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EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE REPETIÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - CPL/CAESA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200201.0005.2285.0022/2020 – CAESA 

 
A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO AMAPÁ - CAESA, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 05.976.311/0001-04, Inscrição Estadual nº 

030086740, com sede na Av. Ernestino Borges, nº 222, Centro, CEP – 68.908-198 – Macapá-AP, 
por intermédio da Comissão de Licitação, designados pela Portaria nº 40 de 17 de março 2021 
- CAESA e autorizados no processo em epígrafe, torna público que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução 
indireta, no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, que será regida em 
conformidade com as disposições da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei 
Complementar 123/2006 e a Legislação complementar vigente e pertinente à matéria, bem como 
as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 
1. DA SESSÃO 
1.1. A sessão pública será realizada na Sala do Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios-
NULIC, no Prédio da CAESA, sediada na Av. Ernestino Borges, 222, Centro – Macapá-AP. 
 

DIA: 03/02/2022.  
INÍCIO: Às 09h30min. 
 
1.2. Ocorrendo Decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data e horário acima determinados, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos, desde que não haja 
comunicação em contrário. 
1.3. O Edital e seus anexos poderão ser retirados, mediante apresentação de um pen-drive 
formatado, na sala do NULIC/CAESA, sito a Avenida Ernestino Borges, nº 222, Centro, Macapá-
AP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00mim às 14h00, até 24 (vinte e quatro) horas 
antes da hora marcada para o início da Sessão Pública, ou no sito https://caesa.portal.ap.gov.br. 
Outras informações poderão ser obtidas pelos e-mails caesa.cpl.ap@gmail.com. A CAESA não 
se responsabilizará pela falta de informações relativas aos procedimentos àqueles interessados 
que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. 
 
2. DO OBJETO: 
2.1. Contratação de empresa para a construção de 10 (dez) poços tubulares sendo: 02 (dois) 

em Macapá nos bairros Mestre Oscar e Morada das Palmeiras; 04 (quatro) em 
Santana, nos bairros Bacabal, Modulo Esportivo, Laranjeiras e Fonte Nova; 01 (um) 
em Itaubal do Piririm no Carmo do Macoacari; e 03 (três) em Laranjal do Jari, nos 

bairros Ramal da Castanheira , Mirilândia e Nazaré Mineiro partes integrantes do caderno 
de Especificações Técnicas (documento de referência na execução de obras) – Anexo I do 
Edital. 
 
3.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
3.1. O presente Edital e os Anexos são complementares entre si, de modo que qualquer item, 
especificação ou detalhamento de proposta constante em um desses documentos, mesmo que 
ausente no outro, serão considerados válidos e eficazes. 
3.2. As instruções deste Edital determinam as regras que orientarão o processo licitatório até 
assinatura do respectivo contrato. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como 
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das leis, não serão aceitas como justificativa para erros ou divergências encontradas em 
documentos de habilitação e/ou propostas. 
3.3. Cumpridas as disposições deste Edital, a autoridade competente da CAESA procederá à 
adjudicação do objeto desta licitação, escolhendo como proposta vencedora aquela que 
apresentar o Menor Preço Global. 
 
4. VALOR ESTIMADO 
4.1. O valor máximo estimado para contratação do objeto deste Certame é de R$ 1.862.610,70 
(Um milhão Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Seiscentos e Dez Reais e Setenta Centavos). 
 
5. FONTE DE RECURSOS 
5.1. Os recursos financeiros destinados ao pagamento pelo fornecimento do Objeto desta 
licitação são próprios e estão previstos no orçamento da CAESA para o exercício corrente, 
através da Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a Receber de Cliente. 
  
6. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 
6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder 
à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
6.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 8.666/93, porém, decairá deste direito quem não o fizer até o segundo dia 
útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas desta Tomada de Preços. 
6.3. A impugnação, os pedidos de esclarecimento e/ou providências deverão conter os 
seguintes dados do interessado ou de quem o represente: nome e endereço completos, telefone, 
e-mail, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação do pedido, com 
exposição de forma clara e objetiva dos fatos, das possíveis falhas ou irregularidades que 
entenderem viciarem o mesmo, e seus fundamentos. 
6.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, serão corrigidos os vícios e, será designada nova 
data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
6.5. Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações ao edital, deverão ser 
encaminhados por escrito, devidamente instruídos, contendo: assinatura, endereço, razão social 
e telefone para contato, bem como protocolados no seguinte endereço. 

 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA 
NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATO - NULIC 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL 
REPETIÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, – CPL/NULIC/CAESA. 
End. Ernestino Borges nº 222, Centro, CEP: 68.908-198, Macapá, Amapá. 

 
6.6. Não serão atendidas as solicitações verbais. 
6.7. Não serão reconhecidos os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações 
depois de vencido o respectivo prazo legal.  
6.8. A resposta aos pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações serão 
prestadas pela Comissão de Licitação através de comunicação via postal e/ou e-mail. 
 
7. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
7.1. Poderão participar desta Tomada de Preço, interessados que atuem no ramo pertinente ao 
seu objeto, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
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para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação e que atenderem as exigências do Edital e seus anexos. 
7.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas. 
 
7.3. Não poderão participar direta ou indiretamente  
7.3.1. Licitante cujos diretores, responsáveis legais técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sócio, mantenham qualquer vínculo funcional junto 
ao órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
7.3.2. Empresas que se encontrem sob: falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, empresas estrangeiras que não instaladas no país, nem aquelas que tenham sido 
declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão 
do direito de contratar ou licitar com a CAESA; 
7.3.3. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 
7.3.4. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
7.3.5. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem 
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
7.4.  Das Condições de Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
7.4.1. Para efeitos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, consideram-se 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a Sociedade Empresária, a Sociedade Simples, 
a empresa individual de responsabilidade limitada, devidamente registradas no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso. 
7.4.2. Nos termos do artigo 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 
7.4.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
7.4.4. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
7.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.4.3, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 
8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.  
7.4.6. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço e desde que a melhor oferta inicial 
não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.  
7.4.7. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

3



 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA 
Avenida Ernestino Borges, 222, Centro, Macapá-AP, CEP 68908-010 
NULIC/CAESA 
 

7.4.7.1. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.4.6, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.4.8. Para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar n° 123/2006, a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar, na forma da lei, juntamente 
com os documentos de habilitação a declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do §4º do art. 3º do dispositivo supracitado, conforme modelo do Anexo IV 
deste Edital. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
8.1. O credenciamento é condição obrigatória para os licitantes que desejarem participar desta 
licitação. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Comissão de 
Licitação ficará impedido de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 
de “Habilitação” e “Proposta”, bem como, declarar a intenção de interpor recurso, inclusive 
de assinar ata, relativos a este Certame. 
8.2. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão pública 
para recebimento dos envelopes de documentos de habilitação e proposta de preços, a 
Comissão de Licitação credenciará os interessados ou seus representantes legais. 
 
8.3. Para credenciarem-se, os interessados ou seus representantes legais apresentarão à 
Comissão de Licitação, FORA DOS ENVELOPES: 
8.3.1. Documento oficial de identificação, com foto. 
8.3.2. Comprovação da existência dos poderes necessários para formulação de propostas e 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
8.3.3. A existência dos poderes referidos no subitem 8.3.2 será verificada mediante 
apresentação de documentos (ato constitutivo, estatuto, contrato social, ata da eleição de 
diretoria, dentre outros) que demonstrem o enquadramento do interessado na condição de 
proprietário, sócio, diretor ou administrador da empresa, podendo praticar atos em nome do 
licitante. 
8.3.4. Caso o licitante se faça representar por procurador ou mandatário, a existência dos 
poderes referidos no subitem 8.3.2 será verificada através de procuração, outorgando-lhe 
poderes para a prática de atos em nome do interessado: 
8.3.4.1. A procuração concedida mediante instrumento particular deverá estar acompanhada dos 
documentos referidos no subitem 8.3.3 permitindo a verificação da existência dos poderes do 
outorgante. 
8.3.4.2. Será dispensada a exigência contida no subitem 8.3.4.1 para procurações concedidas 
mediante instrumento público. 
8.3.5.  Se empresa individual, o registro comercial devidamente registrado. 
8.3.6. É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar 
mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes 
envolvidos. 
8.3.7. No momento do credenciamento, deverão ser entregues à Comissão de Licitação os 
seguintes documentos FORA DOS ENVELOPES: 
8.3.7.1. A Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, para utilizar a prerrogativa estabelecida 
na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 8.538/2015, deverá 
apresentar DECLARAÇÃO de que ostenta essa condição e de que não se enquadra em 
nenhum dos casos enumerados no § 4º, do art. 3º da referida Lei (Anexo IV – Modelo). 
8.3.7.1.1. A declaração de que trata o subitem anterior, poderá ser substituída pela certidão 
expedida pela Junta Comercial. 
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8.3.7.2. Para que as microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, possam gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da referida 
Lei, é necessário, no ato do credenciamento do licitante, apresentação da Certidão expedida 
pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da IN 103, de 30 de abril de 2007, do DNRC - 
Departamento Nacional de Registro do Comércio. 
8.3.7.3. A certidão deverá ter sido emitida neste exercício, sob pena de não aceitabilidade. 
8.3.8. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em 
separado dos documentos de habilitação e proposta. 
8.3.9. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os 
quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente, ou conferido por servidor desta Comissão ou publicação em órgão da imprensa 
oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade. 
8.3.9.1. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem 
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não 
inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos 
envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou 
fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento 
dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, 
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que 
estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se 
encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa. 
8.3.10. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a 
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do 
direito ao recurso. 
 
9. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
9.1. A seção para recebimento e abertura dos envelopes contendo os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, será pública, dirigida pelo Presidente da Comissão 
de Licitação, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados 
no Preâmbulo deste edital;  
9.2. Declarada aberta a sessão pelo Presidente, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) entregará 
(ão) os envelopes, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes; 
9.3. Os envelopes 1 e 2 deverão ser apresentados devidamente lacrados e rubricados no fecho, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO  

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁ - CAESA 

REPETIÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2021 – CPL/NULIC/CAESA 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁ - CAESA 

REPETIÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2021 – CPL/NULIC/CAESA 

Data da Realização: 03/02/2022 
Razão Social do Proponente 

CNPJ, E-mail e Fone/Fax. 

Data da Realização: 03/02/2022 
Razão Social do Proponente 

CNPJ, E-mail e Fone/Fax. 

 
10. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
10.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, de preferência 
ordenados e numerados sequencialmente, apresentados em original, os quais farão parte do 
processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou 
conferido por servidor desta Comissão ou publicação em órgão da imprensa oficial e somente 
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serão aceitos se apresentarem validade na data prevista para a realização da sessão,  
reservando-se a CAESA o direito de verificar, na fonte emissora, a autenticidade dos mesmos, e  
referir-se-ão sempre à jurisdição do local de domicílio da sede do proponente, conforme o caso: 
 
10.1.1. Habilitação Jurídica: 
10.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
10.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  
10.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  
10.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
10.1.2. Qualificação Econômico-Financeira:  
10.1.2.1 - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário 
individual; 

a - A certidão que não possuir prazo de validade somente será aceita se a respectiva data 
de emissão não exceder a 90 (noventa) dias de antecedência da data de sua 
apresentação. 
b - A certidão apresentada cujo prazo de validade esteja expirado acarretará a inabilitação 
do Licitante. 

