirá a CONTRATADA da 

responsabilidade por outros danos prejuízos a que der causa por infração de 
cláusula ou disposição contratual, ou por execução inadequada dos serviços. 

 
xxi. Caso ocorram ação e/ou omissão da CONTRATADA no uso do sistema de 

rastreamento veicular, caberá a aplicação de multa de 2 (duas) US por dia. 
 

xxii. Caso ocorram a identificação de atividades sendo executada por apenas um 
eletricista, quando da exigência de dois eletricistas, caberá a aplicação de multa de 
5 (cinco) US por evento ocorrência identificada. 

 
xxiii. Caso a Contratada não inicie os serviços dentro do prazo de até 45 (quarenta e 

cinco) dias a partir da data de emissão da OS - Ordem de Serviço do Contrato, será 
aplicado multa diária no valor de 3 (três) US por veículo para cada dia de atraso. 

 
c) Suspensão temporária de participação em  licitação e  impedimento de  contratar 
com a CONTRATANTE por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
d) Declaração de inidoneidade nos Termos da Lei nº 8.666/93 e 8.883/94. 

 

 
15.2. Será dado a CONTRATADA o direito de defesa, no caso de ser multas, no prazo previsto 
em lei. 
 
16. CAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA 

 
16.1. A empresa proponente deverá comprovar a capacidade técnica na execução de 
serviços comerciais e técnicos, caracterizando assim atendimento aos serviços inerentes ao 
atendimento de serviços comerciais, como:  corte,  religação,  ligação  nova,  padronização 
aumento  de  carga  e atividades técnicas como: atendimento de plantão, operação, serviços 
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emergenciais relacionados a falta de energia, poda de árvores, substituição e emenda 
de condutores de Média e Baixa Tensão, troca de e etc. 

 
16.2. Caso seja necessário, a PROPONENTE deverá fornecer condições para realização de 
diligência para verificação do atestado apresentado, por meio da solicitação de cópia 
contratos de prestação de serviços, notas fiscais de execução dos serviços e Anotações de 
Responsabilidade Técnica-ART. 

 

17. GARANTIA 
 
17.1. A CONTRATADA garantirá os serviços a serem executados por um prazo de 12 (doze) 
meses contra qualquer defeito de execução, a partir do recebimento dos serviços, sendo 
passível a aplicação de penalidades dado a identificação de recorrências por má eficiência na 
realização dos serviços. 

 
17.2. Todos os defeitos oriundos de mão de obra constatados durante o prazo de garantia 
serão sanados pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 
18. RECURSOS FINANCEIROS 

 
18.1. Os recursos financeiros necessários para a contratação dos serviços objeto do presente 
Projeto Básicos serão oriundos do Orçamento Anual de Custeio e investimento de 2018/2019 
da Companhia de Eletricidade do Amapá. 

 
19. RESCISÂO DO CONTRATO 

 
19.1. A CONTRATANTE poderá, a seu critério, rescindir o Contrato mediante comunicado por 
escrito com 90 (noventa)  dias  de  antecedência,  independentemente  de  interpelação  
judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA direito de reclamação ou 
indenização, quando verificada, pelo menos uma das causas seguintes: 

 

a) Descumprimento pela CONTRATADA de qualquer cláusula contratual; 
b) Pela prática de fraude; 
c)  Pela prática de dolo ou má fé; 
d) Se a CONTRATADA tiver, reiteradas vezes, títulos protestados em qualquer 
unidade da Federação; 

e) Subempreitar, ceder transferir, o todo ou em partes os serviços ora contratados.   
f)  Descumprir a legislação trabalhista e previdenciária especificamente as disposições 

atinentes à infortunística do trabalho; 
g) Tiver falência ou concordata decretada, ainda que preventivamente. 

 
 
19.2. Ocorrendo uma das causas acima a CONTRATADA disporá de 48 (quarenta e oito) 
horas para apresentar defesa escrita ou documental solicitada pela CONTRATANTE. 

 
19.3. Decorrido o prazo para a CONTRATADA apresentar defesa, o Gestor do Contrato, 
deverá imediatamente comunicar o fato a Diretoria de Engenharia, que analisará e dará 
ciência à Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, anexando a defesa da CONTRATADA, se 
houver. 

 
19.4. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei, ficando, em caso de rescisão administrativa 
reconhecida os direitos da CONTRATANTE. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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20.1. As proponentes deverão: 
 

a) Responsabilizar-se pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados, em qualquer época; 
b) Cumprir fielmente as prescrições deste Projeto Básico, cuja inobservância 
constitui motivo de invalidação irreversível das respectivas propostas; 
c) Não será permitido consórcio de empresas para participação do processo 
licitatório, objeto deste Projeto Básico. 

 

 
20.2. Pelo fato da contratação ser futura e eventual, a contratação poderá ser de no mínimo 
1.000 (mil) US's por  lote,  cabendo a  CONTRATADA dispor  de  estrutura  adequada para  
atender as demandas de serviços nos horários sinalizados como necessários para atender a 
demanda de serviços, sendo portanto, permitido a modificação de horários em relação a 
proposição apresentada no Layout dos Anexo I e Anexo II. 

 
21. ANEXOS 

 

Fazem parte integrante deste Projeto Básico:  

ANEXO I - LAYOUT DISTRIBUIÇÃO EQUIPES  

ANEXO II - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E TIPOS DE EQUIPES 
ANEXO III - TABELA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E COMERCIAIS 
ANEXO IV – INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO 
ANEXO V – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 

 

 
Macapá, 14 de fevereiro de 2018. 

 
 
Elaborado por: 
 
Aprovado por: 

 

Engº Bernard de Sá Gouveia 
Diretor de Engenharia 
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ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

Por problemas de espaço no portal licitações-e para inclusão total dos arquivos, os anexos 

deste projeto básico estão em outro arquivo na mesma licitação nº 732989 no portal do 

licitações-e. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018–PRL/CEA 

PROCESSO Nº 045/2018–PRL/CEA 
 

ANEXO II 
 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
À Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita 
Macapá – Amapá – CEP 68.900-030 
À Comissão de Licitação e Contratos – PRL 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2018 – PRL 
 
Após cuidadoso exame e estudo do Edital do certame licitatório em referência, seus anexos e 
apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar nossa Proposta de conformidade com as 
condições nesse instrumento convocatório. 
 
