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A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO AMAPÁ - CAESA, 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 para conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução 
indireta, no REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL visando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA para execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE 
ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE LARANJAL DO 
JARÍ, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - anexo I do Edital, que será regida em conformidade com as 
disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e a Legislação complementar vigente e pertinente à 
matéria e demais exigências previstas 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: 28/04/2022 
INÍCIO: Às 09h30min (Horário de BRASÍLIA)  
 

2. DA AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO 
2.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo nº 
200201.0077.2893.0006/2021-DIRTE/CAESA e destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo de que lhe são correlatos. Reger-se-á 
pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, neste Edital e seus anexos 
e demais normas e regulamentos pertinentes ao objeto, sujeitando-se a licitante, incondicional e 
irrestritamente, às mesmas. 
 
2.2. Todo o procedimento licitatório será disponibilizado na CAESA e no site: www.caesa.ap.gov.br, 
onde permanecerão disponíveis todos os atos, avisos e demais documentos relativos às fases da 
licitação, bem como disponibilizados para consulta, integral e gratuitamente, o instrumento convocatório 
e seus elementos para leitura e retirada, propostas e Atas dele provenientes. 
 
2.2.1. O Edital completo também poderá ser obtido, mediante apresentação de um pen drive 
formatado, na sala do NULIC/CAESA, sito a Avenida Ernestino Borges, nº 222, Centro, Macapá-AP, ou 
através de solicitação no endereço eletrônico caesa.cpl.ap@gmail.com 
 
2.2.2. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos sejam cuidadosamente examinados 
pelas LICITANTES, não podendo as mesmas se isentarem do fiel cumprimento de seu conteúdo, após 
a apresentação da proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação de 
desconhecimento, discordância de seus termos ou interpretação equivocada de quaisquer de seus 
itens. 
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2.3. Os envelopes de documentação e propostas serão recebidos até às 09h30min horas, do dia 
28/04/2022, na sala de abertura de licitações do NULIC - Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios, 
sito à Av. Ernestino Borges, 222, Centro, CEP-68.908-198-Macapá/AP, quando dar-se-á início à 
sessão inaugural do procedimento licitatório, com a abertura dos respectivos envelopes. 
 
2.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, desde que não haja 
comunicação da Comissão Especial de Licitação em contrário. 
 

3. DO OBJETO: 
3.1. Contratação de empresa para execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para 
execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA BRUTA DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO - anexo I do Edital. 
 

4.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
4.1. 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. 
4.2. As instruções deste Edital determinam as regras que orientarão o processo licitatório até 
assinatura do respectivo Contrato. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das 
leis, não serão aceitas como justificativa para erros ou divergências encontradas em documentos de 
habilitação e/ou propostas. 
4.3. A critério da Administração Pública esta licitação poderá: 
4.3.1. ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, ou; 
4.3.2. ser revogada, a juízo da Administração, ser for considerada inoportuna ou inconveniente ao 
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta. 
4.4.  Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte: 
4.4.1. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei Nº 8.666/1993; 
4.4.2. a nulidade do procedimento licitatório induz a do Contrato, ressalvado o disposto na condição 
anterior;  
4.4.3. no caso de desfazimento do processo licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
4.5. 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. 
 
5. VALOR ESTIMADO 
5.1. O valor máximo estimado para contratação do objeto deste Certame é de R$ 350.838,70 
(Trezentos Cinquenta Mil, Oitocentos Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos). 
5.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço global superior ao valor 
estimado da contratação pela COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ-CAESA.  
 

6. FONTE DE RECURSOS 
6.1. Os recursos financeiros destinados ao pagamento pelo serviço, objeto desta licitação, são próprios 
e estão previstos no orçamento da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA para o 
exercício corrente, através da Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a Receber de Cliente. 
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7. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 
7.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 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 da lei 
referenciada; 
7.2. 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, e ser protocolada conforme subitem 7.4. 
7.3. 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. 
7.4. 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 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, – CPL/NULIC/CAESA. 
End. Ernestino Borges nº 222, Centro - CEP: 68.908-198 – Macapá-AP. 
 

7.5. Não serão atendidas as solicitações verbais. 
7.6. Não serão reconhecidos os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações depois 
de vencido o respectivo prazo legal.  
7.7. A resposta aos pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações serão prestadas 
pela Comissão de Licitação através de comunicação via postal e/ou e-mail. 
 

8. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
8.1. Poderão participar desta Tomada de Preços, interessados que atuem no ramo pertinente ao seu 
objeto, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 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.  
8.1.1. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas. 
8.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 
8.2.1. 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; 
8.2.2.  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; 
8.2.3. 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; 
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8.2.4. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
8.2.5. 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. 
8.3. O presente edital se submete ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece 
normais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às ME-Microempresa e EPP - Empresas de 
Pequeno Porte, com alterações pela Lei Complementar 147/2014.  
8.4.  Das Condições de Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
8.4.1.  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. 
8.4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração, sob as penas 
da Lei, de que cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa e empresa de 
pequeno porte, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido conforme disposto nos artigos 42 a 
49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 (CONFORME ANEXO IV). 
8.4.2.1. A declaração de que trata o subitem anterior, poderá ser substituída pela 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. 
8.4.3. 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. 
8.4.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. Eventual interposição de recurso 
contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.  
8.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 8.4.4, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
8.5.   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. 
8.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
8.6.1.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.5, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.7. Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada a apresentação de 
documento de identidade e instrumento público de Procuração ou instrumento particular, devidamente 
reconhecida firma. Em sendo sócio da empresa, deverá apresentar cópia do contrato social e 
documento de identidade.  
8.8. Em hipótese alguma serão concedidos prazos para apresentação de documentos que não forem 
entregues na data e hora estabelecidas no edital. 
 

9. DO CREDENCIAMENTO 
9.1. 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 

4



 
 

 

 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-CAESA 

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

“Habilitação” e “Proposta de Preços”, bem como, declarar a intenção de interpor recurso, inclusive 
de assinar ata, relativos a este Certame. 
9.2. 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. 
9.3. Para credenciarem-se os interessados ou seus representantes legais apresentarão à 
Comissão de Licitação, FORA DOS ENVELOPES I e II os seguintes documentos: 
9.3.1. Documento oficial de identificação, com foto. 
9.3.2. Comprovação da existência dos poderes necessários para formulação de propostas e prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. 
9.3.3. A existência dos poderes referidos no subitem 9.3.2 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. 
9.3.4. Caso o licitante se faça representar por procurador ou mandatário, a existência dos poderes 
referidos no subitem 9.3.2 será verificada através de procuração, outorgando-lhe poderes para a 
prática de atos em nome do interessado: 
9.3.4.1. A procuração concedida mediante instrumento particular deverá estar acompanhada dos 
documentos referidos no subitem 9.3.3 permitindo a verificação da existência dos poderes do 
outorgante. 
9.3.4.2. Será dispensada a exigência contida no subitem 9.3.4.1 para procurações concedidas 
mediante instrumento público. 
9.3.5.  Se empresa individual, o registro comercial devidamente registrado. 
9.3.6. 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. 
9.3.7. 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.  
9.3.8. 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. 
9.3.9.  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. 
 

10. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
10.1. 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;  
10.2. 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; 
10.3. Os envelopes 1 e 2 deverão ser apresentados devidamente lacrados e rubricados no fecho, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
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ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ 
- CAESA 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 – 
CPL/NULIC/CAESA 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁ - CAESA 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 – 
CPL/NULIC/CAESA 

Data da Realização: 28/04/2022 
Razão Social do Proponente 

CNPJ, e-mail e Fone/Fax. 