 

10.1.2.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2020), 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: 
 

10.1.2.3 - O balanço deverá estar assinado por contador habilitado devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade apresentando a CERTIDÃO DE REGULARIDADE 
PROFISSIONAL dentro do prazo de validade de acordo com a Resolução do Conselho Federal 
de Contabilidade - CFC nº 1.402 de 27/07/2012. 
 

10.1.2.4 - Demonstrar, APRESENTANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO EM DOCUMENTO 
PRÓPRIO, a boa situação financeira da empresa, tendo como base o Índice de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com resultados iguais ou superiores a 1 
(um); 

 

10.1.2.5 - E/ou comprovar a existência de capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 

10.1.2.6 - Em se tratando de sociedades Cooperativas deverão ainda apresentar todos os 
documentos abaixo, conforme § 3º do art. 19 da Instrução Normativa Nº 002/2008 – MPOG: 

a) Ata de fundação; 
b) Publicação de sua constituição em diário oficial ou jornal de grande circulação; 
c) Regimento Interno (com ata de aprovação); 
d) Certificado de regularidade expedido pela OCB da sede da licitante; 
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10.1.3. Qualificação Técnica:  
10.1.3.1. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), bem como do(s) profissional(is) que  
acompanhará(ão) a execução do obra, devidamente quitados e dentro do prazo de validade; 
10.1.3.2. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-profissional de que trata o subitem acima, conforme o disposto no § 10 do art. 30 da Lei 
8.666/93, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração. 
10.1.3.3. Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome do licitante, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante 
prestado ou estar prestando, com qualidade satisfatória, serviços de natureza e vulto 
compatíveis com o objeto ora licitado, descrito neste Edital; 
10.1.3.4. Declaração que possui as instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
10.1.3.5.   A Comissão de Licitação poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 
 
10.1.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
10.1.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição 
sob pena de inabilitação: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
10.1.4.2. Havendo qualquer restrição tributária, as ME e EPP terão o prazo de 05 ( cinco) dias 
úteis, podendo ser prorrogado por igual período, contado do dia da declaração do vencedor 
provisório do certame, para regularizar sua situação junto ao fisco, nos termos dos arts. 42 e 43 
da Lei Complementar nº 123/2006 c/c art. 4º, §1º, do Dec. 6.204/07, prorrogáveis por igual 
período, à critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positiva com efeito de 
negativa; 
10.1.5. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte 
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
 
a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, na 
forma do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988. 
 
11. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇO 
11.1. O envelope da Proposta de Preços deverá conter:  
11.2. Carta Proposta, conforme modelo constante do Anexo II deste Edital, devendo ser 
apresentado em folhas rubricadas, estar devidamente datada e assinada na última folha e 
rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante legal, e deverá ser elaborada 
conforme segue: 
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a) Em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado, redigida com clareza, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, com identificação do proponente, nome ou razão social, endereço completo, 
formas de contato (fone, fax, e-mail), redigida em língua portuguesa. 
b) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
c) Constar o nome do representante da empresa que firmará contrato com a administração, bem 
como o estado civil, profissão, número de RG, do CPF, domicílio e cargo ocupado. 
11.3. Constar uma única proposta, com preço global, em moeda corrente nacional (Real).  
11.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
11.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto deste Certame, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.  
11.6. Poderão ser admitidos, pela Comissão de Licitação, erros de naturezas formais, desde que 
não comprometam o interesse público e da Administração.  
11.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;  
11.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, 
condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos 
originais ofertados. 
11.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento. 
 
12. DOS CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA 
12.1. Em sessão pública, na data prevista neste Edital, a licitação será processada e julgada 
conforme os seguintes procedimentos: 
12.2. Na hora definida para início da sessão, o presidente da CPL/CAESA credenciará cada 
proponente ou representante presente e, no mesmo ato, receberá os envelopes de documentos 
de habilitação e proposta de preços; 
12.3. Abertos os envelopes, os documentos de habilitação serão rubricadas pela Comissão e 
pelos licitantes;  
12.4. Após abertura dos envelopes de documentos de habilitação e, análise, vistas e assinaturas 
de todos os participantes, a Comissão habilitará os concorrentes que cumprirem as exigências 
previstas neste Edital, e devolverá os envelopes de proposta de preços lacrados aos 
concorrentes inabilitados, desde que não tenha havido recurso contra a inabilitação, ou após sua 
denegação; 
12.5. Imediatamente após, tendo havido renúncia expressa de todos os licitantes, lavrada em 
ata, em relação ao direito de interpor recurso contra os atos da CPL/CAESA, dar-se-á a abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços daqueles habilitados,  
12.6. Não havendo renúncia de todos quanto a interposição de recursos, o presidente da 
CPL/CAESA suspenderá a sessão, garantindo o prazo de 02 (dois) dias úteis para o exercício do 
referido direito e, transcorrido esse prazo, ou após julgamento de recursos interpostos, retomará 
a sessão, convocando previamente os licitantes habilitados, e promoverá a abertura das 
respectivas propostas de preços. 
12.7. Procedida a abertura das propostas de preços, após análise e a assinatura de todos os 
participantes, a CPL/CAESA julgará tais propostas e proclamará vencedora da licitação a 
empresa cuja proposta adequar-se integralmente ao Edital e apresentar o Menor Preço Global. 
 
13. DOS RECURSOS 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 5(cinco) dias úteis a contar da 
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intimação do ato ou da lavratura da respectiva ata, para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 
13.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 
13.4. A Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 02 
(dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo à autoridade superior, devidamente 
informado. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados do recebimento do referido recurso pela autoridade superior. 
13.5. As impugnações, recursos e contrarrazões deverão ser entregues no protocolo da CAESA, 
endereçadas à Comissão Permanente de Licitações. 
13.6. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pela Licitante. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
14.1. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 
ao licitante vencedor; 
14.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para 
assinar o contrato no prazo definido neste edital. 
 
 
15. DO CONTRATO 
15.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a CAESA e a licitante 
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, cuja minuta encontra-se no ANEXO V deste 
Edital, observando-se as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus anexos, 
na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.  
15.2. A CAESA convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que 
deverá comparecer dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir 
da convocação formal.  
15.3. Quando o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do 
contrato, ou recusar-se a assinar o contrato será convocado outro licitante, observada a ordem 
de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis da Lei 8.666/1993 e suas alterações. 
 
16. DOS PRAZOS (VIGÊNCIA E EXECUÇÃO) 
16.1. O prazo de vigência contratual será de 500 (quinhentos) dias consecutivos, contados a 
partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. 
16.2. O prazo contratual somente poderá ser prorrogado a critério da Administração, desde que 
ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, 
devidamente formalizado nos autos do processo administrativo e aprovado pela autoridade 
competente. 
 
17. D0 RECEBIMENTO DO OBEJTO 
17.1. Após a perfuração de cada poço, deverá ser emitido Termo de Recebimento Parcial dessa 
etapa dos serviços. 
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17.2. O término dos serviços será considerado após a perfuração de todos os poços e se 
caracterizará pela comunicação escrita da contratada à CAESA, procedimentos esses que 
devem ser feitos com prazo contratual vigente. 
17.3. Após a comunicação de término dos serviços, a fiscalização deve realizar a vistoria no local 
do serviço e emitir: 

a) Termo de Recebimento Provisório: Será emitido em até 15 (quinze) dias após a 
comunicação dos serviços e pode vir a consignar ou não pendências em relação à 
execução do objeto. 
Se o Termo de Recebimento Provisório consignar pendências em relação ao serviço, 
deve ser fixado pela fiscalização, no próprio Termo, prazo razoável para os reparos, 
correções, remoções, reconstruções ou substituições relativas ao objeto do contrato (art. 
69 da Lei nº 8.666/1993), limitado, em regra, a trinta dias. 
Concluídos os trabalhos pela contratada dentro do prazo fixado, deve ser emitida nova 
comunicação escrita à fiscalização para que a mesma faça a segunda vistoria. Uma vez 
constatada a regularização das pendências apontadas, a fiscalização emite comunicado 
interno para que sejam efetivadas as providências com vistas ao recebimento definitivo. 
 

17.4. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido pela Comissão de Recebimento de 
Obras e Serviços - CROS/CAESA, conforme (alínea b do inciso I do artigo 73 da Lei nº 
8.666/1993), em um prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos a partir do Termo de 
Recebimento Provisório ou da comunicação interna do fiscal (na hipótese do primeiro ter 
consignado pendências). 
 
18. DA FORMA DE PAGAMENTO 
18.1. Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados 
e medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais; 
18.2. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura 
discriminando a execução do serviço efetivamente prestado; 
18.3. Atestada a execução do objeto contratado e aprovado pela fiscalização, a CAESA pagará a 
contratada o preço correspondente à prestação do serviço realizado em até 30 (trinta) dias, 
contatos da data de protocolização da documentação fiscal, a qual deverá ocorrer no primeiro 
dia útil do mês seguinte ao da execução dos respectivos serviços, devidamente certificada e 
aprovada pelo setor competente e acompanhada dos seguintes documentos: 
a) Certidão de regularidade com a Seguridade Social; 
b) Certidão de regularidade com o FGTS; 
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei. 
18.4. Caso a Contratada goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela 
apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei 
Complementar nº 123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 
480/04, alterada pela IN nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.  
18.5. Após apresentada a referida comprovação, a CONTRATADA ficará responsável por 
comunicar a CAESA qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, 
durante a execução do serviço. Se, por qualquer motivo alheio à vontade da Contratante, for 
paralisada a prestação do serviço, o período correspondente não gerará obrigação de 
pagamento; 
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18.6. No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor, em virtude de 
penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
18.7. No caso de eventual atraso 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, será 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 = 0,0001644, assim apurado:  
   I = (TX/100)   I = (6/100)   I = 0,0001644  
                 365          365  
 TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
18.8. Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a CAESA ou 
justificativa que sirva de pretexto para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços, e, o 
novo prazo será contado a partir da sua reapresentação e de nova certificação e aprovação. 
 