OBJETO: escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para eventual contratação 
de empresas especializadas para execução futura e eventual de até 30.372 (Trinta mil trezentos e 
setenta e dois) Unidades de Serviço (US) para execução de serviços técnicos e comerciais, em 
regime de empreitada por preço unitário, nas redes de Média e Baixa Tensão, nos municípios de 
atuação da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, no Estado do Amapá, em regime de 
produtividade, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências 
e especificações discriminadas no Projeto Básico e demais documentos anexos a este Edital 
 

(ANEXAR AS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS CONFORME ANEXOS DO 
PROJETO BÁSICO) 

 

1. Preço global da proposta para 12 (doze) meses: R$_____________ 
(______________________), fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos da 
legislação pertinente. 
2. No preço dos serviços, deverão estar inclusos os custos com mão de obra, transporte de 
pessoal, material, tributos diretos e indiretos e demais despesas decorrentes da execução dos 
serviços. 
3. Prazo de Validade da Proposta mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 
OBS.: A CARTA PROPOSTA NA FORMA ESCRITA DEVERÁ SER APRESENTADA APENAS PELO 
LICITANTE VENCEDOR DA LICITAÇÃO, E DEVERÁ ESTAR ADEQUADA AOS PREÇOS RESULTANTES 
DA DISPUTA, OU DA NEGOCIAÇÃO COM O PREGOEIRO, NA DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO. 

 
Local), ______ de ____________________ de 2018. 

 
 
Atenciosamente, 
 
______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
 
 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
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Importante: 
 

1: Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais. 
2: Esse documento será apresentado somente pala licitante vencedora 
2: A falta deste documento não inabilita a Licitante, todavia os dados são importantes para a feitura do 

termo contratual. 

 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: (pessoa ou pessoas que assinarão o termo contratual) 

Nome: 

Cargo(s): RG: CPF: 

Nacionalidade (s): Estado Civil: Profissão: 

Residência (Domicílio): 

Rua / Av: N.º Complemento: 

Bairro: Município: Estado: CEP: 

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

DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social: 

CNPJ nº: Fone: E-mail: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

Rua / Av.: N.º Complemento: 

Bairro: Município: Estado: CEP: 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 

Rua / Av.: N.º Complemento: 

Bairro: Município: Estado: CEP: 

DADOS BANCÁRIOS: 

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

 
Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da 
lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações. 

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018–PRL/CEA 
PROCESSO Nº 045/2018–PRL/CEA 

 
 

ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

 
A empresa ________________________________________________________________, 

CNPJ n.º ______________________________, declara a Companhia de Eletricidade do Amapá - 

CEA, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO n.° 023/2018-PRL/CEA, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos 

termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade 

administrativa, civil e penal.  

     
 
 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018–PRL/CEA 
PROCESSO Nº 045/2018–PRL/CEA  

 
 
 

ANEXO IV 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  

 
 
 
(NOME DA EMPRESA) ______________________________, CNPJ nº 

_______________________, sediada na ___________________________(endereço completo), 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da  obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

________________________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

http://www.cea.ap.com.br/


Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 
 Fone (096) 3212-1301/1302 

CEP 68.900-030 Macapá – Amapá 
CGC (M.F) 05.965.546/0001-09 

www.cea.ap.com.br 

 

 
 

Página 55 de 78 
 

Página 55 de 78 
 

 
 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018–PRL/CEA 
PROCESSO Nº 045/2018–PRL/CEA 

 
 

 
ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 

9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.  

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
 
 

__________________________________ 
Nome e assinatura do declarante 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018–PRL/CEA 
PROCESSO Nº 045/2018–PRL/CEA 

 
 
 

ANEXO VI 
 

 

 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

 
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 

____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________________, estabelecida _______________________________________, 

prestou (ou presta) para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) serviço(s): 

______________________________________________. 

 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada 

constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou 

tecnicamente.  

 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 

 
 

________________________________ 
Assinatura e carimbo 

 
 
 

Observação: Emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cea.ap.com.br/


Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 
 Fone (096) 3212-1301/1302 

CEP 68.900-030 Macapá – Amapá 
CGC (M.F) 05.965.546/0001-09 

www.cea.ap.com.br 

 

 
 

Página 57 de 78 
 

Página 57 de 78 
 

 
 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018–PRL/CEA 
PROCESSO Nº 045/2018–PRL/CEA 

 
 
 

ANEXO VII 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

_____________________________________ (Nome/Razão Social), inscrita no CNPJ nº 

____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ 

e do CPF nº __________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida no Edital do 

Pregão Eletrônico nº 023/2018 – PRL/CEA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, 

não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/06. 

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
        
 

___________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cea.ap.com.br/


Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 
 Fone (096) 3212-1301/1302 

CEP 68.900-030 Macapá – Amapá 
CGC (M.F) 05.965.546/0001-09 

www.cea.ap.com.br 

 

 
 

Página 58 de 78 
 

Página 58 de 78 
 

 
 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018–PRL/CEA 
PROCESSO Nº 045/2018–PRL/CEA 

 
 

ANEXO VIII 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
 

___________________________________________ (Representante legal da empresa), como 
representante devidamente constituído da empresa __________________________________, 
CNPJ nº ________, doravante denominada licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 023/2018 – PRL/CEA, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
CPB, que: 
 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 023/2018 – PRL/CEA, 
foi elaborada de maneira independente, pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 023/2018 – 
PRL/CEA, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 
023/2018 – PRL/CEA não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 023/2018 – PRL/CEA. 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 023/2018 – 
PRL/CEA  

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
023/2018 – PRL/CEA, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Eletrônico nº 023/2018 – PRL/CEA antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
023/2018 – PRL/CEA não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante do Órgão licitante antes da abertura oficial 
das propostas, e 

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

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2018. 
 
        

___________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 
 

http://www.cea.ap.com.br/


Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 
 Fone (096) 3212-1301/1302 

CEP 68.900-030 Macapá – Amapá 
CGC (M.F) 05.965.546/0001-09 

www.cea.ap.com.br 

 

 
 

Página 59 de 78 
 

Página 59 de 78 
 

 
 

 
 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018–PRL/CEA 
PROCESSO Nº 045/2018–PRL/CEA 

 
 

ANEXO IX 
 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2018. 
 