Data da Realização: 28/04/2022 
Razão Social do Proponente 

CNPJ, e-mail e Fone/Fax. 

 

11. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, de preferência 
ordenados e numerados sequencialmente, e somente 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: 
 

11.1.1. Habilitação Jurídica: 
11.1.1.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas 
comerciais. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s) pela 
empresa para praticar atos junto à Administração Pública. 
11.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
11.1.1.3. 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;  
11.1.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício;  
11.1.1.5. 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. 
 

11.1.2. Qualificação Técnica:  
11.1.2.1. Qualificação Técnico-operacional 
a) Certidão de registro e quitação PESSOA JURÍDICA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), comprovando atividade compatível com o objeto da 
licitação e os respectivos responsáveis técnicos da empresa; 
b) Atestado de capacidade técnica em nome da empresa, que comprove a execução de serviços/obras com 

características semelhantes ou superiores ao objeto da contratação.  

11.1.2.2. Qualificação Técnico-profissional  
a) Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dos Responsáveis Técnicos que atuarão na execução dos 
serviços; 
b) Comprovação de vínculo profissional do responsável técnico com a licitante, mediante Contrato Social do 

licitante em que conste o profissional como sócio, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato 
de Prestação de Serviços celebrado entre as partes;  

c) Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que comprove a execução de serviços/obras com 
características semelhantes ou superiores ao objeto da licitação. 
 

11.1.2.2. A comprovação de vínculo profissional com a contratada se fará com a apresentação do Contrato 

Social da contratada em que conste o profissional como sócio, ou CTPS ou Contrato de Prestação de Serviços, 
celebrado (s) entre as partes, reconhecido em cartório, em conformidade com a legislação civil comum. (Acórdão 
nº 2.297/2005, Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler); 
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11.1.2.3. As certidões de registro no CREA ou no CAU emitidas via Internet somente serão aceitas se 
houver a possibilidade de confirmação de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a 
Comissão, se julgar necessário, efetuar a confirmação. 
11.1.2.4. A Comissão de Licitação poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 
 

11.1.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado; 
c) 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). 
11.1.3.1. 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: 
 

11.1.4. Documentação Complementar: 
11.1.4.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, o seguinte documento: 
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 (ANEXO III). 
b) Declaração do licitante informando sobre a inexistência de fato impeditivo à habilitação, 
ANEXO VII, conforme determina o Parágrafo 2º, Art. 32 da Lei n° 8.666/93. 
 

11.1.5 – Qualificação Econômica Financeira 
11.1.5.1.  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. 
11.1.5.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2021), 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: 
11.1.5.3. 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); 
 

12. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇO 
12.1. O envelope da Proposta de Preços deverá conter:  
12.2. 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: 
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. 
12.3. Constar uma única proposta, com preço global, em moeda corrente nacional (Real).  
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12.4. 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.  
12.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto deste Certame, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.  
 

12.6. A licitante deverá apresentar: 
 

12.6.1.  Planilha Orçamentária Detalhada, onde constem os quantitativos e seus respectivos preços 
unitários, os preços parciais e preço global da obra, obrigatoriamente, em obediência a súmula 258 
Tribunal de Contas da União – TCU; 
12.6.2. As quantidades e unidades constantes da Proposta de Preços não poderão exceder as 
apresentadas na planilha orçamentária elaborada pela COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO 
AMAPÁ-CAESA; 
12.6.3. Após a análise das propostas, serão DESCLASSIFICADAS, com base nos artigos art. 40, 
X c/c 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 

a) as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
b) apresentarem o valor global ou qualquer valor unitário, por cada item ou subitens, 

superior ao estabelecido na Planilha de Quantitativos e Preços Unitários constante nos autos, 
como também, não poderá ser superior ao valor total da obra, ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 
de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e 

c) Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital; 
 
12.6.4. Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 
 
12.6.5. Das licitantes classificadas na forma do item 12.6.4 cujo valor global da proposta for inferior a 
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do referido item, será 
exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas 
no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da correspondente 
proposta. 
12.6.6. Composição do BDI utilizado para a composição dos seus preços; 
12.6.7. Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços propostos; 
12.6.8. Composição de cada preço unitário na qual constem todos os elementos necessários para 
análise e avaliação (insumos, mão-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI, etc.); 
12.7. Os quantitativos dos serviços deverão ser os mesmos da planilha de quantitativos estimados pela 
CAESA; 
12.8. Se identificadas divergências nestes quantitativos, estas deverão ser questionadas formalmente à 
Comissão até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para a abertura desta licitação; 
12.9. As planilhas com quantitativos e preços unitários fornecidos pela CAESA terão efeito apenas para 
comparação com aquelas apresentadas pela licitante, parte integrante de sua proposta, sendo de 
inteira responsabilidade da licitante o levantamento real de preços e suas composições; 
12.10. O preço global e o BDI não poderão ser superiores aos apresentados no orçamento sintético do 
ANEXO I deste Edital; 
12.11. Os tributos não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por 
se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o 
contratado, não devendo ser repassado à contratante; 
12.12. Caso tais tributos constem no BDI ou planilha de custo direto da licitante, seus percentuais serão 
retirados pela comissão de licitação e será recalculada a proposta; 
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12.13. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da 
Lei Federal n.º 8.666/93, aquelas que: 
12.13.1.  Não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preços; 
12.13.2. Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou manifestamente inexequíveis, 
assim considerados aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 
12.14. Os preços constantes do orçamento fornecido devem incluir todos os custos de transportes, 
carga e descarga, despesas de execução, mão de obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer outros 
encargos que incidam sobre os serviços; 
12.15. A proposta permanecerá válida e em condição de aceitação por um período de 60 (sessenta) 
dias, contados da data da abertura do presente certame; 
12.16. Findo o prazo de validade da proposta, fica o participante liberado dos compromissos 
assumidos, se assim o desejarem; 
12.17. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta, 
mediante provocação por escrita da CAESA o licitante deverá prorrogar o prazo de validade, caso 
deseje continuar participando do certame; 
12.18. Caso o licitante não se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis, será declarado desistente do 
feito licitatório; 
12.19. Poderão ser admitidos, pela Comissão de Licitação, erros de naturezas formais, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração.  
12.20. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;  
12.21. 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. 
12.22. 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. 
10.23. O preço orçado pela Administração possui como referência o SINAPI (Sistema Nacional 
de Preços e Índices para a Construção Civil). Para efeito de julgamento, erros no preenchimento da 
planilha não são motivos suficientes para desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser 
ajustada sem a necessidade de MAJORAÇÃO do preço ofertado, e desde que se comprove que este é 
suficiente para arcar com todos os custos da contratação. (Acórdão nº. 1.811/2014 e nº 2.446/2015-
TCU/Plenário). 
 