18.9. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a 
CONTRATADA indicar, devendo para isso, ficar explicitado o nome do banco, agência, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
 
19. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
19.1. 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. 
19.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato. 
19.3. 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. 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES 
20.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 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 prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; sem prejuízo das demais sanções 
previstas no presente Edital.  
20.2.  A licitante que desistir dos preços ofertados, ou ainda, se ficar caracterizado que o serviço 
ofertado não atende às especificações constantes na respectiva proposta, ficará sujeita à multa 
correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor global do contrato, facultada ainda a 
possibilidade de aplicação da sanção prevista neste item.     
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20.3. 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 seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa:  
a) Advertência:  

b) Multas de:  
b.1) 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso na entrega do projeto básico ou do 
projeto executivo, calculada sobre o valor total do contrato limitada a 10% do mesmo valor;  
b.2) 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;  
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato por 
ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, independentemente das 
demais sanções cabíveis.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
CAESA por prazo não superior a dois anos;  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
 
Parágrafo Primeiro – No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito 
ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 
processo, no prazo de cinco dias úteis.  
Parágrafo Segundo – As sanções previstas nas alíneas a, c e d poderão ser aplicadas 
juntamente com as da alínea b.  
Parágrafo Terceiro – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar do recebimento da notificação.  
Parágrafo Quarto – Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do(s) pagamento(s) a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou 
insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será cobrado administrativamente e/ou 
judicialmente.  
20.4. Nenhuma responsabilidade recairá sobre a CAESA por eventuais perdas e danos oriundos 
de danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do contratado e seus prepostos. 
 
21.  DO REAJUSTE DE PREÇOS 
21.1. Os preços contratados não são passíveis de reajustamento, exceto em caso de renovação 
de contrato ou caso imprevisto que altere fundamentalmente o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, quando se adotará para o reajuste a inflação do período medida pelo IPC ou índice 
que venha a substitui-lo, respeitando-se a legislação ordinária no que diz respeito ao prazo 
mínimo de 01 (um) ano para realização de reajuste de preços contratuais. O reajuste terá como 
objetivo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 
65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
22.  DA FISCALIZAÇÃO 
22.1. Cabe a CONTRATANTE, a seu critério a designação de engenheiro ou comissão 
especialmente constituída para esse fim, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de 
todas as fases da execução dos serviços, cabendo ao Construtor facilitar-lhe o cabal 
desempenho das suas funções e acatar as suas determinações dentro das boas normas de 
serviços. 
 
23.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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23.1. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do proponente vencedor, farão 
parte integrante do contrato, independente de transcrição. 
23.2. É facultada a Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
23.3.  A CAESA publicará o extrato do contrato no DOE - Diário Oficial do Estado, até o quinto 
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei nº 
8.666/93. 
23.4. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
23.5. A falta de atendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta, durante a realização do certame. 
23.6. As normas que disciplinam este Convite serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
23.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a 
obrigatoriedade de serem adquiridos os serviços. 
23.8. Aos casos omissos aplicam-se as regras constantes da legislação que regula este Edital. 
 
24. DO FORO 
24.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da seção judiciária de 
Macapá, com exclusão de qualquer outro. 
 
25. DOS ANEXOS AO EDITAL 
25.1. Constituem partes integrantes deste Edital e, estão avolumados nessa ordem: 
a) ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (PROJETO BÁSICO) 
b) ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA 
c) ANEXO III - DECLARAÇÃO CONFORMIDADE DO ART.7º DA CF 
d) ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
e) ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 
f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
Macapá, 07 de janeiro de 2022. 

 
José Marcelo Midones Serra Alves 

Presidente da CPL/CAESA 
Portaria nº 40/2021 

 

13



 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
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I - OBJETIVO: 

  A presente Especificação Técnica tem como objetivo, estabelecer as bases 

fundamentais para a Implantação de poços tubulares, em Macapá, Santana, 

Laranjal do Jarí e Carmo do Macacoarí, no Itaubal do Piririm. 

 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

II.1 - As construções serão fiscalizadas por Engenheiros da CAESA, cabendo ao 

Construtor facilitar-lhe o cabal desempenho das suas funções e acatar as suas 

determinações dentro das boas normas de serviços. 

II.2 - Os materiais a serem fornecidos pelo Construtor deverão obedecer às normas da 

ABNT respectivas, e não poderão ser empregados sem a prévia aceitação da 

Fiscalização. 

II.3 - A Fiscalização poderá exigir que sejam adotadas normas especiais de trabalho, 

quando necessárias à completa segurança dos serviços. 

II.4 - Será de inteira responsabilidade do Construtor o pagamento de Licenças, 

Multas, Taxas ou quaisquer emolumentos devidos a repartição oficial e que 

sejam relacionadas com a obra. 

II.5 - Ficará o Construtor responsável por todos os danos causados à administração 

pública ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços a seu cargo, salvo 

se tais danos decorrerem de fatores imprevisíveis e forem, outrossim, 

absolutamente inevitáveis. 

II.6 - O Construtor deverá , no início da execução da obra, colocar em local bem visível 

placa de identificação da obra. 

II.7 - Caso a Firma encontre em seu levantamento diferença entre os Dados de 

Projeto, Especificações e os Quantitativos na Planilha de Orçamento, ou 

julgar necessário a inclusão de outros serviços não relacionados, deverá 

quantifica-los e submeter a apreciação da CAESA. 

II.8 - O Construtor ficará obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após 

o recebimento da notificação correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as 

despesas desses serviços. 

II.9 - Os materiais aprovados pela Fiscalização deverão ser cuidadosamente 

conservados no Canteiro de Obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a 
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qualquer tempo a verificado de sua perfeita ocorrência aos materiais fornecidos ou 

empregados. 

II.10 - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais adiante especificados por outros 

equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa 

autorização por escrito da Fiscalização, após consulta ao projetista. 

II.11 - Obriga-se o Construtor a retirar do recinto da obra os materiais porventura 

impugnados pela Fiscalização, dentro de setenta e duas (72) horas, a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço atinente ao assunto. 

II.12 - A responsabilidade do Empreiteiro é integral com a obra contratada nos termos do 

Código Civil Brasileiro. 

II.13 - A presença da Fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da 

Empreiteira. 

II.14 - A guarda e vigilância dos equipamentos e materiais necessários a obra e ainda 

não entregues, são de responsabilidade da Empreiteira. 

II.15 - Obriga-se o Construtor a manter no recinto da obra, um livro que será 

transformado em diário de obra, servindo para anotações do cotidiano da obra, 

tanto por parte da empreiteira, quanto das observações da Fiscalização. 

II.16 - Todo e qualquer cálculo estrutural necessário ao projeto deverá ser elaborado sob 

a responsabilidade da Construtora, devendo os custos com os mesmos ser 

embutidos implicitamente na planilha da proposta. 

II.17 - Os itens referentes à Limpeza do Terreno, Placa Indicativa da Obra e Barracão da 

Obra também deverão ter seus desenhos e projetos elaborados sob a 

responsabilidade da Construtora, devendo seus custos e sua execução ser 

embutidos implicitamente na planilha da proposta. 
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ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

1. - META 01 

1.1. - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA: POÇO TUBULARES 

1.1.1. - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1.0.1. - Capina com retirada de entulho  
  A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, e remoção de 
entulho, de forma a deixar toda a área interna do terreno da CAESA limpa e  livre para a 
execução dos serviços. 
1.1.1.0.2 - Placa de Identificação 
  Em local visível será instalada uma (1) Placa, nas dimensões definidas na 
planilha orçamentária, conforme modelo e dizeres que caracterizem a Obra, a ser 
estabelecido pela Fiscalização da CAESA. 
1.1.1.0.3 - Mobilização 
  A mobilização consistirá no transporte de Perfuratriz, Hastes de perfuração, 
Comando, Brocas, Compressor, e demais equipamentos necessários a execução da obra. 
   A Geração de energia será oriunda da subestação do sistema da CAESA. 
   
1.1.1.0.4 - Montagem da perfuratriz e instalações provisórias 
  A perfuratriz deverá ser montada no lugar locado para a construção do poço, 
utilizando-se munck e pessoal com experiência em construção de poço. 
  O Barracão será substituído por uma barraca com cobertura de lona, sem 
parede, tendo como piso o próprio terreno, com a finalidade abrigar do sol e da chuva, 
materiais, equipamentos, etc. As instalações sanitárias para os trabalhadores serão as 
existentes na área da CAESA. Se necessário a construção de um barracão, deverá ser 
submetido a apreciação da Fiscalização para a elaboração do respectivo termo aditivo de 
acréscimo de serviços, já que a princípio foi excluído do orçamento. 
  A contratada deverá providenciar as instalações provisórias de água e energia 
necessária a execução dos serviços. As ligações de água e energia poderão ser feita a 
partir das instalações existentes na área da CAESA, porém, devendo ser submetido à 
Fiscalização de CAESA. Caso seja necessário a CAESA autorizará a construção de um 
poço doméstico com a finalidade de atender a demanda de água necessária a construção 
do poço profundo. 
1.1.1.0.5 - Sistema de recirculação de lama e fluído de perfuração 
  O Sistema de circulação de lama e fluido de perfuração será formado por três 
tanques de decantação/circulação, executado no próprio terreno, de aproximadamente 
5,0m³, cada, interligados por canaleta, com dimensões a ser definida pelo construtor. Os 
tanques deverão rebocados com argamassa de cimento e areia, com aditivo 
impermeabilizante. 
 
1.1.2. - MÃO-OBRA 

1.1.2.0.1 - Perfuração para o tubo boca 
  A perfuração do tubo boca, podendo ser executado antes ou depois da 
perfuração de 8” para a perfilagem elétrica, ficando a critério da contratada a necessidade 
de sua execução para a segurança e estabilização do terreno. 
 
1.1.2.0.2 - Tubo boca 
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  “Se necessário, o tubo boca deverá ser de 17”, em aço schedulle 10. 
 
1.1.2.0.3 - Perfuração de sondagem exploratória DN8” 
  A escolha do método de perfuração ficará a critério da contratada, ressaltando 
que a formação geológica é composta de terreno sedimentar. O diâmetro mínimo da 
perfuração de sondagem será de 8”, e deverá ir até 260m. O alargamento da perfuração e 
demais serviços, previsto em planilha, serão autorizados em todo ou em parte, após a 
contratada apresentar relatório da Perfilagem elétrica. Durante a perfuração de 8” deverá 
ser coletado material a cada metro, e/ou sempre que houver mudança no terreno. 
 
1.1.2.0.4 - Perfilagem elétrica 
  Será dispensada a Perfilagem elétrica, entretanto, deverá ser identificado o 
topo e a base de cada aquífero, bem como a indicação dos aquíferos com maiores 
potenciais, por meio das amostras do solo. 
 
1.1.2.0.5 - Alargamento da Perfuração de 8” para 12” 
  A continuidade da execução dos poços de 6” serão autorizadas após a 
apresentação do Relatório Técnico de sondagem exploratória. 
  O alargamento de 8” para 12”, se dará até a profundidade de 6m abaixo da 
base do aquífero para permitir a descida do revestimento de 6”. 
 
1.1.2.0.6 - Alargamento da Perfuração de para 8” para 14” 
  A continuidade da execução dos poços de 8” serão autorizadas após a 
apresentação do Relatório Técnico de sondagem exploratória. 
  O alargamento de 8” para 14”, se dará até a profundidade de 6m abaixo da 
base do aquífero para permitir a descida do revestimento de 8”. 
 