PROCESSO nº. 045/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2018 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 
Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e treze, a Companhia de 
Eletricidade do Amapá, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Padre 
Júlio Maria Lombaerd, nº 1900, bairro Santa Rita, Macapá-AP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
5965546/0001-09, representada pelo Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá, Sr. 
Ângelo do Carmo, portador da Cédula de Identidade nº ________________  e CPF (MF) nº 
___________________,  uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 
8.666/93 e Decreto n.º 7.892/2013, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de 
acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS n.º XXX/2018, RESOLVE em face da Licitação  nº ____/2018, 
modalidade pregão, forma eletrônica – SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o escolha da proposta mais vantajosa para eventual 
contratação de empresas especializadas para execução futura e eventual de até 30.372 (Trinta mil 
trezentos e setenta e dois) Unidades de Serviço (US) para execução de serviços técnicos e 
comerciais, em regime de empreitada por preço unitário, nas redes de Média e Baixa Tensão, nos 
municípios de atuação da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, no Estado do Amapá, em 
regime de produtividade, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, 
exigências e especificações discriminadas no Projeto Básico e demais documentos anexos a este 
Edital 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1.A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos 

requisitos de publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste Edital, 

independentemente de transcrição, incluídas eventuais prorrogações conforme estabelecido pelo 

art. 12, caput, do Decreto 7.892/13 e art. 15, § 3°, III, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Companhia de Eletricidade do Amapá 
por intermédio da Comissão de Licitação da Companhia de Eletricidade do Amapá. 
CLÁUSULAQUARTA - DA EMPRESA REGISTRADA 
 
Empresa Adjudicatária: __________, CNPJ nº __________, com sede no __________, telefone nº 
________, fax nº ________, representada por seu __________, Senhor __________, RG nº 
__________, CPF nº __________. 
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
5.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na 
presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação 
obtida no certame licitatório: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

1     

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
6.1. Não há Órgãos Participantes dos procedimentos iniciais deste SRP e integrantes da Ata de 
Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 
7.2. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente deste Pregão nº 023/2018-
PRL/CEA. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
8.1 O pagamento será realizado, até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, 

através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela 

contratada. 

8.2 A Companhia de Eletricidade do Amapá poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste 
Edital. 
8.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer uma das 
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 
financeira: 
8.3.1 Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede e, 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
8.3.2 Atestação de conformidade da execução do(s) serviço(s); 
8.3.3 Cumprimento das obrigações contratuais assumidas; 
9.3.4 Manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
9.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 
preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada 
na licitação. 
9.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas. 
9.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 
9.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
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10.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto no Edital e anexo I 
(Termo de Referência) do Pregão Eletrônico n.º 023/2018-PRL/CEA; 
10.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 
10.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 
Ata; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1. - A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar 
o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, não 
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa.  
11.2. - Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

CONTRATADA estará sujeita às penalidades descritas no instrumento contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. O(s) contrato(s) advindo(s) da presente Ata poderá(ão) sofrer alterações, obedecidas às 
disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93. 
12.2. O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de 
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata; 
12.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 
iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Companhia de Eletricidade do Amapá; 
12.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no 
mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior; 
12.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 
assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade 
de negociação; 
12.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

a) liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 
pedido da contratação;  

b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação. 
 
12.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 
3.1 O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) detentor(es) da ata e a(s) especificação(ões) resumida(s) 
do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão 
publicadas no DOU e DOE. 
CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA E/OU DO REGISTRO DO 

FORNECEDOR 

14.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada por ocasião de fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 
b) a pedido do fornecedor. 
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14.2. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
14.2. O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo 

administrativo e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá 

informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro, procedendo-se posterior 

publicação do Ato no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DESPESA 
15.1 A despesa decorrente da presente Ata correrá à conta de recursos previstos no Orçamento da 
Companhia de Eletricidade do Amapá, conforme disponibilidade orçamentária. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. Integram a presente Ata do Processo Administrativo n.º xxx/2018, Edital do Pregão Eletrônico 
n.º 023/2018-PRL/CEA e as propostas, com preços e especificações; 
16.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de 
Macapá-AP, Seção Judiciária do Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição 
Federal; 
16.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata 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; 
16.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta CEA. 
 
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento 
lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 
______________________________________________ 

Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá 
 

____________________ 
Empresa 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
Nome: ___________________________                Nome: ___________________________ 
 
CPF: ____________________________                CPF: ____________________________ 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018–PRL/CEA 
PROCESSO Nº 045/2018–PRL/CEA 

 
 

ANEXO X 
 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº ___/ 2018 

 
 

 

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

 
 

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

como CONTRATANTE, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, concessionária 

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

05.965.546/0001-09, representada por seu Presidente interino, RODOLFO FERNANDES DA 

SILVA TORRES, brasileiro, casado, bacharel em direito, R.G. nº 349.186 – SSP/AP e CPF nº. 

086.236.878-25, residente e domiciliado na Rua Jovino Dinoá, nº 856, Jesus de Nazaré, 

Macapá/AP, CEP: 68.908-121, pelo Diretor Econômico e Financeiro, WANDERMILSON DE JESUS 

GARCEZ DE AZEVEDO, brasileiro, união estável, servidor público, portador do RG 937737 - 

SSP/DF e CPF 505.510.511-91, SHIS QI 17 conj. 03, casa 24, Lago Sul, Distrito Federal, CEP: 

71645-030, por seu Diretor de Engenharia, BERNARD DE SÁ GOUVEIA, brasileiro, solteiro, 

engenheiro eletricista, RG. nº 3082585-7 – SSP/SE e CPF nº. 017.257.795-01, residente e 

domiciliado na Rua Estatístico Teixeira de Freitas, nº 86, Pinheiro, Maceió/AL, CEP: 57.055-660, e 

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

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

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

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

de 1993 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes, que se obrigam a 

cumpri-las e respeitá-las integralmente: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1.1- O presente Contrato tem por fundamento legal o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto nº 5.450 de 31 

de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, no Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2018–PRL/CEA, no Processo nº 

045/2018-CL/CEA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
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2.1- O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas especializadas 

para execução futura e eventual de até 30.372 (Trinta mil trezentos e setenta e dois) Unidades de 

Serviço (US) para execução de serviços técnicos e comerciais, em regime de empreitada por 

preço unitário, nas redes de Média e Baixa Tensão, nos municípios de atuação da Companhia 

de Eletricidade do Amapá – CEA, no Estado do Amapá, em regime de produtividade, por um 

período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e especificações 

discriminadas no Projeto Básico e demais documentos anexos ao processo. 

2.1- Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado acima e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS SERVIÇOS: 

3.1 Da estrutura operacional das viaturas – item 4 do Projeto Básico; 

3.1- Da qualificação dos eletricistas – item 4.10 do Projeto Básico; 

3.2- Da estrutura de supervisão e administração – item 5 do Projeto Básico; 

3.3- Dos materiais utilizados nos serviços – item 7 do Projeto Básico; 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO: 

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

(______________). 