13. DOS CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA 
13.1. Em sessão pública, na data prevista neste Edital, a licitação será processada e julgada conforme 
os seguintes procedimentos: 
13.2. Na hora definida para início da sessão, a 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; 
13.3. Abertos os envelopes, os documentos de habilitação serão rubricados pela Comissão e pelos 
licitantes e após análise, vistas e assinaturas de todos os participantes, a Comissão habilitará os 
concorrentes que cumpriram 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; 
13.4. 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, no que tange a habilitação, dar-
se-á a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços daqueles habilitados,  
13.5. 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, 
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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. 
13.6. Em caso de divergência entre os preços por extenso e preços em algarismos, prevalecerão sempre 
os primeiros, corrigindo-se os valores finais. Havendo erro de cálculo, a Comissão efetuará as 
retificações, considerando os valores unitários indicados na proposta do licitante, multiplicados pelas 
quantidades constantes da planilha orçamentária. O resultado final após as retificações efetuadas pela 
Comissão, será considerado no julgamento como sendo a proposta do licitante. 
13.7. No caso de desclassificação de todas as propostas de preços apresentadas, a Administração 
poderá convocar todos os licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas 
propostas escoimadas dos vícios que acarretaram suas desclassificações, em conformidade com o art. 
48 § 3º da Lei nº. 8.666/93. 
13.8. No caso de absoluta igualdade de duas propostas, adotar-se-ão, os critérios de desempate 
definidos no parágrafo 2° do art. 3°, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, e em caso de 
permanência de empate, será realizado sorteio, para o qual a Comissão Permanente de Licitação 
convocará todos os licitantes. 
13.9. Caso a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (art. 45, § 2º, da LC nº 123/2006) adotar-se-á o seguinte procedimento: 
13.9.1.  Em havendo proposta de licitante qualificado como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte de valor igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta classificada em primeiro lugar, 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada disporá de até 30 (trinta) minutos 
após o julgamento das propostas para, se o quiser, apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado e, seu favor o objeto licitado (art. 
44, § 2º e 45, I e § 3º da LC 123/2006; art. 5º e 7º do Decreto n  ] 6.204/2007); 
13.9.2. Não ocorrendo à contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do item 
anterior, serão convocadas as Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte, remanescentes que 
porventura se enquadrem no limite estabelecido no subitem 13.9.1, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito (art. 45, II, da LC 123/2006); 
13.9.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresa de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 13.9.1, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, § III, da 
LC 123/2006); 
13.9.4. Não ocorrendo a hipótese no subitem 13.9.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, § 1º, da LC 123/2006). 
13.10. Procedida a abertura das propostas de preços, após análise, julgamento e a assinatura de todos 
os participantes, a CPL/CAESA proclamará vencedora da licitação a empresa cuja proposta adequar-se 
integralmente ao Edital e apresentar o Menor Preço Global. 

13.11. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será 

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos 

unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o 

preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de 

referência discriminados nos projetos anexos a este edital.  

13.12. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 

adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou 

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

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

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

14. DOS RECURSOS 
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14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da 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; 
14.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
14.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
14.4. 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. 
14.5. As impugnações, recursos e contrarrazões deverão ser entregues no protocolo da CAESA, 
endereçadas à Comissão Permanente de Licitações. 
14.6. 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. 
 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
15.1. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor; 
15.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar 
o contrato no prazo definido neste edital. 
 

16. DO CONTRATO 
16.1. 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 VI deste 
Edital, observando-se as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus anexos, na 
legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.  
16.2. 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.  
16.3. 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. 
16.4. O prazo de vigência contratual será de 180 (CENTO E OITENTA) dias contados a partir da 

emissão da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/1993. 

16.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. (Acrescentar essa clausula ao contrato). 
 

17. DA EXECUÇÃO DA OBRA 
17.1. O prazo para execução desta parte da obra será de 90 (NOVENTA) dias corridos, contados a 
partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço, conforme determina o Cronograma 
Físico-Financeiro anexo. 
17.2. A obra deverá ser executada em conformidade com as especificações técnicas (Anexo I do 
Edital), no contrato e Proposta da contratada; 
17.3. A obra executada em desconformidade com o especificado acarretará a correção e, caso não 
seja possível será rejeitada, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis à 
Contratada. 

11



 
 

 

 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-CAESA 

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

17.4. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da 
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que 
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado. 
 

18. DO RECEBIMENTO DA OBRA 
18.1. Após a conclusão dos serviços, deverá ser emitido Termo de Recebimento Parcial dos serviços.  
18.2. O término dos serviços se caracterizará pela comunicação escrita da CONTRATADA à CAESA, 
procedimentos esses que devem ser feitos com prazo contratual vigente.  
18.3. 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;  
 
 b) 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).  
 

19. DO PAGAMENTO  
19.1. Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e 
medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais; 
19.2. Somente depois do “de acordo” da Fiscalização da CAESA e da Caixa Econômica Federal é que 
a Contratada poderá emitir a Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviços. 
19.3. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminando a 
execução do serviço efetivamente prestado; 
19.4. 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. 
19.5. 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. 
19.6. 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.  
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19.7. 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; 
19.8. 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. 
19.9. 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. 
 

20. DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
20.1. Do Reajuste: 
20.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis de acordo com a Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, no 
prazo de vigência igual ou inferior a 01 (um) ano, ressalvado o disposto na alínea „d‟ do inciso II do 
artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, desde que devidamente comprovada tal situação. 
20.1.2. Em caso de paralisação ou aditamento de prazo, devidamente justificado pela CAESA/AP, que 
venha a ultrapassar a um ano de execução dos serviços, ter-se-á que as parcelas contratuais 
excedentes ao prazo de um ano, o reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil – 
INCC, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica; 
20.1.3. A data base adotada será mês/ano; 
20.1.4. Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: 
R = (I – Io). V = onde: 
          Io 
R = Valor do reajustamento calculado; 
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 
Io – Índice (INCC) da FGV, correspondente à data base.  
I - Índice (INCC) da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base). 
 
20.1.5. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a 
eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º 
(décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta 
e de acordo com a vigência do contrato.  
20.1.6. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo 
contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste 
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.” 
20.1.7. Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, o 
contrato não será reajustado. 
 
20.2. Da Atualização Monetária: 
20.2.1. 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  
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 TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

21. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
21.1. 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. 
21.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato. 
21.3. 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. 
 

22.  DAS SANÇÕES/PENALIDADES 
22.1.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a CAESA poderá, garantida a prévia defesa, além 
da rescisão do contrato, aplicar à contratada as seguintes sanções, previstas nosartigo 86 e 87, da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações: 

a) advertência; 
b) multa, nas formas previstas no item a seguir; 
c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração, 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. 

 
22.2. Poderá ser aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido do contrato 
quando a contratada: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à Fiscalização; 
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização 
por escrito da CAESA; 
c) entregar os materiais ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 
independentes da obrigação de fazer as correções às suas expensas; 
d) desatender as determinações da Fiscalização; 
e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo 
ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infrações cometidas; 
f) não iniciar, sem justa causa, a execução do Contrato no prazo fixado, estando sua proposta 
dentro do prazo de validade;  

g) em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato; 

h) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo 
ou má-fé, venha a causar danos a CAESA ou a terceiros, independente da obrigação da 
Contratada de reparar os danos causados. 

 
22.3. Poderá ser aplicada multa no valor de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor total corrigido 
contratado, por dia de atraso, na execução do cronograma físico e ou prazo contratado, até o limite de 
20% (vinte por cento) daquele valor, conforme artigo 86, da Lei n° 8.666/93, e suas alterações. 
22.4. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou dos 
pagamentos devidos à contratada, a critério exclusivo da CAESA, e, quando for o caso, cobradas 
judicialmente. 
22.5. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 
22.6. Para fins do cálculo do valor da multa, o valor do contrato será atualizado, de acordo com o IGP-
M, ou índice oficial, que venha a substituí-lo. 
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22.7. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, a critério exclusivo da CAESA, e, quando for o caso, cobradas 
administrativamente ou judicialmente. 
22.8. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CAESA, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e no 
presente edital. 
22.9.  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.  
 

23.  DA FISCALIZAÇÃO 
23.1. A execução dos serviços ora contratados e ou o fornecimento será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por representante ou equipe da contratante, para este fim 
especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666/1993; 
23.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não exime a 
contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à contratante 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 
execução dos serviços contratados. 
23.3. A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, 
permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que 
lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito. 
23.4. A contratada além de gerenciar o processo, deve gerenciar o contrato até o seu 
encerramento/distrato. 
 