1.1.2.0.7 - Centralizador 
  Antes da descida dos filtros e do revestimento, deverá ser instalados 
centralizadores metálicos, em todas as varas de filtros e revestimento”, espaçados entre si, 
no máximo à 4m. Os centralizadores deverão ser aprovados pela Fiscalização. 
 
 1.1.2.0.8 - Descida do pé do poço e dos Filtros. 
  Após a conclusão da perfuração deverão ser repassadas as brocas utilizadas 
nas respectivas profundidades. Em seguida, após inspecionar e verificar que estão no local 
os revestimentos, filtros, centralizadores, pré-filtro, areia de preenchimento, e compressor, 
deverá ser autorizada a lavagem da perfuração, até que a viscosidade da lama esteja 
adequada à descida dos filtros e revestimento. O pé do poço deverá ser feito com o próprio 
tubo revestimento, com 3m de comprimento. 
 Os espaçadores deverão ser colocados, no máximo, a cada 4m no revestimento 
e filtro, devendo os mesmos ser instalados na tubulação antes da descida do revestimento. 
 
 
1.1.2.0.9 - Aplicação do Cascalho (pré-filtro). 
  Para impedir a entrada de areia no poço, através das ranhuras do filtro, 
imediatamente após a conclusão da descida do revestimento e filtro deverá ser, novamente 
instaladas as hastes de perfuração e realizada nova lavagem, até a viscosidade da lama 
esteja adequada para a descida do pré-filtro, por gravidade. Em seguida deverá ser 
aplicado imediatamente o pré-filtro, no espaço anular entre as paredes da perfuração e do 
revestimento. O pré-filtro deverá ir até 15m acima do filtro. Ver planta “Projeto do Poço”. 
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 A entrada de areia no poço durante o bombeamento será considerado erro 
construtivo grave. O poço não será recebido se o teor de areia estiver acima de 30g/m³, 
para uma vazão com o N.D. máximo. 
1.1.2.0.10 - Aplicação de areia grossa. 
  Sobre a cimentação, deverá ser aplicado, no espaço anular, areia 
média/grossa, até 6m do topo do terreno. 
 
1.1.2.0.11 - Cimentação. 
  Com a finalidade de isolar os aquíferos, a cimentação deverá ser realizada 
preferencialmente com argila granulada compactolit. Na ausência desse produto poderá ser 
feita com argamassa ou pasta de cimento, com aditivo impermeabilizante. Deverá ser 
aplicada sobre o topo do pré-filtro, numa extensão de no mínimo 6m, e no espaço anular 
destinado a proteção sanitária (0 – 6m).  
 
1.1.2.0.12 - Desenvolvimento do poço. 
  Imediatamente após a colocação do pré-filtro selecionado, deverá ser instalado 
o compressor para fazer o bombeamento como um air lift comum até que atinja o fundo do 
poço, e a água fique isenta de areia e lama. 
  Após terminar o bombeamento como um “air lift” comum, dissolver, em 2.000 
litros, 15kg de hexametafosfato de sódio e introduzir no poço, seguido do processo de fluxo 
e refluxo com compressor para o produto entrar no meio aquífero, porém, de maneira suave 
de modo que não haja transbordamento pela boca do poço. Deixar o hexametafosfato agir 
por 48 horas, para iniciar o desenvolvimento com o compressor. 
  Em seguida utilizar o processo de ar comprimido, utilizando o método “Air Lift” 
(Processo de fluxo e refluxo), até que não se verifique entrada de areia no interior do filtro e 
a água apresente-se limpa. 
  Deverão ser utilizados no processo: 
 l Um compressor de ar e um tanque cilíndrico armazenador de capacidade 
suficiente; 
 l Tubos de elevação e tubos de ar, instalados no poço, com dispositivo de 
elevação e de abaixamento, independentes um do outro’ 
 l Uma mangueira de ar sob alta pressão, flexível, que permita elevar ou baixar o 
tubo de ar no poço; 
 l Um manômetro e uma válvula de descarga, para a salvaguarda contra um 
sobrecarga acidental; 
 l Uma válvula de abertura rápida na saída do tanque, para o controle de fluxo de 
ar. 
   O compressor deverá ser capaz de desenvolver uma pressão máxima não 
inferior a 20kg/cm2, preferivelmente 30kg/cm2. 
   A saída do compressor deve ser conectada com o cilindro de ar de modo a 
tornar mínima a resistência do fluxo de ar. O tubo de saída do cilindro para o poço deve ser 
do mesmo diâmetro, ou maior, que o tubo de ar. A válvula de abertura rápida deve ser 
conectada em um ponto conveniente. Uma mangueira de alta pressão liga o tubo de saída 
do cilindro ao tubo de ar no poço, devendo essa ter, pelo menos, 4,50 metros de 
comprimento para permitir o deslocamento da montagem de insuflação de ar para cima e 
para baixo. 
   O processo de desenvolvimento começa com a descida do tubo de elevação 
até a 60 cm do fundo do poço. Por dentro do tubo de elevação é descido o tubo de ar até 
chegar a 30cm da extremidade final do tubo de elevação. Após a descida dos tubos de 
elevação e de ar, iniciar o bombeamento como um air lift comum até que a água fique 
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isenta de areia e lama. Baixar o tubo de ar de modo que sua extremidade inferior fique 
30cm abaixo da extremidade inferior do tubo de elevação. Fechar a válvula de saída do 
cilindro permitindo que a pressão neste suba de 15 a 20kg/cm2. Abri rapidamente a válvula 
de saída do cilindro para permitir que o ar penetre subitamente no poço, provocando a 
agitação da água filtro a fora, através de suas ranhuras. Neste momento um breve, porém, 
potente carga de água será arremessada da boca do poço e do tubo de elevação. Após o 
brusco lançamento de ar no poço, recuar o tubo de ar de modo que a extremidade inferior 
do mesmo fique dentro do tubo de elevação (cerca de 30cm da extremidade inferior do tubo 
de elevação), para o air lift bombear novamente o poço, completando o ciclo de 
desenvolvimento. Repetir a operação, quantas vezes forem necessárias, até que água 
apresente-se limpa. 
   Levantar, cerca de 60cm, o conjunto tubo de elevação e tubo de ar, e repetir 
toda a operação. Esse procedimento deverá ser repetido a cada 60cm até chegar ao topo 
do filtro. 
   Finalmente descer o conjunto até o fundo do poço para o air lift bombear até 
que a água apresente-se limpa, concluindo o processo de desenvolvimento do poço. 
   Caso o desenvolvimento com o compressor não tenha sido suficiente, 
complementar o desenvolvimento com o processo de pistoneamento. 
 
1.1.2.0.13 - Teste de Vazão do poço. 
  A contratada deverá proceder ao teste de vazão, com a finalidade de permitir a 
definição da curva característica do poço e a vazão ótima de exploração. 
 O teste de produção deverá ser feito com bomba submersa ou similar, fornecida 
pela contratante, com capacidade de extração que permita o rebaixamento até o topo do 
filtro. Na instalação do conjunto moto-bomba deverá ser colocada tubulação auxiliar de ¾”, 
destinada à introdução do medidor de nível. 
 O teste de bombeamento deverá ser realizado em quatro (4) Etapas, sendo a 
duração de cada etapa definida pelo intervalo de tempo compreendido entre o início de 
bombeamento até que o nível dinâmico esteja totalmente estabilizado para a vazão 
bombeada (estimado em 12hs). 
  A vazão para cada Etapa será constante e representarão, respectivamente, 
20%, 40%, 80% e 100% da capacidade máxima da bomba, correspondente a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
etapas. As vazões deverão ser ajustadas através de registro, assentado na tubulação de 
descarga, conforme quadro a seguir: 
 
 
 NÍVEL NÍVEL VAZÃO TEMPO (HS) 
ETAPA ESTÁT. DINÂM. (m³/h) INICIAL FINAL TOTAL 
1ª       
2ª       
3ª       
4ª       

 
 Antes de ser ligado o conjunto moto-bomba definitivo, deverão ser feitas três (3) 
medidas do nível de água, de meia em meia hora, a fim de se certificar do nível estático. 
 Caso o construtor opte por utilizar outro método de teste de vazão, deverá 
submetê-lo a Fiscalização. 
  
1.1.2.0.14 - Tampa de proteção do poço. 
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A tampa deverá ser confeccionado em chapa de aço de 1/4”, com furos para 
entrada do cabo elétrico, tubo para medidor de nível e cabo de aço, conforme projeto. A 
abraçadeira suporte deverá ser no diâmetro do edutor, e ser do tipo meia lua, com dois 
furos de fixação, conforme projeto.
1.1.2.0.15 - Remoção de entulho.

Toda a lama oriunda da execução do poço, bem como demais entulho deverão 
ser removidos, de modo que a área fique totalmente limpa.

1.1.2.0.16 - Relatório Final.
Ao final da conclusão dos serviços deverá ser apresentado relatório do poço, 

contendo todas as informações técnicas do poço, que auxiliarão na operação do poço.

1.1.2.0.17 - Desmobilização.
A Desmobilização dos equipamentos, máquinas, torres, compressor, hastes, 

bombas, motores, etc, para o local de origem de origem será de inteira responsabilidade da 
Contratada.

1.1.3. - FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, PRÉFILTRO, 
FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO POÇO.

1.1.3.0.1 - Fluído para perfuração Bentonita.
Esse material deverá está no local da perfuração em quantidade suficiente e 

sempre a disposição para preparação de lama estabilizante.
1.1.3.0.2 - Cascalho selecionado (Pré-filtro)

O cascalho deverá ser de areia grossa selecionado entre as peneiras (mesh) 7 
e 18, com granulometria variando entre 2,8mm e 1,0mm. Deverá ser aplicado, 
por gravidade, no espaço anular entre as paredes da perfuração e do 
revestimento e filtro, de modo que forme um meio que impeça a entrada de 
areia da formação aquífera no interior do poço.

1.1.3.0.3 - Revestimento e Filtro
Os revestimentos e Filtros serão em tubo PVC GEOMECÂNICO.

JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES
Chefe do Núcleo de Sistemas do Interior

Cód. verificador: 51574020. Cód. CRC: 02E8F84

Documento assinado eletronicamente por JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES, CHEFE NÚCLEO DE EXPANSÃO
DO SISTEMA DO INTERIOR (NUESI - NÚCLEO DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE INTERIOR), em 21/09/2021
07:43, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
Agente Financeiro: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Agente Promotor:  CAESA

Empresa: CAESA

Localização: Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Itaubal do Piririm

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

MACAPÁ

1.0

CAPTAÇÃO 

SUBTERRÂNEA MESTRE

OSCAR, MACAPÁ: POÇO

TUBULAR 6"X50m e

ELEVATÓRIA

100,0% 148.247,43   29.608,12 58.935,53 59.703,78

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,089% 4.578,84                   100,00% 4.578,84

1.2

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE
PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO
PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO

13,121%

19.451,53                 

100,00% 19.451,53

1.3
MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO
POÇO

33,767%
50.058,56                 

50,00% 25.029,28 50,00% 25.029,28

1.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 22,684% 33.628,77                 100,00% 33.628,77

1.5
CAVALETE EM CONCRETO ARMADO,
CONFORME PROJETO

4,664%
6.914,36                   

100,00% 6.914,36

1.6
CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X
1,20M)

3,174%
4.705,93                   

100,00% 4.705,93

1.7 MURO: 32 X 2,80M 14,976% 22.201,04                 50,00% 11.100,52 50,00% 11.100,52

1.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,525% 6.708,40                   50,00% 3.354,20 50,00% 3.354,20

-                           

2.0

CAPTAÇÃO 

SUBTERRÂNEA MORADA

DAS PALMEIRAS,

MACAPÁ: POÇO TUBULAR

8"X50m e ELEVATÓRIA

100,000% 177.232,64   34.294,02 33.781,76 43.657,64 65.499,22

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,584% 4.578,84                   100,00% 4.578,84

2.2

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE
PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO
PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO

19,350%

34.294,02                 

100,00% 34.294,02

2.3
MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO
POÇO

32,954%
58.405,84                 

50,00% 29.202,92 50,00% 29.202,92

2.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 22,244% 39.424,21                 100,00% 39.424,21

2.5
CAVALETE EM CONCRETO ARMADO,
CONFORME PROJETO

3,901%
6.914,36                   

100,00% 6.914,36

2.6
CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X
1,20M)

2,655%
4.705,93                   

100,00% 4.705,93

2.7 MURO: 32 X 2,80M 12,526% 22.201,04                 50,00% 11.100,52 50,00% 11.100,52

2.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,785% 6.708,40                   50,00% 3.354,20 50,00% 3.354,20
-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

SIMPLES 1.862.610,70   1,59% 29.608,12    5,01% 93.229,55    3,21% 59.703,78    1,81% 33.781,76    2,34% 43.657,64    3,52% 65.499,22    

ACUMULADO -                           1,59% 29.608,12     6,59% 122.837,67   9,80% 182.541,45   11,61% 216.323,21   13,96% 259.980,85   17,47% 325.480,07   

JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES
Chefe do NUESI/CAESA

TOTAL 

Item  Discriminação dos serviços 
Peso 

%
À EXECUTAR

15

DIAS

30 45 60 75 90

CRONOGRAMA FL 1 CRONOG FL123



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
Agente Financeiro: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Agente Promotor:  CAESA

Empresa: CAESA

Localização: Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Itaubal do Piririm

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SANTANA -                       

3.0

CAPTAÇÃO 

SUBTERRÂNEA BACABAL,

SANTANA: POÇO

TUBULAR 8"X50m e

ELEVATÓRIA

100,000% 193.265,99   34.134,51 78.304,41 80.827,07

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,369% 4.578,84                   100,00% 4.578,84

3.2

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE
PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO
PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO

17,744%

34.294,02                 

100,00% 34.294,02

3.3
MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO
POÇO

30,585%
59.111,34                 

50,00% 29.555,67 50,00% 29.555,67

3.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 28,330% 54.752,06                 100,00% 54.752,06

3.5
CAVALETE EM CONCRETO ARMADO,
CONFORME PROJETO

3,578%
6.914,36                   

100,00% 6.914,36

3.6
CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X
1,20M)

2,435%
4.705,93                   

100,00% 4.705,93

3.7 MURO: 32 X 2,80M 11,487% 22.201,04                 50,00% 11.100,52 50,00% 11.100,52

3.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,471% 6.708,40                   50,00% 3.354,20 50,00% 3.354,20

-                           

4.0

CAPTAÇÃO 

SUBTERRÂNEA MÓDULO

ESPORTIVO, SANTANA:

POÇO TUBULAR 8"X50m e

ELEVATÓRIA

100,000% 171.064,95   34.294,02 34.134,51 32.909,87 69.726,55

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,677% 4.578,84                   100,00% 4.578,84

4.2

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE
PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO
PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO

20,047%

34.294,02                 

100,00% 34.294,02

4.3
MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO
POÇO

34,555%
59.111,34                 

50,00% 29.555,67 50,00% 29.555,67

4.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 32,007% 54.752,06                 100,00% 54.752,06

4.5
CAVALETE EM CONCRETO ARMADO,
CONFORME PROJETO

4,042%
6.914,36                   

100,00% 6.914,36

4.6
CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X
1,20M)

2,751%
4.705,93                   

100,00% 4.705,93

4.7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,922% 6.708,40                   50,00% 3.354,20 50,00% 3.354,20

-                           

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

SIMPLES 1.862.610,70   1,83% 34.134,51    6,05% 112.598,43 4,34% 80.827,07    1,83% 34.134,51    1,77% 32.909,87    3,74% 69.726,55    

ACUMULADO -                           19,31% 359.614,58   25,35% 472.213,01   29,69% 553.040,08   31,52% 587.174,59   33,29% 620.084,46   37,03% 689.811,01   

JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES
Chefe do NUESI/CAESA

TOTAL 

120 135 150 165 180
Item  Discriminação dos serviços 

Peso 

%
À EXECUTAR

105

DIAS

CRONOGRAMA FL 2 24



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
Agente Financeiro: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Agente Promotor:  CAESA

Empresa: CAESA

Localização: Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Itaubal do Piririm

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SANTANA -                       

5.0

CAPTAÇÃO 

SUBTERRÂNEA 

LARANJEIRAS, SANTANA:

POÇO TUBULAR 8"X50m e

ELEVATÓRIA

100,000% 171.064,95   34.134,51 67.203,89 69.726,55

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,677% 4.578,84                   100,00% 4.578,84

5.2

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE
PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO
PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO

20,047%

34.294,02                 

100,00% 34.294,02

5.3
MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO
POÇO

34,555%
59.111,34                 

50,00% 29.555,67 50,00% 29.555,67

5.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 32,007% 54.752,06                 100,00% 54.752,06

5.5
CAVALETE EM CONCRETO ARMADO,
CONFORME PROJETO

4,042%
6.914,36                   

100,00% 6.914,36

5.6
CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X
1,20M)

2,751%
4.705,93                   

100,00% 4.705,93

5.7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,922% 6.708,40                   50,00% 3.354,20 50,00% 3.354,20

-                           

6.0

CAPTAÇÃO 

SUBTERRÂNEA FONTE

NOVA, SANTANA: POÇO

TUBULAR 8"X50m e

ELEVATÓRIA

100,000% 208.943,99   34.294,02 49.812,51 44.010,39 80.827,07

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,695% 20.256,84                 100,00% 20.256,84

6.2

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE
PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO
PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO

16,413%

34.294,02                 

100,00% 34.294,02

6.3
MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO
POÇO

28,291%
59.111,34                 

50,00% 29.555,67 50,00% 29.555,67

6.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 26,204% 54.752,06                 100,00% 54.752,06

6.5
CAVALETE EM CONCRETO ARMADO,
CONFORME PROJETO

3,309%
6.914,36                   

100,00% 6.914,36

6.6
CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X
1,20M)

2,252%
4.705,93                   

100,00% 4.705,93

6.7 MURO: 32 X 2,80M 10,625% 22.201,04                 50,00% 11.100,52 50,00% 11.100,52

6.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,211% 6.708,40                   50,00% 3.354,20 50,00% 3.354,20

-                           

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                  

SIMPLES 1.862.610,70   1,83% 34.134,51    5,45% 101.497,91 3,74% 69.726,55    2,67% 49.812,51    2,36% 44.010,39    4,34% 80.827,07      

ACUMULADO -                           38,87% 723.945,52   44,32% 825.443,43   48,06% 895.169,98   50,73% 944.982,49   53,10% 988.992,88   57,44% 1.069.819,95  

JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES
Chefe do NUESI/CAESA

TOTAL 

210 225 240 255 270195
Item  Discriminação dos serviços 

Peso 

%
À EXECUTAR

DIAS

CRONOGRAMA FL 3 25



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
Agente Financeiro: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Agente Promotor:  CAESA

Empresa: CAESA

Localização: Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Itaubal do Piririm

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

LARANJAL DO JARI -                       

7.0

CAPTAÇÃO 

SUBTERRÂNEA 

MIRILÂNDIA, L. DO JARI:

POÇO TUBULAR 8"X43m e

ELEVATÓRIA

100,000% 198.480,11   36.807,51 78.690,43 82.982,17

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,307% 4.578,84                   100,00% 4.578,84

7.2

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE
PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO
PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO

15,040%

29.851,94                 

100,00% 29.851,94

7.3
MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO
POÇO

32,475%
64.457,34                 

50,00% 32.228,67 50,00% 32.228,67

7.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 27,586% 54.752,06                 100,00% 54.752,06

7.5
CAVALETE EM CONCRETO ARMADO,
CONFORME PROJETO

3,484%
6.914,36                   

100,00% 6.914,36

7.6
CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X
1,20M)

2,371%
4.705,93                   

100,00% 4.705,93

7.7 MURO: 32 X 2,80M 11,186% 22.201,04                 50,00% 11.100,52 50,00% 11.100,52

7.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,551% 11.018,60                 50,00% 5.509,30 50,00% 5.509,30

-                           

8.0

CAPTAÇÃO 

SUBTERRÂNEA NAZARÉ

MINEIRO, L. DO JARI:

POÇO TUBULAR 8"X43m e

ELEVATÓRIA

100,000% 198.480,11   29.851,94 36.807,51 48.838,49 82.982,17

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,307% 4.578,84                   100,00% 4.578,84

8.2

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE
PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO
PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO

15,040%

29.851,94                 

100,00% 29.851,94

8.3
MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO
POÇO

32,475%
64.457,34                 

50,00% 32.228,67 50,00% 32.228,67

8.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 27,586% 54.752,06                 100,00% 54.752,06

8.5
CAVALETE EM CONCRETO ARMADO,
CONFORME PROJETO

3,484%
6.914,36                   

100,00% 6.914,36

8.6
CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X
1,20M)

2,371%
4.705,93                   

100,00% 4.705,93

8.7 MURO: 32 X 2,80M 11,186% 22.201,04                 50,00% 11.100,52 50,00% 11.100,52

8.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,551% 11.018,60                 50,00% 5.509,30 50,00% 5.509,30

-                           

-                -                  -                -                  -                -                  -                -                  -                -                  -                  

SIMPLES 1.862.610,70   1,98% 36.807,51      5,83% 108.542,37    4,46% 82.982,17      1,98% 36.807,51      2,62% 48.838,49      4,46% 82.982,17      

ACUMULADO -                           59,41% 1.106.627,46  65,24% 1.215.169,83  69,70% 1.298.152,00  71,67% 1.334.959,51  74,29% 1.383.798,00  78,75% 1.466.780,17  

JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES
Chefe do NUESI/CAESA

TOTAL 

300 315 330 345 360285
Item  Discriminação dos serviços 

Peso 

%
À EXECUTAR

DIAS

CRONOGRAMA FL 4 26



CRONOGRAMA FL5CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
Agente Financeiro: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Agente Promotor:  CAESA