4.2- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

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

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

Orçamentária nº ______ – __________________ - _____ e Elemento de Despesa nº 

___________ – _________ – ____, através da Nota de Empenho nº _____/2018, de ___ de 

_____ de 2018. 

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

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

após 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser 

prorrogado mediante Termo Aditivo na forma do artigo 57 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993 e 

suas alterações. 

6.2- A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

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

inicial atualizado do contrato. 

6.3- As supressões resultantes de acordos celebrados entre as contratantes poderão exceder o 

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

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

prorrogação, estes poderão ser revistos sendo aplicado o reajuste conforme fórmula abaixo. 
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Onde: 

Pr: preço reajustado; 

Pv: preço vigente; 

M: Índice de mão-de-obra do segundo mês anterior ao de aniversário da Proposta Vencedora ou 

da última repactuação; 

  : Índice de mão-de-obra do segundo mês anterior ao de apresentação da Proposta Vencedora 

ou da última repactuação; 

C: Índice de combustível/lubrificantes do segundo mês anterior ao de aniversário da Proposta 

Vencedora ou da última repactuação; 

  : Índice de combustível/lubrificantes do segundo mês anterior ao de apresentação da Proposta 

Vencedora ou da última repactuação; 

E: Índice de máquinas, veículos e equipamentos do segundo mês anterior ao de aniversário da 

Proposta Vencedora ou da última repactuação; 

  : Índice de máquinas, veículos e equipamentos do segundo mês anterior ao de apresentação 

da Proposta Vencedora ou da última repactuação; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 

7.1- A CONTRATADA apresentará, mensalmente, Nota Fiscal Eletrônica para liquidação e 

pagamento das despesas pela CONTRATANTE, juntamente com o relatório dos serviços 

prestados, este devidamente certificado pelo setor fiscalizador. 

7.2- Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados a empresa contratada e a 

contagem do prazo para pagamento das faturas contestadas será reiniciado a partir da 

reapresentação da nota fiscal de serviço, devidamente corrigida em um prazo máximo de 07 (sete) 

dias corridos; 

7.3- O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da licitante 

vencedora junto a Fazenda Nacional, a Fazenda Estadual, a Seguridade Social, o FGTS, e a 

Justiça do Trabalho, conforme preceitua o Art. 54, XIII da Lei 8.666/93. 

7.4- O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, contados, a 

partir da efetiva apresentação Nota Fiscal junto a CEA, juntamente com os documentos acima 

citados, devidamente certificados pela DCR/CEA, sendo o crédito depositado na conta bancária, 

conforme descrito abaixo: 

 BANCO: ; 

 AGÊNCIA: ; 

 CONTA CORRENTE: ; 

7.5- Atraso nos pagamentos, que por ventura venham a ocorrer em virtude da mudança dos 

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

multa ou juros à CONTRATANTE; 

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

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

neste contrato e seus anexos;  
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7.7- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

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

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

                                                     EM = I x N x VP 

Onde: 

a) EM = Encargos moratórios; 

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

c) VP = Valor da Parcela a ser paga. 

d) I = Índice de atualização financeira = 0,0001644; assim apurado: 

 

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

       365                            365 

e) TX = Percentual da taxa anual = 6% 

7.8- A atualização financeira prevista nesta condição será incluída em uma Nota Fiscal 

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

será pago. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:  

8.1- O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses dias consecutivos contados a 

partir da data da Autorização de Serviços – ADS; 

PARÁGRAFO ÚNICO - Durante o período de mobilização, no máximo 05 (cinco) dias antes do 

término do prazo de mobilização, a CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de 

habilitação/ qualificação das equipes e os veículos, materiais e equipamentos a serem utilizados na 

execução dos serviços, para inspeção e aprovação pelo Gestor da Contratação e pela área de 

Segurança do Trabalho da Companhia de Eletricidade do Amapá; 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  

9.1- Fica 

designado, de acordo com o Art. 67 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, o Gerente do 

Departamento de Relacionamento com os Consumidores - CEA, responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do Contrato em questão; 

9.2- Caberá a DCR/CEA a atestação das Notas Fiscais Eletrônicas que comprovem a prestação 

dos serviços; 

9.3- O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

prestação dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados;  

9.4- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser 

solicitadas à Diretoria da área, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;  

9.5- A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período 

de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário;  
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9.6- Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços objeto do contrato, a 

CONTRATANTE poderá, ainda, sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo 

com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária; 

9.7- A DCR/CEA certificará as Notas Fiscais Eletrônicas para liquidação e pagamento das 

despesas pela CEA, juntamente com o relatório dos serviços efetivamente prestados;  

CLÁUSULA DÉCIMA- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

10.1- O recebimento dos serviços dar-se-á mediante Termo de Recebimento, na forma prevista 

no artigo 73 da Lei 8.666/93. 

10.2- Os serviços somente serão recebidos, após o atendimento de todas as condições 

estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência e demais documentos que o integram, 

caso não tenha sido comunicada por escrito alguma irregularidade nos mesmos. 

10.3- Os serviços serão recusados se forem entregues em desacordo com as especificações 

solicitadas e propostas. 

10.4- Na eventualidade da fiscalização apontar defeitos, falhas ou imperfeições, enquanto não 

forem sanados os defeitos apontados, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas ou outro determinado pela fiscalização, o serviço não será recebido. 

10.5- Os serviços objeto deste Termo serão formalmente recebidos pelo Gestor do Contrato, 

Conforme a Art. 73 da Lei 8.666/93, após o atendimento de todas as condições estabelecidas, 

observando-se o seguinte: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (Quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado. 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 

que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 

desta Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO LOCAL DA PRESTAÇÃO  E DA QUANTIDADE DOS 

SERVIÇOS: 

11.1- Os serviços deverão ser prestados em toda a área de atuação da Companhia de 

Eletricidade do Amapá – CEA, conforme quadro abaixo: 

 

Regional Polo 

Sul Laranjal do Jari 

Sul Vitória do Jari 

Sul Santana 

Sul Macapá-Sul 

Norte Tartarugalzinho 
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Norte Amapá 

Norte Calçoene 

Norte Oiapoque 

Norte Porto Grande 

Norte Serra do Navio 

Norte Cutias 

Norte Macapá-Norte 

 

 

11.2- O total de Unidades de Serviços distribuídos por regionais: 

 

Regional Qtdade US 

Regional Sul 15.576 

Regional Norte 14.796 

Total 30.372 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

I - DA CONTRATADA: 

12.1- Atender todas as necessidades da CONTRATANTE, concernentes ao objeto deste Contrato 

e do Projeto Básico. 