24.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do proponente vencedor, farão parte 
integrante do contrato, independente de transcrição. 
24.2. 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. 
24.3.  A CAESA publicará o extrato do contrato no Diário Oficial do Estado - DOE, em até o quinto dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
24.4. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 
24.5. 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. 
24.6. As normas que disciplinam este Certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
24.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a 
obrigatoriedade de serem adquiridos os serviços. 
24.8. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital, pois a simples 
apresentação a Proposta de Preços subentende a aceitação incondicional de seus termos, 
independentemente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não 
sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer por menor. 
24.9. Aos casos omissos aplicam-se as regras constantes da legislação que regula este Edital. 
 

25. DO FORO 
25.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da seção judiciária de Macapá, 
com exclusão de qualquer outro. 
 

26. DOS ANEXOS AO EDITAL 
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26.1. Constituem partes integrantes deste Edital e, estão avolumados nessa ordem: 
 
a) ANEXO I – PROJETO BASICO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 

b) ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA 

c) ANEXO III - DECLARAÇÃO CONFORMIDADE DO ART.7º DA CF 

d) ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

e) ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO  

f) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

g) ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 

Macapá, 05 de abril de 2022. 
 
 

José Marcelo Midones Serra Alves 
Presidente da CPL/CAESA 

Portaria nº 40/2021 
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SUB-TOTAL COM BDI

1.0 350.838,70

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.760,75                              

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 25.295,20                              

1.3 FUNDAÇÕES EM ESTACAS 175.132,84                            

1.4 ESTRUTURA DE MADEIRA E AÇO 92.582,82                              

1.5 COBERTURA 4.602,67                                

1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.646,33                                

1.7 PINTURA 5.593,44                                

1.8 DIVERSOS 14.224,65                              

350.838,70R$TOTAL GERAL

CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE LARANJAL DO JARÍ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA
BRUTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA
CIDADE DE LARANJAL DO JARÍ

CUSTOS
ITEM

FOLHA RESUMO

RESUMO DO ORÇAMENTO BÁSICO

GOVERNO DO AMAPÁ
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Página 1 de 1

Cód. verificador: 71165371. Cód. CRC: 8E8DF4B
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ORÇ. Nº PROTOCOLO Nº

04/2020

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO BDI ADOT

90 DIAS 30,65%

UNITÁRIO PARCIAL

1.0 350.838,70           

1.1 26.760,75                    

      1.479,78 101506 1.1.1
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
TRIFASICA 50A EM POSTE MADEIRA

UN 1,00              1.933,33 1.933,33     

 751,30 93208 1.1.2
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO
PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 16,00               981,57 15.705,12   

 845,41 93212 1.1.3
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 6,00              1.104,53 6.627,18     

 225,00 4813 1.1.4
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2    6,00                 293,96 1.763,76     

             7,54 010175 / SEDOP 1.1.5 LOCAÇÃO M2 74,25                   9,85 731,36        

1.2 25.295,20                    

 124,04 90779 1.2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 60,00               162,06 9.723,60     

 27,09 90780 1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00               35,39 15.571,60   

1.3 175.132,84                  

         128,12 COMPOSIÇÃO 1.3.1 ESTACA DE MADEIRA DE 20 x 20 CM M 320,00             167,39 53.564,80   

         287,19 COMPOSIÇÃO 1.3.2 ESTACA DE MADEIRA DE 30 x 30 CM M 324,00             375,21 121.568,04 

1.4 92.582,82                    

           64,45 COMPOSIÇÃO 1.4.1
LONGARINA EM MADEIRA APARELHADA *8 X 15* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 127,50               84,20 10.735,50   

           64,45 COMPOSIÇÃO 1.4.2
TRANVERCINA EM MADEIRA APARELHADA *8 X 15* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 67,00                 84,20 5.641,40     

           64,45 COMPOSIÇÃO 1.4.3
PEÇA DE ATRACAÇÃO EM MADEIRA APARELHADA *8 X 15*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 87,90                 84,20 7.401,18     

           55,78 COMPOSIÇÃO 1.4.4
FLECHAL EM MADEIRA APARELHADA *4 X 12* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 268,00               72,88 19.531,84   

         129,94 COMPOSIÇÃO 1.4.5
ASSOALHO DE MADEIRA APARELHADA *4 X 12* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M2 81,25               169,77 13.793,81   

         157,17 COMPOSIÇÃO 1.4.6
PEÇA MADEIRA NAO APARELHADA *25 X 15 CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 15,00               205,34 3.080,10     

 10,82 1330 1.4.7 COROA EM CHAPA METÁLICA 1/4" KG    262,23               14,14 3.707,93     

           11,41 13086 / ORSE-I 1.4.8 PERFIL DE AÇO I W 150X18,0KG/M KG 215,82               14,91 3.217,88     

 11,41 4766 1.4.9 PERFIL I (3"x9,68KG/M) KG 149,07               14,91 2.222,63     

         124,93 COMPOSIÇÃO 1.4.10
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ABRAÇADEIRA MEIA LUA
EM AÇO CHAPA DE AÇO 2"X1/4"

UN 20,00               163,22 3.264,40     

         127,53 COMPOSIÇÃO 1.4.11
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ABRAÇADEIRA PARA A
ADUTORA, EM BARRA ROSCADA ZINCADA DE 1/2 E BARRA
CHATA 2"X5/16", CONFORME PROJETO

UM 34,00               166,62 5.665,08     

      1.800,00 1.4.12 TROLE MANUAL 2 TON UN 2,00              2.351,70 4.703,40     

      7.361,40 
C3464 / 

SEINFRA
1.4.13 TALHA 2 TON, FIXA POR GANCHO UN 1,00              9.617,67 9.617,67     

1.5 4.602,67                      

 15,04 92566 1.5.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

M2 34,00                 19,65 668,10        

ORÇAMENTO BÁSICO

CUSTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
PREÇO COM BDI

Obra:
CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 
CIDADE DE LARANJAL DO JARÍ

CÓDIGO
SINAPI

ITEM QUANT

SINAPI DE NOVEMBRO/2021

REF. ORSE: NOVEMBRO/2021-1

DATA DO ORÇ ÁREA  DE CONSTRUÇÃO

janeiro-22 74,25 M2

FUNDAÇÕES EM ESTACAS

ESTRUTURA DE MADEIRA E AÇO

COBERTURA

TOTAL

1ª ETAPA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL EM MADEIRA DE LEI, FORMADA POR UMA
PASSARELA DE 35X1,70M E UMA PLATAFORMA DE 7,50X2,90M, COM CAPACIDADE
PARA INSTALAR ATÉ 5 CONJUNTOS MOTO-BOMBAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

GOVERNO DO AMAPÁ  

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  

DIRETORIA TÉCNICA  

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 
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ORÇ. Nº PROTOCOLO Nº

04/2020

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO BDI ADOT

90 DIAS 30,65%

UNITÁRIO PARCIAL

ORÇAMENTO BÁSICO

CUSTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
PREÇO COM BDI

Obra:
CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 
CIDADE DE LARANJAL DO JARÍ

CÓDIGO
SINAPI

ITEM QUANT

SINAPI DE NOVEMBRO/2021

REF. ORSE: NOVEMBRO/2021-1

DATA DO ORÇ ÁREA  DE CONSTRUÇÃO

janeiro-22 74,25 M2

TOTAL

1ª ETAPA:

GOVERNO DO AMAPÁ
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

 14,32 92543 1.5.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 34,00                18,71 636,14       

 52,27 94210 1.5.3

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 34,00                68,29 2.321,86    