Empresa: CAESA

Localização: Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Itaubal do Piririm

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

LARANJAL DO JARI -                      

9.0

CAPTAÇÃO

SUBTERRÂNEA RAMAL DA

CASTANHEIRA, L. DO

JARI: POÇO TUBULAR

8"X50m e ELEVATÓRIA

100,000% 243.148,78 47.396,65 112.769,97 82.982,17

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,883% 4.578,84                  100,00% 4.578,84

9.2

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE
PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO
PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO

21,938%

53.342,34                

100,00% 53.342,34

9.3
MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO
POÇO

35,219%
85.635,61                

50,00% 42.817,81 50,00% 42.817,81

9.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 22,518% 54.752,06                100,00% 54.752,06

9.5
CAVALETE EM CONCRETO ARMADO,
CONFORME PROJETO

2,844%
6.914,36                  

100,00% 6.914,36

9.6
CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X
1,20M)

1,935%
4.705,93                  

100,00% 4.705,93

9.7 MURO: 32 X 2,80M 9,131% 22.201,04                50,00% 11.100,52 50,00% 11.100,52

9.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,532% 11.018,60                50,00% 5.509,30 50,00% 5.509,30

-                          

ITAUBAL DO PIRIRIM -                      

10.0

CAPTAÇÃO

SUBTERRÂNEA CARMO

DO MACACOARI, ITAUBAL

DO PIRIRIM: POÇO

TUBULAR 6"X50m e

ELEVATÓRIA

100,000% 152.681,75 19.451,53 31.825,28 41.701,16 59.703,78

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,999% 4.578,84                  100,00% 4.578,84

10.2

FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE
PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO
PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO

12,740%

19.451,53                

100,00% 19.451,53

10.3
MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO
POÇO

35,691%
54.492,88                

50,00% 27.246,44 50,00% 27.246,44

10.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 22,025% 33.628,77                100,00% 33.628,77

10.5
CAVALETE EM CONCRETO ARMADO,
CONFORME PROJETO

4,529%
6.914,36                  

100,00% 6.914,36

10.6
CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X
1,20M)

3,082%
4.705,93                  

100,00% 4.705,93

10.7 MURO: 32 X 2,80M 14,541% 22.201,04                50,00% 11.100,52 50,00% 11.100,52

10.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,394% 6.708,40                  50,00% 3.354,20 50,00% 3.354,20
- - - - - - - - - - - -

SIMPLES 1.862.610,70 2,54% 47.396,65 7,10% 132.221,50 4,46% 82.982,17 1,71% 31.825,28 2,24% 41.701,16 3,21% 59.703,78

ACUMULADO -                          81,29% 1.514.176,82 88,39% 1.646.398,32 92,85% 1.729.380,49 94,56% 1.761.205,77 96,79% 1.802.906,93 100,00% 1.862.610,71    

JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES
Chefe do NUESI/CAESA

390 405 420 435 450

TOTAL 

375

DIAS

Item Discriminação dos serviços
Peso

%
À EXECUTAR

CRONOGRAMA FL 5 Página 1
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA
DIRETORIA TÉCNICA VISTO:________________             

Diretora Técnica/CAESA

1,1515

MACAPÁ

1.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA MESTRE OSCAR, MACAPÁ: POÇO TUBULAR 6"X50m e ELEVATÓRIA 148.247,43      
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.578,84                   

1.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO 
POÇO 19.451,53                 

1.3 MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO POÇO 50.058,56                 
1.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 33.628,77                 
1.5 CAVALETE EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO 6.914,36                   
1.6 CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X 1,20M) 4.705,93                   
1.7 MURO: 32 X 2,80M 22.201,04                 
1.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.708,40                   

2.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA MORADA DAS PALMEIRAS, MACAPÁ: POÇO TUBULAR 8"X50m e ELEVATÓRIA 177.232,64      
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.578,84                   

2.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO 
POÇO 34.294,02                 

2.3 MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO POÇO 58.405,84                 
2.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 39.424,21                 
2.5 CAVALETE EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO 6.914,36                   
2.6 CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X 1,20M) 4.705,93                   
2.7 MURO: 32 X 2,80M 22.201,04                 
2.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.708,40                   

SANTANA

3.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA BACABAL, SANTANA: POÇO TUBULAR 8"X50m e ELEVATÓRIA 193.265,99      
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.578,84                   

3.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO 
POÇO 34.294,02                 

3.3 MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO POÇO 59.111,34                 
3.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 54.752,06                 
3.5 CAVALETE EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO 6.914,36                   
3.6 CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X 1,20M) 4.705,93                   
3.7 MURO: 32 X 2,80M 22.201,04                 
3.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.708,40                   

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DOS MUNICÍPIOS DE MACAPÁ, SANTANA e ITAUBAL DO PIRIRIM

POÇOS TUBULARES E ELEVATÓRIAS

ITEM E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTAL

RESUMO DO ORÇAMENTO BÁSICO

1/3
JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES

Chefe do NUESI/CAESA     . 28



COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA
DIRETORIA TÉCNICA VISTO:________________             

Diretora Técnica/CAESA

1,1515

ITEM E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTAL

RESUMO DO ORÇAMENTO BÁSICO

4.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA MÓDULO ESPORTIVO, SANTANA: POÇO TUBULAR 8"X50m e ELEVATÓRIA 171.064,95      
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.578,84                   

4.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO 
POÇO 34.294,02                 

4.3 MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO POÇO 59.111,34                 
4.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 54.752,06                 
4.5 CAVALETE EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO 6.914,36                   
4.6 CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X 1,20M) 4.705,93                   
4.7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.708,40                   

5.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA LARANJEIRAS, SANTANA: POÇO TUBULAR 8"X50m e ELEVATÓRIA 171.064,95      
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.578,84                   

5.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO 
POÇO 34.294,02                 

5.3 MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO POÇO 59.111,34                 
5.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 54.752,06                 
5.5 CAVALETE EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO 6.914,36                   
5.6 CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X 1,20M) 4.705,93                   
5.7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.708,40                   

6.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA FONTE NOVA, SANTANA: POÇO TUBULAR 8"X50m e ELEVATÓRIA 208.943,99      
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.256,84                 

6.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO 
POÇO 34.294,02                 

6.3 MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO POÇO 59.111,34                 
6.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 54.752,06                 
6.5 CAVALETE EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO 6.914,36                   
6.6 CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X 1,20M) 4.705,93                   
6.7 MURO: 32 X 2,80M 22.201,04                 
6.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.708,40                   

LARANJAL DO JARI

7.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA MIRILÂNDIA, L. DO JARI: POÇO TUBULAR 8"X43m e ELEVATÓRIA 198.480,11      
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.578,84                   

7.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO 
POÇO 29.851,94                 

7.3 MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO POÇO 64.457,34                 
7.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 54.752,06                 
7.5 CAVALETE EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO 6.914,36                   
7.6 CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X 1,20M) 4.705,93                   
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA
DIRETORIA TÉCNICA VISTO:________________             

Diretora Técnica/CAESA

1,1515

ITEM E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTAL

RESUMO DO ORÇAMENTO BÁSICO

7.7 MURO: 32 X 2,80M 22.201,04                
7.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.018,60                

8.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA NAZARÉ MINEIRO, L. DO JARI: POÇO TUBULAR 8"X43m e ELEVATÓRIA 198.480,11
8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.578,84                  

8.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO 
POÇO 29.851,94                

8.3 MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO POÇO 64.457,34                
8.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 54.752,06                
8.5 CAVALETE EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO 6.914,36                  
8.6 CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X 1,20M) 4.705,93                  
8.7 MURO: 32 X 2,80M 22.201,04                
8.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.018,60                

9.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA RAMAL DA CASTANHEIRA, L. DO JARI: POÇO TUBULAR 8"X80m e ELEVATÓRIA 243.148,78
9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.578,84                  

9.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO 
POÇO 53.342,34                

9.3 MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO POÇO 85.635,61                
9.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 54.752,06                
9.5 CAVALETE EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO 6.914,36                  
9.6 CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X 1,20M) 4.705,93                  
9.7 MURO: 32 X 2,80M 22.201,04                
9.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.018,60                

ITAUBAL DO PIRIRIM

10.0 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA CARMO DO MACACOARI, ITAUBAL DO PIRIRIM: POÇO TUBULAR 6"X50m e ELEVATÓRIA 152.681,75
10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.578,84                  

10.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA DESENVOLVIMENTO DO 
POÇO 19.451,53                

10.3 MÃO-DE-OBRA DA EXECUÇÃO DO POÇO 54.492,88                
10.4 ELEVATÓRIA DO POÇO 33.628,77                
10.5 CAVALETE EM CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO 6.914,36                  
10.6 CALÇADA: 14,23M² = (3X3M) + (4,36 X 1,20M) 4.705,93                  
10.7 MURO: 32 X 2,80M 22.201,04                
10.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.708,40                  

T  O  T  A  L        G  E  R  A  L 1.862.610,70
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COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA
C.N.P.J: 05.976.311/0001 - 04

Empresa:

Localidade: MACAPÁ / AP

BDI =   30,65 ADOTADO

Sobre o Fat. Sobre C.D

% %
3,00
0,65
2,50
4,50

10,65
AC 4,93
S 0,49
R 1,39

DF 0,99
L 8,22

10,65 16,02

Obs.: Não foi utilizado o "G" - (Garantia) da fórmula, visto está incluido no "S" - (Seguro e Garantia).

Esclarecimentos;
 - Item 1 e 2 - São impostos federais fixos;

 - Item 3 - Imposto municipal ( Deduções com materiais = 50%) parcela a sofrer incidência do imposto = 50% (0,50 x 5% 
= 2,5%) - Lei Complementar nº 110/2014 - PMM

- Item 4 - CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a renda Bruta - Imposto federal - Lei n.º 13.161/2015
- Itens 4, 5, 6, e 7 foram utilizados os valores médios dos componentes do BDI do  referido acórdão para este tipo de 
obra, o item 8 foi utilizado parâmetro entre o valor médio e o valor do 3o Quartil.
 - Fórmula utilizada de acordo com as recomendações do Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

5 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
6 - TAXA DE SEGURO + GARANTIA
7 - TAXA DE RISCO
8 - TAXA DE DESPESA FINANCEIRA
9 - TAXA DE LUCRO / REMUNERAÇÃO

SOMA DOS PERCENTUAIS

SIGLA DESCRIÇÃO

I

1 - TAXA DE COFINS
2 - TAXA DE PIS
3 - TAXA DE ISS
4 - CPRB

SOMA DOS IMPOSTOS ( I )

BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA

Tipo de Obra: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.