12.2- Executar os serviços contratados de acordo com a proposta apresentada, com 

SEGURANÇA e EFICIÊNCIA, dentro do mais alto grau de qualidade técnica possível, incorporando 

sempre as inovações tecnológicas em seus equipamentos e procedimentos, respeitando os 

padrões exigidos pela CONTRATANTE. 

12.3- Reparar ou refazer, exclusivamente às suas expensas, os  serviços  inadequadamente 

executados, sanando todos os problemas dentro dos prazos estipulados pela CONTRATANTE. 

12.4- Prestar os serviços com profissionais capacitados, educados,  moralmente  idôneos  e 

habilitados, com conhecimento teórico e pratico comprovado das atividades previstas no Projeto 

Básico e seus anexos, com noções de combate a incêndios e primeiros socorros, e na quantidade 

necessária à perfeita execução dos serviços, objeto deste Projeto Básico. 

12.5- A CONTRATADA é a única responsável por todo o pessoal utilizado na execução dos 

serviços em pauta, inclusive o  preposto, não  tendo  os  mesmos nenhum  vínculo  empregatício 

com  a CONTRATANTE. 

12.6- Preservar os bens e interesses da CONTRATANTE, de seus empregados e de terceiros em 

geral, ressarcindo  quaisquer  danos  materiais  e/ou  pessoais  causados  à  CONTRATANTE  ou  

a terceiros, por ocasião da execução ou em decorrência dos serviços ora contratados, bem como 
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qualquer ônus oriundo de processos judiciais ou administrativos, assegurando-se o 

contraditório e a ampla defesa. 

12.7- Solicitar a presença imediata do responsável da CONTRATANTE, em caso de acidente 

durante a execução dos serviços, que ocasione ou não danos pessoais ou materiais em bens da 

Companhia de Eletricidade do Amapá ou de terceiros. 

12.8- Manter a CONTRATANTE informada de qualquer problema relevante que venha ocorrer 

quando da execução dos serviços, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da ocorrência. 

12.9- Não permitir que seus empregados ou prepostos participem de entrevistas em meios de 

comunicação sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

12.10- Comparecer à CONTRATANTE sempre que solicitada pela mesma, ao seu escritório ou a 

outro local designado, através do seu titular ou responsável legal, no prazo de até 04 (quatro) 

horas, após a devida comunicação verbal ou por escrito, para exame e esclarecimento de qualquer 

problema relacionado com os serviços contratados. 

12.11- Fazer seguro, como única empregadora responsável, contra riscos de acidentes do trabalho 

para todo pessoal vinculado à prestação dos serviços pertinentes ao contrato, objeto deste Projeto 

Básico, assim como, observar rigorosamente todas as prescrições trabalhistas e da Previdência 

Social, inclusive as ditadas pelas condições excepcionais de trabalho semanal remunerado. 

12.12- Substituir imediatamente o empregado que, a juízo da CONTRATANTE, se enquadrar em 

alguns dos seguintes casos: 

a) For  julgado  incapaz  de  desempenhar  suas  funções  dentro  dos  padrões  exigidos  pela 

CONTRATANTE (de ordem técnica, moral ou disciplinar); 

b) Apresentar, em serviço, conduta inconveniente em relação ao público ou aos funcionários da 

CONTRATANTE. 

12.13- A CONTRATADA deverá fazer gestão de segurança no trabalho, evidenciando 

objetivamente, para fins de fiscalização, o atendimento a todos os requisitos legais e contratuais 

exigidos. 

12.14- Indicar formalmente um preposto, denominado Gerente (Engenheiro) que responderá pelo 

bom relacionamento técnico/administrativo, necessário à perfeita execução dos serviços.  Este 

representante deverá ter amplos poderes para solucionar todos os problemas do dia a dia de 

trabalho, tais como: substituição no caso de falta de empregado, atraso, disciplina e providências 

pertinentes ao bom andamento dos serviços. Este preposto terá a obrigação de estar integralmente 

à disposição da CONTRATANTE. 

12.15- Manter diariamente em funcionamento as equipes de trabalho, de  forma  que  fique 

assegurada a prestação dos serviços contratados. 

12.16- Reciclar periodicamente todos os empregados utilizados na execução dos serviços. 

12.17- Nos atendimentos de serviços de corte deverá sempre ser priorizado os maiores valores, 

sendo passível a aplicação de multas caso sejam identificados vícios de apontamento de 

irregularidade para não efetivação do corte. 

12.18- Na execução de serviços de corte, sempre que houver impedimento por parte do cliente, 

caberá a equipe ou supervisor solicitar apoio policial para execução do corte. Caso o apoio policial 

não seja atendido deverá ser realizado o devido registro através de Boletim de Ocorrência Policial, 

encaminhando cópia para ciência e controle do Departamento. 
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12.19- Apresentar, no último mês da prestação dos serviços, todos os recolhimentos dos 

encargos e rescisões trabalhistas de seus empregados, ficando desde já a CONTRATANTE isenta 

de quaisquer reclamações trabalhistas, além de: 

a) Cópia autenticada em cartório  dos  comprovantes  referentes  aos  recolhimentos  das 

contribuições devidas ao INSS e FGTS, e folha de pagamento devidamente assinada pelos 

empregados componentes da turma relativas ao mês anterior a data da emissão da nota fiscal dos 

serviços executados; 

b) Apresentar Certidão Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT  para  habilitação  dos 

pagamentos; 

c) A Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do INSS, através das Ordens de Serviços n° 203 de 

29.01.99, n° 209 de 20.05.99 e Circular n.º 46 de 24.06.99, estabelece a RETENÇÃO NA FONTE, 

à alíquota de 11% (onze por cento), calculada sobre o valor bruto da Nota Fiscal, fatura ou recibo, a 

título de contribuição ao INSS, pela empresa contratada para prestação de serviços, sob o título 

“RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL”. Podendo ser deduzidas do valor bruto, as deduções 

previstas nas Ordens de Serviço acima citadas. 

d) Só será permitido A CONTRATANTE receber a nota fiscal de fatura quando acompanhada das 

cópias autenticadas em  cartório  dos  comprovantes de  pagamentos efetuados  pela 

CONTRATADA, exigidos no presente Projeto Básico, como guias do GFIP, GPS e Certificado de 

Regularidade do FGTS - CRF. 

e) A CONTRATADA deverá entregar, junto com a fatura mensal, cópia do controle da jornada de 

trabalho de todos os colaboradores envolvidos no contrato no mês de referência. 