 87,94 94223 1.5.4
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.
AF_07/2019

M 8,50                114,89 976,57       

1.6 6.646,33                     

 118,88 93128 1.5.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6,00                155,32 931,92       

 61,51 97608 1.5.2

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN 6,00                  80,36 482,16       

         800,96 COMPOSIÇÃO 1.5.3 POSTE DE MADEIRA COM LUMINARIA E FIAÇÃO UN 5,00             1.046,45 5.232,25    

1.7 5.593,44                     

 20,25 102234 1.7.1
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

M2 137,60              26,46 3.640,90    

 10,86 102219 1.7.2
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 137,60              14,19 1.952,54    

1.8 14.224,65                   

9,34 8858 / ORSE-I 1.8.1
TRILHO PARA GUINCHO HIDRÁULICO EM CANTONEIRA
3"x5/16

KG 698,39              12,20 8.520,36    

      3.687,71 
COTAÇÃO 

DUTRA 
MAQUINAS

1.8.2 GUINCHO HIDRÁULICO DE 2 TONELADAS UN 1,00             4.817,99 4.817,99    

 678,38 10848 1.8.3 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN    1,00                886,30 886,30       

350.838,70          

R$ 350.838,70
(TREZENTOS E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Importa o presente orçamento em:

TOTAL GERAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

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

Agente Promotor:  CAESA

Empresa: CAESA

Localização: LARANJAL DO  JARI

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

1.0

CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE
ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE
LARANJAL DO JARÍ

100,0% 350.838,70 73,1% 256.532,42 12,9% 45.354,08 14,0% 48.952,21

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,63% 26.760,75 100,00% 26.760,75           -                       -                       -                         

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7,21% 25.295,20 33,00% 8.347,42             33,00% 8.347,42              34,00% 8.600,38              

1.3 FUNDAÇÕES EM ESTACAS 49,92% 175.132,84 100,00% 175.132,84         -                       

1.4 ESTRUTURA DE MADEIRA E AÇO 26,39% 92.582,82 50,00% 46.291,41           35,00% 32.403,99            15,00% 13.887,41           -                         

1.5 COBERTURA 1,31% 4.602,67 -                       100,0% 4.602,67              -                       

1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,89% 6.646,33 -                       -                       100,00% 6.646,33              

1.7 PINTURA 1,6% 5.593,44 -                       -                       100,00% 5.593,44              

1.8 DIVERSOS 4,05% 14.224,65 -                       -                       100,00% 14.224,65           

SIMPLES 100,0% 350.838,70 73,12% 256.532,42    12,93% 45.354,08       13,95% 48.952,21      

ACUMULADO 100,0% 73,12% 256.532,42    86,05% 301.886,50     100,00% 350.838,71    
TOTAL 

JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES

Chefe do NUESI/CAESA

VISTO:_________________________
Diretora Técnica/CAESA      .

Item Discriminação dos serviços
Peso

%
Á EXECUTAR

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
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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
Obs1.: Não foi utilizado o "G" - (Garantia) da fórmula, visto está incluido no "S" - (Seguro e Garantia).

Obs2.:

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

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.

SOMA DOS PERCENTUAIS

SIGLA DESCRIÇÃO

I

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

4 - CPRB (Alterado de 2,0% para 4,5% pela Lei
nº13.161/2015)

SOMA DOS IMPOSTOS ( I )
5 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
6 - TAXA DE SEGURO + GARANTIA
7 - TAXA DE RISCO
8 - TAXA DE DESPESA FINANCEIRA
9 - TAXA DE LUCRO / REMUNERAÇÃO

Com a alteração do CPRB de 2,0% para 4,5% (Lei nº13.161/2015) o BDI da CAESA passou de 27,09
para 30,65%

 - 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 - A Lei n.º 13.161/2015 alterou o 
valor da contribuição de 2% para 4,5%.
- 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.

Atualizado em março/2017

Cód. verificador: 71165157. Cód. CRC: 6EE5D9B

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 02/02/2022
18:13, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M UNITÁRIO PARCIAL

88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 0,134000  13,03 1,75

90776
ENCARREGADO GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,022300  18,53 0,41

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,007400  91,14 0,67

89218

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 
POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO 
MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI 
DIURNO. AF_11/2014

MAT. CHI 0,090000  60,83 5,47

89843

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 
POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO 
MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

MAT. CHP 0,044000  167,52 7,37

35276

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 
*20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

MAT. M     1,000000  112,45 112,45

2,83
125,29
128,12

128,12
CONFORME CODIGO DO SINAPI 100657 DE 07/2020

NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M UNITÁRIO PARCIAL

88316
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 0,134000  13,03 1,75

90776
ENCARREGADO GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,022300  18,53 0,41

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,007400  91,14 0,67

89218

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 
POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO 
MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI 
DIURNO. AF_11/2014

MAT. CHI 0,090000  60,83 5,47

89843

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 
POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO 
MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

MAT. CHP 0,044000  167,52 7,37

08693/ORSE-I
MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA 
DE MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M3 0,090000       3.016,87 271,52

2,83
284,36
287,19

287,19
CONFORME CODIGO DO SINAPI 100657 DE 07/2020

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO DA ESTACA DE MADEIRA DE 30 x 30 CM

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material e equip.):

CUSTO TOTAL (unit.):
BDI(%):0,00

PREÇO TOTAL :

COMPOSIÇÃO DA ESTACA DE MADEIRA DE 20 x 20 CM

CUSTO (material e equip.):
CUSTO TOTAL (unit.):

BDI(%):0,00
PREÇO TOTAL :

 
GOVERNO DO AMAPÁ  

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  

DIRETORIA TÉCNICA  

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 
GOVERNO DO AMAPÁ  

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  

DIRETORIA TÉCNICA  

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 

NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M UNITÁRIO PARCIAL

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000  17,26 3,45

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,260000  14,26 3,71

4334
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, 
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM 
PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

MAT. UN    2,000000  16,32 32,64

5062
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
19 X 33 (3 X 9)

MAT. KG    0,010000  17,26 0,17

91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHP 0,010000  18,63 0,19

91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHI 0,010000  16,09 0,16

4448
VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MAT. M     1,000000  24,13 24,13

7,16
57,29
64,45

64,45

NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M UNITÁRIO PARCIAL

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000  17,26 3,45

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,260000  14,26 3,71

4334
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, 
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM 
PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

MAT. UN    2,000000  16,32 32,64

5062
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
19 X 33 (3 X 9)

MAT. KG    0,010000  17,26 0,17

91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHP 0,010000  18,63 0,19

91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHI 0,010000  16,09 0,16

4448
VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MAT. M     1,000000  24,13 24,13

7,16
57,29
64,45

64,45

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material):

COMPOSIÇÃO DA LONGARINA EM MADEIRA DE LEI

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR

CUSTO (mão-de-obra):

COMPOSIÇÃO DA TRANSVERCINA EM MADEIRA DE LEI

CUSTO TOTAL (unit.):
CUSTO (material):

CUSTO TOTAL (unit.):
BDI(%):0,00

PREÇO TOTAL :

QUANT.
VALOR

PREÇO TOTAL :
BDI(%):0,00

DESCRIÇÃO SER.CG 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 
GOVERNO DO AMAPÁ  

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  

DIRETORIA TÉCNICA  

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 

NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M UNITÁRIO PARCIAL

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000  17,26 3,45

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,260000  14,26 3,71

4334
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, 
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM 
PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

MAT. UN    2,000000  16,32 32,64

5062
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
19 X 33 (3 X 9)