Atualizado em março/2017

Cód. verificador: 51573599. Cód. CRC: 34E4C58

Documento assinado eletronicamente por JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES, CHEFE NÚCLEO DE EXPANSÃO
DO SISTEMA DO INTERIOR (NUESI - NÚCLEO DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE INTERIOR), em 21/09/2021
07:42, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA 
Avenida Ernestino Borges, 222, Centro, Macapá-AP, CEP 68908-010 
NULIC/CAESA 
 

ANEXO II  
CARTA PROPOSTA 

 
 
LOCAL E DATA 
À 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA 
Rua Ernestino Borges, nº 222, Centro, Macapá-AP 
CEP: 68.908-198 
 
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–CPL/CAESA 
 
Prezado Senhores: 
 
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sa., a nossa proposta de preços relativa a Licitação em 
epígrafe, declaramos que: 
a) O preço global para a execução dos serviços será de R$ (...............................); 
b) O prazo máximo para execução dos serviços é de 05 (cinco) meses, contados da data de emissão 
da 1ª Ordem de Serviço; 
c) A validade da proposta é de 60 ( sessenta) dias consecutivos, contados da data de sua abertura; 
d) A taxa de Leis Sociais utilizadas na composição de nossos preços é de _____%; 
e) A taxa de B.D.I. utilizada na composição de nossos preços é de _____%; 
A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital. 
Na hipótese de ser adjudicado a esta firma o objeto licitado, o representante legal para assinatura do 
Contrato ou qualquer outro documento será: 
 
Nome: ____________________________  Estado Civil: _____________________  
Profissão: ____________________              R. G.: _________________________ 
CPF / MF Nº ______________________     Cargo: _______________________________  
Endereço: _____________________________________________________________  

 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FIRMA 
CARIMBO 

FIRMA PROPONENTE 
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Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA 
Avenida Ernestino Borges, 222, Centro, Macapá-AP, CEP 68908-010 
NULIC/CAESA 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA O PREVISTO NO ART. 27-V DA LEI 8.666/93 
 
 
 
A empresa......................, 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 do disposto no Inciso V do art. 27, da Lei Federal 8.666/93, 
acrescido pela Lei Federal 9.854/99, que cumpre com o previsto no Inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal, e não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (informar essa ressalva 
quando for o caso) 
 
 
 

Data: _____ / ________ / ____ 
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
Assinatura do(s) proponente(s) ou representante(s) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
A empresa .........................., inscrita no CNPJ n° .................., por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr.(a) ............................, portador(a) da Carteira de Identidade nº ..................... e do CPF nº 
.................., DECLARA, para fins do disposto nos Artigos 1º e 3º e seus respectivos incisos e 
parágrafos da Lei Complementar 123/2006, que não tem nenhum impedimento, e goza do benefício de 
preferência, conforme Art. 44 da mesma Lei Federal. 
 
 

Macapá, ___ de ________ de _____ 
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
Assinatura do(s) proponente(s) ou representante(s) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

40



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA 
Avenida Ernestino Borges, 222, Centro, Macapá-AP, CEP 68908-010 
NULIC/CAESA 
 

CONTRATO Nº ____/2021/CAESA 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 
DO AMAPÁ–CAESA E A EMPRESA 
_________________________, 
TENDO COMO OBJETO A 
CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS 
TUBULARES DE 8” X 60M, NOS 
TERMOS A SEGUIR DISPOSTOS: 

Pelo presente instrumento contratual e na melhor forma de direito, de um lado como CONTRATANTE, 
a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 
05.976.311/0001-04 e inscrição Estadual n° 7000025-02, com sede na Av. Ernestino Borges, nº 222, 
Centro, CEP – 68.908-198 – Macapá-AP, neste ato representada pelo Diretor-Presidente, Senhor 
VALDINEI SANTANA AMANAJÁS, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/AP nº 383-B, 
portador do RG nº 1527784/AP e do CPF nº 144.946.802-06, residente e domiciliado em Macapá/AP, 
pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS, brasileiro, 
Administrador, CRA/AP nº 0-00934, portador do RG nº 010.704/AP e do CPF n° 163.922.722-91, 
residente e domiciliado em Macapá/AP, pela Diretora Técnica, Senhora MAGALY BRITO BEZERRA 
XAVIER, brasileira, divorciada, Arquiteta e Urbanista, Registro CAU/AP nº A16458-5, portadora do RG 
nº 213336 2ª Via SSP/AP e CPF nº 365.935.249-72, residente e domiciliada no Ramal Vale das 
Bênçãos, nº 10, Jardim Marco Zero, CEP: 68.900-00, nesta Cidade de Macapá/AP, pelo Diretor 
Operacional, Senhor JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO, brasileiro, casado, Engenheiro 
Sanitarista, RG nº. 269664 emitido pela SSP/AP, CPF nº. 629.429.992-68, residente e domiciliado em 
Macapá/AP, e pelo Diretor Comercial e de Negócios, Senhor LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO, 
brasileiro, casado, Administrador, CRA/AP nº 00559, RG nº 641.068-AP, CPF n°. 061.595.672-68, 
residente e domiciliado na Rua São José, nº 362, bairro Laguinho, nesta cidade de Macapá/AP, e de 
outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa ________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, com sede na Rua _______________________, 
nº ______, bairro ____________ – CEP – __________________ – Macapá-AP, neste ato representada 
por _____________________________, portador RG nº ______________ emitido pela ____________ 
e do CPF nº ___________________, contato pelo telefone (xx) xxxxx-xxxx, resolvem de comum 
acordo, firmar o presente contrato, de acordo com as cláusulas abaixo: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL  
1.1 O presente Contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores, Lei 
Complementar 123/2006 e a Legislação complementar vigente e pertinente à matéria, bem como as 
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS VINCULADOS  
2.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, vinculando ambas as partes contratantes, 
independente de transcrição ou anexação, os seguintes documentos, na seguinte ordem de 
prevalência:  
a) Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-CPL/CAESA, seus Anexos e adendos referente ao 
processo administrativo n. 200201.0005.2285.0022/2020;  

b) Proposta comercial da CONTRATADA  
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO  
3.1. Contratação de empresa para a construção de 10 (dez) poços tubulares sendo: 02 (dois) 

em Macapá nos bairros Mestre Oscar e Morada das Palmeiras; 04 (quatro) em 
Santana, nos bairros Bacabal, Modulo Esportivo, Laranjeiras e Fonte Nova; 01 (um) 
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em Itaubal do Piririm no Carmo do Macoacari; e 03 (três) em Laranjal do Jari, nos 

bairros Ramal da Castanheira , Mirilândia e Nazaré Mineiro partes integrantes do caderno 
de Especificações Técnicas (documento de referência na execução de obras) – Anexo I do 
Edital. 
3.2. Após a assinatura do contrato, a FISCALIZAÇÂO emitirá a ordem de serviço individual para 
cada poço, autorizando a execução dos serviços e detalhando a localização do mesmo. 
3.3. O poço será construído no terreno a ser indicado pela Fiscalização da CAESA, sendo que a 
locação dentro do mesmo obedecerá a indicação prevista no projeto. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO  
4.1. O Objeto a ser contratado será executado sob a forma de execução indireta no regime de 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme inciso II, letra “b”, do artigo 10, da Lei nº 8.666/93, e 
suas alterações.  
4.2. Os serviços serão executados obedecendo ao descrito no Projeto Básico (ANEXO I), nas normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais legislações que regem a espécie. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO  
5.1. O valor global do presente Contrato é de R$ _____________ 
(___________________________________________________).  
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS  
6.1. Os recursos financeiros destinados ao pagamento pelo fornecimento do Objeto desta licitação são 
próprios e estão previstos no orçamento da CAESA para o exercício corrente, através da Conta 
04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a Receber de Clientes. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1. Após a perfuração de cada poço, deverá ser emitido Termo de Recebimento Parcial dessa etapa 
dos serviços. 
7.2. O término dos serviços será considerado após a perfuração de todos os poços e se 
caracterizará pela comunicação escrita da contratada à CAESA, procedimentos esses que devem ser 
feitos com prazo contratual vigente. 
7.3. Após a comunicação de término dos serviços, a fiscalização deve realizar a vistoria no local do 
serviço e emitir: 

a) Termo de Recebimento Provisório: Será emitido em até 15 (quinze) dias após a 
comunicação dos serviços e pode vir a consignar ou não pendências em relação à execução 
do objeto. 
Se o Termo de Recebimento Provisório consignar pendências em relação ao serviço, deve ser 
fixado pela fiscalização, no próprio Termo, prazo razoável para os reparos, correções, 
remoções, reconstruções ou substituições relativas ao objeto do contrato (art. 69 da Lei nº 
8.666/1993), limitado, em regra, a trinta dias. 
Concluídos os trabalhos pela contratada dentro do prazo fixado, deve ser emitida nova 
comunicação escrita à fiscalização para que a mesma faça a segunda vistoria. Uma vez 
constatada a regularização das pendências apontadas, a fiscalização emite comunicado 
interno para que sejam efetivadas as providências com vistas ao recebimento definitivo. 
 

7.4. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido pela Comissão de Recebimento de Obras e 
Serviços - CROS/CAESA, conforme (alínea b do inciso I do artigo 73 da Lei nº 8.666/1993), em um 
prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos a partir do Termo de Recebimento Provisório ou da 
comunicação interna do fiscal (na hipótese do primeiro ter consignado pendências). 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO  
8.1. Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e 
medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais; 
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8.2. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminando a 
execução do serviço efetivamente prestado; 
8.3. Atestada a execução do objeto contratado e aprovado pela fiscalização, a CAESA pagará a 
contratada o preço correspondente à prestação do serviço realizado em até 30 (trinta) dias, contatos 
da data de protocolização da documentação fiscal, a qual deverá ocorrer no primeiro dia útil do mês 
seguinte ao da execução dos respectivos serviços, devidamente certificada e aprovada pelo setor 
competente e acompanhada dos seguintes documentos: 
a) Certidão de regularidade com a Seguridade Social; 
b) Certidão de regularidade com o FGTS; 
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei. 
8.4. Caso a Contratada goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela apresentação de 
documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 
123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela IN 
nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.  
8.5. Após apresentada a referida comprovação, a CONTRATADA ficará responsável por comunicar a 
CAESA qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução do 
serviço. Se, por qualquer motivo alheio à vontade da Contratante, for paralisada a prestação do serviço, 
o período correspondente não gerará obrigação de pagamento; 
8.6. No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor, em virtude de penalidades 
impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 
8.7. No caso de eventual atraso 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, 
será 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 = 0,0001644, assim apurado:  
   I = (TX/100)   I = (6/100)   I = 0,0001644  
                 365          365  
 TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
8.8. Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a CAESA ou justificativa que 
sirva de pretexto para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços, e, o novo prazo será 
contado a partir da sua reapresentação e de nova certificação e aprovação. 
 