12.20- Enviar, mensalmente até o 5° dia útil do mês, informações de segurança e medicina do 

trabalho conforme quadros III e IV da Norma Regulamentadora 04 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, além de formulário padrão indicado pelo SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO da 

contratante. 

12.21- Apresentar os empregados, desde o primeiro dia de trabalho, com todas as ferramentas, 

equipamentos de proteção individual e coletiva, viatura e uniforme, quando serão fiscalizados e 

receberão, no primeiro dia de trabalho, orientação complementar sobre segurança e medicina do 

trabalho e primeiros socorros, ministradas pelo Técnico de Segurança do Trabalho da 

CONTRATADA, em consonância o SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO da 

CONTRATANTE. 

12.22- A CONTRATADA deverá apresentar  mensalmente a  relação  com  todos  os  funcionários 

pertencentes ao referido contrato, com os seguintes dados: nome completo, matrícula, CPF, RG, 

Nº. PIS, data de admissão, grau de escolaridade, situação do colaborador (ativo, inativo, desligado, 

afastado e etc) e número da carteira profissional. Nessa relação deverão ser mantidos todos os 

empregados que participam ou já participaram do referido contrato, ou seja, deve-se ter um 

histórico de todos os empregados do contrato. 

12.23- A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, 

comprovação dos pagamentos das verbas rescisórias dos colaboradores demitidos, podendo a não 

apresentação acarretar em suspensão dos pagamentos dos processos correntes; 

12.24- Responder por todas as despesas e obrigações relativas a salários, alimentação, 

assistência médica, previdência social, seguros contra acidentes, etc., e especialmente, pelo fiel 
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cumprimento dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho e da legislação 

correlata, aplicáveis ao pessoal empregado nos serviços contratados. 

12.25- Preencher todos os formulários utilizados na execução dos serviços corretamente e com 

letra legível ou registrá-los em sistema móvel através de equipamento Tablet. 

12.26- Pagar aos seus empregados os salários bases apresentados na sua proposta comercial, os 

quais deverão ser lançados em suas carteiras de trabalho, bem como pagar aos Eletricistas o 

adicional de periculosidade, quando do exercício de atividades em área de risco, conforme 

preceitos e entendimento trabalhistas. 

12.27- Em hipótese alguma a CONTRATA poderá, salvo prévia e expressa autorização por escrito 

da CONTRATANTE, ceder o contrato ou parte dele, bem como a qualquer título, transferir 

benefícios ou interesses do mesmo a terceiros. 

12.28- São de responsabilidade da CONTRATADA, todas e quaisquer  obrigações  tributárias, 

previdenciárias, trabalhistas ou securitárias, devidas a qualquer órgão Federal, Estadual e 

Municipal, inclusive o ressarcimento de danos que eventualmente possam ser causados a terceiros 

ou a CONTRATANTE, pessoas  e  bens  por  ação  ou  omissão,  culpa  ou  dolo  de  seus  

prepostos  ou empregados, incluindo a responsabilidade criminal. 

12.29- Manter-se em compatibilidade com as  obrigações  assumidas,  preservando  todas  as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, durante a vigência deste. 

12.30- A CONTRATADA não poderá distribuir propaganda comercial, amostras, etc, por ocasião ou 

juntamente com a realização dos serviços previstos nesta especificação, salvo quando formalmente 

autorizada pela CONTRATANTE; 

II - DA CONTRATANTE: 

12.33- Esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação à 

execução dos serviços; 

12.34- Fornecer, a  qualquer tempo  e  com  a  máxima presteza, mediante solicitação 

escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvida e orientar em todos os casos 

omissos; 

12.35- Notificar a CONTRATADA, através do Gestor do Contrato, fixando-lhe prazos para 

correções de irregularidade encontradas na execução dos serviços. 

12.36- Notificar  a  CONTRATADA, formalmente, de  todas  as  penalidades, multas,  

suspensão  de serviços ou sustarão de pagamentos, todas as vezes que for comprovada pela 

fiscalização da Companhia de Eletricidade do Amapá quaisquer inobservâncias as exigências 

deste Projeto Básico. 

12.37- Fornecer a CONTRATADA todos os materiais de uso na aplicação do sistema de 

distribuição da CONTRATANTE, objeto deste Projeto Básico, conforme preceitos e regras em 

item específico desse projeto. 

12.38- Notificar a  CONTRATADA, por  escrito,  da  eventual  aplicação  de  multas,  previstas  

neste Contrato; 

12.39- Fornecer à CONTRATADA, diariamente, a documentação necessária à execução dos 

serviços; 
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12.40- Aprovar a execução dos serviços, através de boletins, elaborado pela 

CONTRATADA, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento dos citados 

boletins; 

12.41- Fiscalizar, sem anuência da CONTRATADA, sobre quaisquer aspectos, para que 

ocorra a fiel execução dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES: 

13.1- Por não atendimento ou inobservância de exigência da fiscalização da CONTRATANTE e 

pela inexecução, erro, execução imperfeita, demora de execução ou inadimplência contratual, e 

ainda pelo não  atendimento  ou  inobservância  de  exigência  da  fiscalização  da  

CONTRATANTE,  a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades adiante previstas, aplicáveis 

conforme a natureza ou gravidade da falta cometida, como: 

a)  Advertência escrita; 

b) Multa a ser descontada das faturas apresentadas, da garantia do contrato ou por qualquer outro 

meio, inclusive judicial, observados os seguintes valores: 

i. Por serviço não executado devido a responsabilidades da CONTRATADA será aplicado multa de 

0,6 (zero vírgula seis) vezes o valor da US por serviço não realizado; 

ii. Por turma que informar que executou o serviço sem que tenha o executado, será aplicado multa 

de 4 (quatro) US; 

iii. Por hora ou fração de atraso na execução dos serviços delegados com hora marcada e/ou o 

local onde for indicado, para execução da programação dos serviços, salvo o atraso decorrer de 

fato não imputável à CONTRATADA e/ou estiver sido oportunamente justificado pela mesma à 