MAT. KG    0,010000  17,26 0,17

91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHP 0,010000  18,63 0,19

91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHI 0,010000  16,09 0,16

4448
VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MAT. M     1,000000  24,13 24,13

7,16
57,29
64,45

64,45

NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M UNITÁRIO PARCIAL

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000  17,26 3,45

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,260000  14,26 3,71

4334
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, 
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM 
PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

MAT. UN    2,000000  16,32 32,64

5062
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
19 X 33 (3 X 9)

MAT. KG    0,010000  17,26 0,17

91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHP 0,010000  18,63 0,19

91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHI 0,010000  16,09 0,16

20213
VIGA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 12* 
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M     1,000000  15,46 15,46

7,16
48,62
55,78

55,78

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material):

CUSTO TOTAL (unit.):
BDI(%):0,00

PREÇO TOTAL :

COMPOSIÇÃO DO FLECHAL EM MADEIRA DE LEI

DESCRIÇÃO SER.CG 

COMPOSIÇÃO DA PEÇA DE ATRACAÇÃO EM MADEIRA DE LEI

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR

QUANT.
VALOR

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material):

CUSTO TOTAL (unit.):
BDI(%):0,00

PREÇO TOTAL :
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 
GOVERNO DO AMAPÁ  

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  

DIRETORIA TÉCNICA  

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 

NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M2 UNITÁRIO PARCIAL

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,900000  17,26 15,53

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 1,200000  14,26 17,11

5068
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
17 X 21 (2 X 11)

MAT. KG    0,120000  17,04 2,04

5062
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
19 X 33 (3 X 9)

MAT. KG    0,060000  17,26 1,04

91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHP 0,042000  18,63 0,78

91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHI 0,042000  16,09 0,68

20213
VIGA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 12* 
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M     6,000000  15,46 92,76

32,64
97,30

129,94

129,94

NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M UNITÁRIO PARCIAL

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000  17,26 5,18

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000  14,26 5,70

4334
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, 
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM 
PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

MAT. UN    2,000000  16,32 32,64

5062
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
19 X 33 (3 X 9)

MAT. KG    0,010000  17,26 0,17

91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHP 0,010000  18,63 0,19

91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHI 0,010000  16,09 0,16

08693/ORSE-I
MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA 
DE MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M3 0,037500       3.016,87 113,13

10,88
146,29
157,17

157,17

NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M UNITÁRIO PARCIAL

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000  15,01 30,02

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 1,000000  20,00 20,00

CUSTO TOTAL (unit.):

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material):

COMPOSIÇÃO DE POSTE DE MADEIRA DE 10 x 10 CM

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR

PREÇO TOTAL :

COMPOSIÇÃO DA PEÇA 25 x 15 CM EM MADEIRA DE LEI

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material):

CUSTO TOTAL (unit.):
BDI(%):0,00

BDI(%):0,00
PREÇO TOTAL :

COMPOSIÇÃO DO ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 
GOVERNO DO AMAPÁ  

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  

DIRETORIA TÉCNICA  

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 

90776
ENCARREGADO GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000  18,53 5,56

4334
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, 
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM 
PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

MAT. UN    2,000000  16,32 32,64

97608

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, COM GRADE, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

MAT. UN 1,000000  61,51 61,51

2510
RELE FOTOELETRICO INTERNO E 
EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

MAT. UN    1,000000  15,25 15,25

444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO 
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 
15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO 
*290* MM

MAT. UN    2,000000  31,71 63,42

3396
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES 
DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 
SOBERBA E BUCHA

MAT. UN    2,000000  4,88 9,76

34622
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 
CONDUTORES DE 6,0 MM2

MAT. M     15,00000  27,37 410,55

35274

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 
*10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

MAT. M     5,000000  30,45 152,25

55,58
745,38
800,96

800,96

NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M UNITÁRIO PARCIAL

10175/SEDOP LOCAÇÃO SERV. M2 3,780000              7,54 28,50

96526

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA 
VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

SERV. M3 0,384000  192,71 74,00

40284/SEDOP BALDRAME EM CONCRETO ARMADO SERV. M3 0,384000       2.536,00 973,82

50681/SEDOP LAJE EM CONCRETO ARMADO 15MPA SERV. M3 0,470400       3.006,75 1.414,38

94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

SERV. M2 2,40000  114,27 274,25

87471

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

SERV. M2 13,76000  54,24 746,34

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SERV. M2 27,52000  4,93 135,67

COMPOSIÇÃO DA MURETA DE ALVENARIA

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material e equip.):

CUSTO TOTAL (unit.):
BDI(%):0,00

PREÇO TOTAL :
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

GOVERNO DO AMAPÁ
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SERV. M2 27,52000  30,76 846,52

37561

PORTAO DE ABRIR EM CHAPA TIPO 
PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM 
PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, 
COM REQUADRO, ACABAMENTO 
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

SERV. M2    9,216000  483,70 4.457,78

38155

FECHADURA DE SOBREPOR PARA 
PORTAO, EM ACO INOX COM 
ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA

SERV. UN    2,00000  74,03 148,06

9.099,32
9.099,32

9.099,32

NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M UNITÁRIO PARCIAL

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 3,000000  17,26 51,78

88239 SERRALHEIRO M.O. H 2,000000  14,26 28,52

COTAÇÃO
PARAFUSO FRANCES ZINCADO,
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 5", COM
PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

MAT. UND 2,000000              9,60 19,20

COTAÇÃO BARRA ROSCADA ZINCADA DE 1/2" MAT. M 1,000000            11,76 11,76
COTAÇÃO BARRA CHATA DE AÇO 5/16"X2" MAT. M 0,150000          116,70 17,51

80,30
48,47

128,77

128,77

NOV/2021
CODIGO UND
SINAPI M UNITÁRIO PARCIAL

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 3,000000  17,26 51,78

88239 SERRALHEIRO M.O. H 1,000000  14,26 14,26

COTAÇÃO
PARAFUSO FRANCES ZINCADO,
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 5", COM
PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

MAT. UND 2,000000              9,60 19,20

COTAÇÃO BARRA CHATA DE AÇO 5/16"X2" MAT. M 0,350000          116,70 40,85
66,04
60,05

126,09

126,09

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (serv.):

CUSTO TOTAL (unit.):
BDI(%):0,00

PREÇO TOTAL :

COMPOSIÇÃO CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ABRAÇADEIRA PARA A ADUTORA

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material):

CUSTO TOTAL (unit.):
BDI(%):0,00

BDI(%):0,00
PREÇO TOTAL :

PREÇO TOTAL :

COMPOSIÇÃO CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ABRAÇADEIRA PARA A ADUTORA

DESCRIÇÃO SER.CG QUANT.
VALOR

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material):

CUSTO TOTAL (unit.):
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1. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE 

Após visita técnica dos técnicos da Diretoria Técnica/CAESA, verificou-se que a 

passarela que dá acesso e sustentação às bombas de captação de água bruta de 

Laranjal do Jarí, encontra-se em estado crítico e com risco de desabamento, o que 

causaria o colapso do abastecimento de água naquele município. 

Este documento tem a finalidade de orientar na execução dos serviços constantes 

na planilha orçamentário para a execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DA 

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA DA CIDADE DE LARANJAL DO JARÍ. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A execução dos serviços deverá ser de acordo com o projeto, planilha de custos, 

especificações técnicas e normas descritas neste documento, assim como posturas 

Federais, Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das companhias 

concessionárias de água e luz. 

Em caso de dúvidas relacionadas ao entendimento dos projetos, especificações e 

planilhas orçamentárias, estas serão dirigidas pela fiscalização. 

A execução dos serviços ora contratados e ou o fornecimento será objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante ou equipe da 

CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições 

específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993. 

O acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por parte da CAESA não 

exime a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere 

à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla 

ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender 

prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, 

justificar por escrito. 
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A CONTRATADA além de gerenciar o processo, deve gerenciar o contrato até o 

seu encerramento/distrato. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos, 

especificações e planilha de custo), para utilização da fiscalização. 

Quando for o caso, a CONTRATANTE requererá a aprovação dos projetos junto 

ao CREA, e a Construtora junto a Prefeitura e Concessionárias de Água e Luz, 

providenciará todos os documentos de regularização da obra, desde o Alvará de 

Construção até o Habite-se se for o caso, e deverá apresentar um jogo de cópias 

aprovadas juntamente com o Alvará de Construção à Companhia de Água e Esgoto do 

Amapá – CAESA, no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data Ordem de Serviço. 

O construtor é obrigado a manter na obra um livro destinado a “DIÁRIO DE 

OCORRÊNCIAS”, onde deverão ser feitas anotações pela fiscalização. 

As anotações registradas pela fiscalização no “DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS” e 

não contestadas pelo construtor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data 

de anotações, serão consideradas aceitas pelo construtor. 

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes e especificações 

só será admitida com a prévia autorização da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – 

CAESA, devidamente registrado no “DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS” e assinado pelo 

fiscal da obra. 

Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados logo 

após o registro no Diário de Ocorrência da obra, ficando por sua conta exclusiva, as 

despesas desses serviços. É de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituição 

de todos os danos e avariais causadas aos serviços já realizados e/ou a terceiros 

provocados pela execução da obra. 

A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra e ainda não entregues a 

Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA são de responsabilidade da 

CONTRATADA. 
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2.1. OBJETO 

 As especificações aqui descritas estabelecem as condições que deverão ser 

seguidas para a execução dos serviços constantes na planilha orçamentária da obra de 

CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE LARANJAL DO JARÍ. 

 

2.2. VALOR ESTIMADO, MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 

A estimativa do custo para a execução dos serviços é de R$ 350.838,70 

(trezentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos). 

Quanto às medições e ao pagamento dos serviços, devemos considerar: 

• Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente 

executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais; 

• Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota 

Fiscal/Fatura discriminando a execução do serviço efetivamente prestado; 

• Atestada a execução dos serviços e aprovados pela fiscalização, a CAESA 

pagará a CONTRATADA o valor correspondente à prestação dos serviços realizados 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: 

- Certidão de regularidade com a Seguridade Social; 

- Certidão de regularidade com o FGTS; 

- Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

- Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei; 

• 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 
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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; 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

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. 

 

2.3. REGIME DE EXECUÇÃO 

A obra será executada sob um regime de empreitada por preço global. 

 

2.4. ABREVIATURAS 

As abreviaturas nesta especificação técnicas seguiram conforme abaixo: 

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA; 

FISCALIZAÇÃO: Profissional ou equipe credenciados pela CAESA; 

CONTRATADA: Firma com a qual for CONTRATADA a execução das obras; 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
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CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica. 

 

2.5. PRAZOS E VIGÊNCIA 

O prazo para execução desta parte da obra será de 90 (NOVENTA) dias corridos, 

contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço, conforme 

determina o Cronograma Físico-Financeiro anexo. 

O prazo de vigência contratual será de 180 (CENTO E OITENTA) dias, contados 

a partir da emissão da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 

8.666/1993. 

 

2.6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Obriga-se o contratado, dentre outras obrigações específicas, na execução do 

objeto avençado: 

• Responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes 

da execução do objeto, tais quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, 

contribuições, indenizações, distribuição de vales-refeição, vales-transporte e outras 

exigências fiscais, sociais ou trabalhistas; 

• Responder por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 

• Manter os empregados devidamente identificados, devendo substituí-los 

imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas 

disciplinares da Administração; 

• Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada pelos empregados nas instalações da Administração;  

• Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente; 

• Prestar à Administração esclarecimentos que julgar necessários para boa 

execução do contrato; 
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• Manter, durante a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

Responsabiliza-se o contratado pelos seguintes encargos, em especial: 

• Fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

Administração CONTRATANTE; 

• De possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

contrato; 

• De providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes do trabalho; 

• A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à 

Administração responsabilidade por seu pagamento nem onera o objeto do contrato ou 

restringe a regularização e uso de obras e edificações, inclusive perante o registro de 

imóveis, razão pela qual o contratado deve renunciar expressa e contratualmente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração. Por força 

de lei, a Administração responde solidariamente com o contratado pelos encargos 

previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n° 

8.212/1991.  

Deve o contratado observar, durante a vigência do contrato, de que é vedado: 

• Contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Administração;  

• Veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia 

autorização da Administração;  

• Subcontratação de outra empresa para fornecimento do bem ou execução da 

obra ou prestação do serviço contratado, salvo se previamente admitida no ato 

convocatório e/ou contrato até o limite aceito pela Administração em procedimento 

administrativo próprio.  

• O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 
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Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.666/1993. 

 

2.7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

É obrigação da Administração CONTRATANTE, dentre outras específicas para 

execução do objeto contratado: 

• Permitir acesso dos empregados do contratado ao local de fornecimento do 

material, execução da obra ou prestação dos serviços;  

• Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto licitado, 

executem a obra ou prestem os serviços, ressalvados os casos de subcontratação 

admitidos no ato convocatório e no contrato;  

• Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

contratado;  

• Solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a 

especificação apresentada e aceita, ou que apresente defeito;  

• Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato (essa fiscalização 

não exclui ou reduz a responsabilidade do contratado); 

• Efetuar pagamento no prazo previsto no contrato. 

 

2.8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 

licitação e da contratação são aquelas previstas no respectivo Edital. 

 

2.9. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Serão documentos complementares a estas Especificações Técnicas, as Normas 

da ABNT aqui transcritas, estando ou não listadas como anexo. 

Os documentos complementares serão: 

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; 
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- Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO; 

- As normas estaduais do Governo do Estado do Amapá e de suas 

concessionárias de serviços públicos e as Normas do CREA/AP; 

- As Normas Municipais do município de Macapá. 

 

2.10. MATERIAIS 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão 

ser de qualidade satisfatória de acordo com as normas abaixo descritas: 

NBR 06689:1981 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas 

prediais; 

NBR 09311:1986 - Cabos elétricos isolados; 

NBR 05682:1977 - Contratação execução e supervisão de demolições; 

NBR 07190:1997 - Projetos de estrutura de madeira; 

NBR 16996:2021 - Madeira serrada - Construção civil; 

NBR 16864:2020 - Madeira Serrada; 

NBR 7196:2020 - Telhas de fibrocimento sem amianto - Execução de coberturas 

e fechamentos laterais - Procedimento; 

NBR 15210:2019 - Telhas onduladas e peças complementares de fibrocimento 

sem amianto; 

NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 

edificações não industriais; 

NBR 11702:2021 - Tintas para construção civil - Tintas, vernizes, texturas e 

complementos para edificações não industriais. 

As especificações de todas as marcas citadas nas especificações dos serviços 

constituem apenas referência, admitindo a substituição por outras marcas similares 

(tipo, função, resistência, estética e apresentação), com prévia consulta e 

aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 
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2.11. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada com 

comprovação de função profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) 

registrada na Carteira de Trabalho para execução de todos os serviços. Correndo por 

conta da mesma as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, 

alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. 

A CONTRATADA deverá fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 

recolhimento das obrigações com o INSS.  

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá fornecer toda a documentação 

pertinente a execução da obra: Certidão Negativa de Débitos com o INSS, Certidão de 

Regularidade de Situação perante o FGTS e Certidão de Quitação do ISS referente ao 

contrato. 