8.9. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a 
CONTRATADA indicar, devendo para isso, ficar explicitado o nome do banco, agência, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
 
9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
9.1. Obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e dedicação necessária ao fiel e adequado 
cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a entregar fielmente o serviço 
contratado, de acordo com o disposto no Termo de Referência, neste instrumento e outras normas que 
regem a matéria objeto desta avença; 
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9.2. Os materiais a serem fornecidos pela contratada deverão obedecer as normas da ABNT 
respectivas, e não poderão ser empregados sem a prévia aceitação da Fiscalização; 
9.3. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura aconselhável a substituição de 
alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada 
mediante expressa autorização por escrito da Fiscalização, após consulta ao projetista; 
9.4. A contratada será responsável pelo pagamento de licenças, multas, taxas ou quaisquer 
emolumentos devidos aos entes públicos e que estejam relacionados com a obra; 
9.5. Ficará a Contratada responsável por todos os danos causados à Administração Pública ou a 
terceiros provenientes da execução dos serviços a seu encargo, salvo se tais danos ocorrerem de 
fatores imprevisíveis; 
9.6. O Construtor deverá colocar uma placa em local bem visível da obra, no modelo a ser fornecido 
pela CAESA; 
9.7. O Construtor ficará obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela fiscalização, ficando 
por sua conta exclusiva, as despesas desses serviços; 
9.8. Os materiais aprovados pela Fiscalização deverão ser cuidadosamente conservados no Canteiro 
de Obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a qualquer tempo a verificação de sua perfeita 
ocorrência aos materiais fornecidos ou empregados; 
9.9. Obriga-se o Construtor a retirar do recinto da obra os materiais porventura impugnados pela 
Fiscalização, dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da Notificação atinente ao 
assunto; 
9.10. A responsabilidade do Empreiteiro é integral com a obra contratada nos termos do Código Civil 
Brasileiro. 
9.11. A presença da Fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da contratada; 
9.12. A guarda e vigilância dos equipamentos e materiais necessários a obra e ainda não entregues a 
CAESA são de responsabilidade da Contratada; 
9.13. Obriga-se o Construtor a manter no recinto da obra um livro que será transformado em diário de 
obra, servindo para anotações do cotidiano da obra, tanto por parte da empreiteira quanto das 
observações da Fiscalização; 
9.14. Nenhuma responsabilidade recairá sobre a CAESA por eventuais perdas e danos oriundos de 
danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do contratado e seus prepostos; 
9.15. A Fiscalização poderá exigir que sejam adotadas normas especiais de trabalho, quando 
necessárias à completa segurança dos serviços; 
8.16. Será de exclusiva responsabilidade da Contratada a segurança dos seus prestadores de serviço, 
devendo fornecer os correspondentes EPI(s) bem como deverá FISCALIZAR e APLICAR, no que 
couber, a Portaria 3.214/78, quanto ao uso dos equipamentos de segurança e Normas Reguladoras do 
Mte.  
9.17. As construções serão fiscalizadas por Engºs designados pela CAESA, cabendo ao construtor 
facilitar-lhe o cabal desempenho das suas funções e acatar as suas determinações dentro das boas 
normas de serviços. 
 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
10.1. São compromissos do CONTRATANTE para o fiel cumprimento das obrigações pactuadas; 
10.1.1. Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços; 
10.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou 
Responsável Técnico da licitante vencedora; 
10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de Engº. designado pela 
CAESA, cabendo ao Construtor facilitar-lhe o cabal desempenho das suas funções e acatar as suas 
determinações dentro das boas normas de serviços, que deverá, ainda, atestar as faturas; 
101.4. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato; 
10.1.5. Autorizar quaisquer serviços pertinentes ao contrato, decorrentes de imprevistos durante a sua 
execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido a CAESA e aprovado pela 
Administração, desde que comprovada a necessidade deles; 
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10.1.6. Rejeitar os serviços executadas em desacordo com Projeto Básico ou com imperfeição, 
presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;  
10.1.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;  
10.1.8. Providenciar devida publicação no Diário Oficial do Estado do presente contrato; 
10.1.9. Coordenar a execução dos serviços de forma que seja assegurada a qualidade com estrita 
observância ao Contrato. 
10.1.10. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;  

10.1.11. A publicação resumida do presente Contrato na Imprensa Oficial nos termos do Parágrafo 
Único do Artigo 61 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores  

10.1.12. Promover o pagamento nos moldes estabelecidos neste contrato.  

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA  
11.1. O prazo de vigência contratual é de 500 (quinhentos) dias consecutivos, contados a partir da emissão 
da 1ª Ordem de Serviço. 
11.2. Os prazos contratuais somente poderão ser prorrogados, a critério da Administração, desde que 
ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente 
formalizado nos autos do processo e aprovado pela autoridade competente.  
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
12.1. Os preços contratados não são passíveis de reajustamento, exceto em caso de renovação de 
contrato ou caso imprevisto que altere fundamentalmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
quando se adotará para o reajuste a inflação do período medida pelo IPC ou índice que venha a 
substitui-lo. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA:  
13.1. A CONTRATADA declara, no ato da celebração do presente Contrato, estar plenamente 
habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a 
execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela contratante.  
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO:  
14.1. O presente contrato poderá sofrer alterações em suas cláusulas, poderá ter seu prazo de 
cumprimento prorrogado, podendo ser rescindido, tudo nos termos previstos na Lei 8.666/1993. Para 
cada caso será considerado o interesse público, reconhecendo a CONTRATADA, de forma ampla e 
irrestrita, os direitos da Administração na aplicação da Legislação pertinente.  
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
15.1. Em caso de inexecução deste contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA 
estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa:  
a) Advertência:  

b) Multas de:  
b.1) 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso na entrega do projeto básico ou do projeto 
executivo, calculada sobre o valor total do contrato limitada a 10% do mesmo valor;  
b.2) 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição 
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;  
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato por ato 
unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, independentemente das demais 
sanções cabíveis.  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAESA por 
prazo não superior a dois anos;  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
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autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
 
Parágrafo Primeiro – No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no 
prazo de cinco dias úteis.  
Parágrafo Segundo – As sanções previstas nas alíneas a, c e d poderão ser aplicadas juntamente 
com as da alínea b.  
Parágrafo Terceiro – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar do recebimento da notificação.  
Parágrafo Quarto – Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do(s) pagamento(s) a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou 
insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será cobrado administrativamente e/ou 
judicialmente. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL:  
16.1. A CONTRATADA será inteiramente responsável por todas as despesas oriundas da contratação 
de pessoal decorrentes da presente contratação, notadamente as vinculadas às obrigações sociais, 
perante quaisquer órgãos dos Governos Federal, Estadual e Municipal.  
 
17.  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
17.1. Cabe a CONTRATANTE, a seu critério a designação de engenheiro ou comissão especialmente 
constituída para esse fim, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da 
execução dos serviços, cabendo ao Construtor facilitar-lhe o cabal desempenho das suas funções e 
acatar as suas determinações dentro das boas normas de serviços. 
                                                                                  
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:  
18.1. A publicação resumida do presente Contrato na Imprensa Oficial, que é condição indispensável 
para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 
61 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
 
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR  
19.1. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de motivar o 
atraso na prestação do serviço, no prazo avençado, deve o Contratado submeter os fatos, por escrito à 
Contratante, com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovação devida, para 
análise e decisão, desde que dentro do prazo estabelecido para a execução do objeto.  
 
 
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS  
20.1. A prestação dos serviços, bem como os casos omissos regular-se-ão pelas obrigações descritas 
neste instrumento, no Projeto Básico e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na 
forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, combinado com inciso XII do artigo 
55, do referido diploma legal.  
 
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
21.1. A Administração da CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões 
alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.  
Parágrafo Primeiro: Para os casos previstos no caput desta cláusula, a CONTRATANTE poderá 
atribuir a uma comissão, por esta designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos 
ou omissivos que se fundamente naqueles motivos.  
Parágrafo Segundo: Os agentes públicos responderão, na forma da Lei, por prejuízos que, em 
decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no exercício de 
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atividades especificas do cumprimento deste Contrato, inclusive nas análises ou autorizações 
excepcionais constantes nestas “Disposições Finais”.  
Parágrafo Terceiro: As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas, com máxima cautela, zelo 
profissional, senso de responsabilidade e ponderação para que ato de mera e excepcional concessão a 
CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão somente ao interesse público, não seja 
interpretado como regra contratual.  
Parágrafo Quarto: Qualquer tolerância entre as partes não importará em alteração das cláusulas ou 
condições estatuídas neste Contrato, as quais permanecerão íntegras.  
 
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO  
22.1. Para dirimir questões relacionadas ao presente contrato, as partes elegem o foro da cidade de 
Macapá/AP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
E, por estarem justos e acordados, lavrou-se este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma 
para os fins de direito, e o assinam na presença de 02 (duas) testemunhas também abaixo assinadas.  
 

Macapá-AP, ___ de ________ de 2021.  
Pelo Contratante: 

 
Valdinei Santana Amanajás                   Paulo Roberto Gomes de Barros 
          Diretor Presidente                          Diretor Administrativo e Financeiro 

 
 

João Paulo Dias Bentes Monteiro           Magaly Brito Bezerra Xavier 
Diretor Operacional                                Diretora Técnica 

 
 

Luiz José dos Santos Monteiro 
Diretor Comercial e de Negócios 

Pela Contratada: 

______________________________________ 
Representante Legal da Contratada 

Testemunhas: 
1 - ________________________________________________ CPF ___________________ 
2 - ________________________________________________ CPF ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA 
Avenida Ernestino Borges, 222, Centro, Macapá-AP, CEP 68908-010 
NULIC/CAESA 
 

ANEXO VI 
 

(LOCAL E DATA) 
À COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA 
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 – CAESA  
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 
PREZADOS SENHORES, 
 DECLARAMOS À CAESA E EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS, PARA EFEITO DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, QUE INDICAMOS PARA SER (EM) 
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELO SERVIÇO: 
 
1. NOME                 :                                                CREA  Nº 
2. ASSINATURA    :               
3. ESPECIALIDADE   :                                     DATA DE REGISTRO 
 
1. NOME                 :                                                CREA  Nº 
2. ASSINATURA       :      
3. ESPECIALIDADE :                                     DATA DE REGISTRO 
 
1. NOME              :                                                CREA Nº 
2. ASSINATURA     :                 
3. ESPECIALIDADE   :                                     DATA DE REGISTRO 
  
DECLARAMOS, OUTROSSIM, QUE TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS 
PERTENCEM AO NOSSO QUADRO TÉCNICO, COM RELACIONAMENTO NA EMPRESA, DENTRO 
DAS LEIS TRABALHISTAS VIGENTES, E QUE NENHUM DELES É RESPONSÁVEL TÉCNICO DE 
OUTRA EMPRESA, EM OUTRA REGIÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA - CREA. 
 

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
    CARGO – NOME DA EMPRESA LICITANTE 
 NOTAS: 
 1 – O detentor do acervo técnico deverá, obrigatoriamente, ser um dos responsáveis técnicos 
indicados acima, 
 2 – O(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) nesta declaração deverá(ão) constar, 
obrigatoriamente, da certidão de registro e quitação de pessoa jurídica expedida pelo CREA – AP, ou 
da certidão de registro e quitação de pessoa jurídica de outra praça, bem como deverão assinar esta 
declaração. 
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