CONTRATAÇÃO e não aceito, será cobrado multa equivalente a 1 (uma) vez o valor da US; 

iv. Caso  qualquer  serviço  sofra  atraso  por  má  condições  do  veículo,  eletricistas, 

equipamentos ou falta destes a CONTRATADA será penalizada em 2 (duas) vezes o valor da US; 

v. Por   desrespeito  comprovado  a   consumidores  e/ou   Técnicos  e   empregados  da 

CONTRATANTE, dentro ou não do horário correspondente ao trabalho, será cobrado multa 

equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da US; 

vi. Por Turma notificada em inspeção pelo Técnico de Segurança do Trabalho do SETOR DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO (Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho), ou 

pelo Fiscal da CONTRATANTE em decorrência de falta ou não disponibilidade de qualquer um dos 

equipamentos de proteção individual e ou coletivo (EPIs e EPCs), ou ainda fardamento dos 

componentes das turmas da CONTRATADA, será cobrado multa equivalente a 2,5 (dois vírgula 

cinco) vezes o valor da US; 

vii. Pela não disponibilização das fichas de inspeção de segurança individual e de entrega de EPIs 

e EPCs, será cobrado multa equivalente a 2,5 (dois vírgula cinco) vezes o valor da US; 

viii. Por veículo notificado em inspeção pelo Técnico de Segurança do Trabalho (Serviço 

Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho), ou pelo Fiscal da CONTRATANTE em 

decorrência da falta de equipamentos de uso obrigatório em perfeito estado de funcionamento nos 

veículos da CONTRTADA, tais como: pneus (carecas), extintor descarregado ou prazo vencido, 

falta de cinto de segurança ou danificado, ausência  de  macaco,  chave  de  rodas,  pneu  

sobressalente,  será  cobrado  multa equivalente a 2,5 (dois vírgula cinco) vezes o valor da US; 
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ix. Por dia de atraso no prazo dado pela CONTRATANTE (de no máximo de 10 (dez) 

dias), contados a partir da data da notificação pelo Gestor do Contrato para reposição dos 

Equipamentos de Segurança Individual (EPIs) e Equipamentos de Segurança Coletiva (EPCs), ou 

pela falta de equipamentos nos veículos, será cobrado multa equivalente a 1 (uma) vez o valor da 

US; 

x. Para  cada  serviço  onde  seja  evidenciado o  não  atendimento a  obrigatoriedade de 

substituição das conexões do ramal  de ligação e/ou instalação das conexões, será aplicado 

penalidade 0,50 (zero vírgula cinco) por constatação. 

xi. Caso constatado que apontamentos de impedimento de realização de serviços possuem 

natureza de vícios para não execução será aplicado penalidade 0,50 (zero vírgula cinco) por 

constatação. 

xii. Caso constatado que as equipes na execução dos serviços de corte não priorizam os maiores 

valores, por único e exclusive interesse particular, será aplicada penalidade 0,50 (zero vírgula 

cinco) por constatação. 

xiii. Caso seja comprovado pelo Fiscal e ou pelo Técnico de Segurança do trabalho do SETOR DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO (Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho) da 

CONTRATANTE, o uso de chapéu, boné por qualquer um dos componentes das turmas da 

CONTRATADA ao invés de usar o capacete de segurança durante a execução dos serviços, será 

cobrado multa equivalente a 2,5 (dois vírgula cinco) vezes o valor da US; 

xiv. Caso seja comprovado pelo Fiscal e ou pelo Técnico de Segurança do trabalho do SETOR DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO (Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho) da 

CONTRATANTE, o não uso do fardamento de trabalho, bem como uso incorreto (camiseta por 

baixo do fardamento anti chamas) por qualquer um dos componentes das turmas da 

CONTRATADA, será cobrado multa equivalente a 2,5 (dois vírgula cinco) vezes o valor da US; 

xv. Para cada turma que for flagrada pelo Técnico de Segurança do trabalho do SETOR DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) ou 

pelo Fiscal da CONTRATANTE, com um de seus componentes em visível estado de embriagues 

durante o horário do trabalho, será cobrado multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da US; 

xvi. Caso na  execução dos  serviços, objeto deste Projeto Básico, venha ocorrer algum acidente 

com um ou mais componente das turmas da CONTRATADA e posteriormente seja comprovado 

através de levantamentos efetuados com emissão de relatório pelo Técnico de Segurança do 

trabalho do SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO ( Serviço Especializado em Segurança e 

Medicina do Trabalho), que a causa do acidente foi em decorrência da falta de uso e EPIs e o/ou 

EPCs, ou ainda pelo não cumprimento dos procedimentos de segurança, será cobrado multa 

equivalente 10 (dez) vezes o valor da US, além do eventuais custos associados a ações cíveis e 

trabalhistas demandadas contra a CONTRATANTE. 

xvii. Quando o somatório das penalidades pecuárias aplicadas à CONTRATADA, durante a 

execução deste Contrato ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, a CONTRATANTE 

poderá declará-lo rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial; 

xviii. Na hipótese da CONTRATADA incorrer em multa, está deverá ser descontada na primeira 

fatura de Autorização de Pagamento logo após a infração cometida; 
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xix. No caso de falta, irregularidade ou inadimplência na execução do Contrato, além das 

penalidades previstas, a CONTRATADA deixará de ser considerada inidônea e automaticamente 

suspensa do cadastro da CONTRATANTE, por um prazo de 5 (cinco) anos; 

xx. A aplicação das penalidades previstas não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por 

outros danos prejuízos a que der causa por infração de cláusula ou disposição contratual, ou por 

execução inadequada dos serviços. 

xxi. Caso ocorram ação e/ou omissão da CONTRATADA no uso do sistema de rastreamento 

veicular, caberá a aplicação de multa de 2 (duas) US por dia. 

xxii. Caso ocorram a identificação de atividades sendo executada por apenas um eletricista, quando 

da exigência de dois eletricistas, caberá a aplicação de multa de 5 (cinco) US por evento ocorrência 

identificada. 

xxiii. Caso a Contratada não inicie os serviços dentro do prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a 

partir da data de emissão da OS - Ordem de Serviço do Contrato, será aplicado multa diária no 

valor de 3 (três) US por veículo para cada dia de atraso. 

c) Suspensão temporária de participação em  licitação e  impedimento de  contratar com a 

CONTRATANTE por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade nos Termos da Lei nº 8.666/93 e 8.883/94. 

15.3- Será dado a CONTRATADA o direito de defesa, no caso de ser multas, no prazo previsto em 

lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO: 

14.1- A CONTRATANTE poderá, a seu critério, rescindir o Contrato mediante comunicado por 

escrito com 90 (noventa)  dias  de  antecedência,  independentemente  de  interpelação  judicial 

ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA direito de reclamação ou indenização, quando 

verificada, pelo menos uma das causas seguintes: 

a) Descumprimento pela CONTRATADA de qualquer cláusula contratual; 

b) Pela prática de fraude; 

c)  Pela prática de dolo ou má fé; 

d) Se a CONTRATADA tiver, reiteradas vezes, títulos protestados em qualquer unidade da 

Federação; 

e) Subempreitar, ceder transferir, o todo ou em partes os serviços ora contratados.   

f)  Descumprir a legislação trabalhista e previdenciária especificamente as disposições atinentes à 

infortunística do trabalho; 

g) Tiver falência ou concordata decretada, ainda que preventivamente. 

14.2- Ocorrendo uma das causas acima a CONTRATADA disporá de 48 (quarenta e oito) horas 

para apresentar defesa escrita ou documental solicitada pela CONTRATANTE. 

14.3- Decorrido o prazo para a CONTRATADA apresentar defesa, o Gestor do Contrato, deverá 

imediatamente comunicar o fato a Diretoria de Operação Engenharia, que analisará e dará ciência 

à Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, anexando a defesa da CONTRATADA, se houver. 
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14.4- A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, ficando, em caso de rescisão administrativa 

reconhecida os direitos da CONTRATANTE. 

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA: 

15.1- O CONTRATADO, no prazo de cinco (5) dias, após a assinatura deste termo, prestará 

garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total desta Contratação, que 

será liberada de acordo com as condições previstas neste contrato, conforme disposto no art. 56 

da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

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

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

de 2% (dois por cento).  

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

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA ou a terceiro, decorrentes de 

culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA à 

Contratada; 

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

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

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

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

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

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

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

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

uma ou mais das seguintes hipóteses:  

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

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

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. 

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

previstas neste item. 

15.8- Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

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

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

todas as cláusulas do contrato; 

b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA não comunique a ocorrência de sinistros. 

CLÁSULA DÉCIMA SEXTA - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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16.1- A unidade de medição para o regime de produtividade, denominada, 

Unidade de Serviço - US, será mensurada dado o total de serviços realizados multiplicado pelo 

coeficiente de cada serviços, conforme estabelecido no Anexo IV. 

16.2- A medição ocorrerá com periodicidade mensal e corresponderá ao número total de 

US´s efetivamente trabalhadas no mês, através do somatório das US´s de cada equipe. 

16.3- A CONTRATADA deverá apresentar um Boletim de Medição Mensal  para  

aprovação  da fiscalização, até  o  5°  (quinto)  dia  útil  do  mês  subsequente ao  mês  de  

referência,  na  área responsável pela gestão dos serviços contratados em cada um dos regionais. 

Este documento deve vir acompanhado dos Relatórios Mensais dos Serviços, onde consta a 

quantidade de US dos Serviços devidamente assinada pelo Gestor do Contrato e os profissionais 

envolvidos no objeto desta contratação. 

16.4- Deve-se anexar aos Relatórios Mensais de Serviços, cópia de documentos que 

comprovem a realização dos serviços, ou no mínimo, referenciar em relatório que deve ser anexo, 

os números de registro dos devidos documentos. 

16.5- A medição final dos serviços somente será liberada para faturamento, após o aceite 

técnico da fiscalização no término dos mesmos, com inspeção na sua totalidade. Para conferência 

e aprovação do boletim de medição, o responsável pela fiscalização disporá de um prazo de 5 

(cinco) dias úteis a partir da data do recebimento. 

16.6- Depois de aprovado o boletim de medição, estará a CONTRATADA habilitada a 

emitir fatura correspondente, que será processada e paga pela Companhia de Eletricidade do 

Amapá no prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento e atesto, junto com os demais 

documentos necessários, por parte do gestor do contrato. 

16.7- O prazo para pagamento das faturas ficará suspenso na hipótese de constatação 

de erros, ou falhas, ou irregularidades, ou quando não estiverem acompanhadas de documentos 

exigidos para a sua apreciação, somente voltando a fluir a partir da apresentação pela 

CONTRATADA, de novas faturas corretas, ou da apresentação de documentos exigidos para a 

sua aprovação; 

16.8- A Companhia de Eletricidade do Amapá poderá deduzir das faturas a serem pagas 

à CONTRATADA: 

a)   As quantias a ela devidas pela CONTRATADA, a qualquer título; 

b)  O valor das multas por ventura aplicadas pela CONTRATANTE, de conformidade com o 

Contrato; 

c)   O valor dos prejuízos causados pela CONTRATADA a CONTRATANTE, em decorrência da 

execução dos serviços contratados; 

d)  O valor do reembolso de pagamentos feitos pela CONTRATANTE a terceiros, por danos ou 

ação da CONTRATADA, durante a execução do Contrato; 

e)   O valor da caução, quando prestada através de fiança bancária, na hipótese de expiração de 

seu prazo de vigência. 

f)   Para receber o pagamento do saldo do contrato, a CONTRATADA deverá comprovar o 

cumprimento de todas as obrigações, fiscais, trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste 

Contrato. 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

18.1- O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e observados os subitens subsequentes; 

PARÁGRAFO ÚNICO - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação 

da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem 

como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 

19.1- O objeto do presente contrato não poderá ser subcontratado, em qualquer hipótese, sob pena 

de rescisão contratual, salvo expressa autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 

20.1- Os casos omissos relativos à execução deste contrato administrativo serão resolvidos pelas 

partes, com a estrita observância das disposições contidas no art. 55, V da Lei nº 8.666/93 e 

legislação complementar aplicável a Teoria Geral dos Contratos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

21.1-É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO: 

22.1- Este Contrato deverá ser publicado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º dia útil do mês 

seguinte de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Amapá, art. 61, parágrafo único, da Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO: 

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

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de 

Macapá (AP), com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

      
 Macapá (AP), ____ de ________ de 2018. 

 

 

 
 RODOLFO FERNANDES DA SILVA TORRES  

 PRESIDENTE INTERINO DA CEA 
CONTRATANTE 

 

 

WANDERMILSON DE JESUS GARCEZ DE 
AZEVEDO 

DIRETOR ECON. E FINANCEIRO DA CEA 
CONTRATANTE 
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BERNARD DE SÁ GOUVEIA 

DIRETOR DE ENGENHARIA DA CEA 
CONTRATANTE  

 

 

_______________________ 

CONTRATADA  
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