 

2.12. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIAS 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART 

referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela 

CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços. Com relação 

ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) 

anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. O prazo prescricional para 

intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código Civil Brasileiro. 

 

2.13. PROJETOS 

Todos os projetos básicos (arquitetônico, hidrosanitário, estrutural, pontos de 

instalações elétricas) serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas 

vigentes da ABNT, CREA e Governo do Estado prevalecerão as prescrições contidas 

nas normas desses órgãos. 
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2.14. DIVERGÊNCIAS 

Em caso de divergência de informações com relação aos projetos e 

especificações técnicas deverá ser considerado: as normas da ABNT ou DNIT citadas 

ou não nessa especificação; as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, 

medidas em escala; os desenhos de maiores escalas prevalecem sobre os de menor 

escala e os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos. 

 

2.15. CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA 

A CONTRATADA deverá fornecer a placa de obra, cujo padrão será fornecido 

pela CONTRATANTE e deverá instalá-la em posição de destaque no local da obra, com 

prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00X3,00) M - 01 UND 

Será utilizada placa padrão da CAESA, tipo Outdoor, nas dimensões 2,000 x 3,00 

m, estruturada com pernamancas aplainadas, fixados por esteios aplainados de 0,10 x 

0,10 x 4,00m com painel em chapa de aço galvanizado, adesivada ou pintadas em 

esmalte sintético de acordo com o modelo fornecido pela fiscalização. 

 

3.2. BARRACÃO DE OBRA (3,00X4,00) M EM MADEIRA DE LEI  

Devido as características da obra não será exigido barracão da obra, porém, caso 

o construtor, ache necessário poderá fazê-lo a seu critério, porém sem custos adicionais 

para o contratante.   

 

3.3. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Após emissão da Ordem de Serviço pela CAESA a Empresa Contratada deverá 

mobilizar para o local da obra, num prazo máximo de 7 (sete) dias todo seu pessoal e 

equipamentos para início dos serviços. 

  O transporte de material, equipamentos e de pessoal deverá ser em veículos 
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compatíveis com a necessidade e que possam proporcionar segurança a carga e ao 

pessoal transportado além de conforto a estas pessoas.  

 

3.4. PONTE BRANCA 

 Antes da construção da passarela, será construída ponte branca em madeira 

roliça para sustentação do bate-estacas e do pessoal de auxílio na construção da ponte, 

sendo utilizada a infraestrutura da passarela existente. 

 

3.5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

A administração local consiste em formação de estrutura administrativa 

necessária para execução e gerenciamento dos serviços. 

 Será de responsabilidade da Contratada todas as despesas necessárias com a 

administração local da obra. 

 

3.6. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

A empresa deverá dotar a obra de todas as ferramentas necessárias à execução 

dos serviços em quantidade suficiente a garantir o bom andamento dos mesmos, bem 

como uniformizar e equipar todos os seus operários (Administração e Produção) com 

equipamentos de proteção individual tais como: capacetes, botas de couro ou borracha 

conforme o caso, luvas, óculos de proteção, protetores faciais e auriculares, máscara de 

proteção, obedecendo rigorosamente as Normas Regulamentares pertinentes, 

substituindo-os sempre que os mesmos apresentarem desgaste. 

 

3.7 – PASSARELA EM MADEIRA DA CAPTAÇÃO (35,00x1,70)M 

        A Passarela de acesso à Casa de Bomba de Captação terá 35,00m de 

extensão e 1,70m de largura e terá estrutura e piso em madeira de lei, conforme projeto 

e planilha orçamentária. 
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3.7.1. LOCAÇÃO 

A locação da obra será executada com instrumentos topográficos, devendo ficar 

registrada em banquetas de madeira, em torno da obra.  

Consiste na execução, pela Contratada, da locação de todos os elementos 

necessários à perfeita implantação da obra  

Será feita inicialmente através de equipe de topografia devidamente habilitada, 

que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos 

pela Contratante, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis 

imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais. 

 

3.7.2. CRAVAÇÃO DE ESTACAS 

- Cravação 

Deverá ser feita a locação sobre o terreno, dos pontos de cravação das 

estacas. Através de gabarito de madeira serão marcados os eixos das 

estacas, e nos  

cruzamentos destes eixos estarão os pontos de cravação. 

Na cravação serão utilizados bate-estacas dimensionados para as seções das 

estacas e as profundidades a serem atingidas, equipados com martelo apropriado 

para esse fim.  

Na escolha de um bate-estaca por gravidade deverá ser observado que a 

altura máxima de queda não pode ser superior a 1,50 m e que o martelo deverá ter 

peso máximo igual a 1,5 vezes o peso da estaca.  

Durante a cravação, o topo das estacas será protegido por um cabeçote de 

aço. Deverão ser obedecidas, rigorosamente, as definições de projeto quanto às 

seções e quantidades de estacas por bloco, às inclinações das mesmas, às 

condições de “nega” e às profundidades de cravação.  

Na cravação das estacas, o operador não deverá cingir-se rigorosamente à 

profundidade prevista no projeto, porém realizar a cravação até onde ocorrera 
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“nega”, indicando a presença de camadas suficientemente resistentes para a obra 

em execução. 

Quando da cravação de estacas próximas, sobretudo aquelas locadas a 

distâncias inferiores a 5 (cinco) vezes o diâmetro, serão tomados cuidados maiores 

no sentido de evitar-se a danificação das estacas circunvizinhas.  

- Emendas  

As estacas terão o comprimento especificado no projeto, evitando-se emendá-

las salvo se previsto. Havendo necessidade de emendas, essas terão resistência 

correspondente à da estaca e deverão ser executadas sem prejuízo da parte 

cravada. 

Corte das Estacas 

Após a cravação e verificada a “nega” em todas as estacas de um mesmo 

bloco de fundação, será efetuado o corte das mesmas a uma altura definida em 

projeto, acima da cota de arrasamento, deixando as correspondentes armaduras 

livres e limpas, para possibilitar a ancoragem no interior do bloco de coroamento. 

Esse corte deverá ser efetuado normalmente ao eixo da estaca, por meio de 

ponteiros apropriados 

 

3.7.3. PINTURA ASFÁLTICA 

Pintura com tinta asfáltica para proteção (impermeabilização) da madeira, 

aplicados em duas demãos, em sentido cruzado. 

  

3.7.4. PILAR-ESTACAS DE MADEIRA 

Deverão ser executadas em peças de (0,20 x 0,20m) e (0,30 x0,30m), 

conforme projeto, em maçaranduba, acapú ou Angelim vermelho, com comprimento 

adequado ao local (dependendo do nível d’água máximo).  
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As peças deverão ser dispostas em número de 2(duas) distantes 1,30 m entre 

eixos no sentido transversal e 2,20m no sentido longitudinal, cravadas até alcançar a 

rigidez necessária.  

As peças deverão estar devidamente alinhadas e aprumadas.  

 

3.7.5. LONGARINAS  

Deverão ser executadas em peças 0,15 x 0,08m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho, disposta no sentido longitudinal da ponte em 03 (duas) fileiras. 

Deverão ser fixadas com parafusos na lateral superior externa do pilar, conforme projeto 

 

3.7.6. TRANSVERSINAS 

Deverão ser executadas em peças 0,15 x 0,08m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho, de 2,00m de comprimento fixada no recorte da cabeça da estaca 

0,20x0,20m e servirá de apoio às longarinas. Deverão ser fixadas com parafusos 

transversalmente no nivel superior de cada linha de pilares, conforme projeto. 

 

3.7.7. PEÇAS DE APOIO DA ADUTORA 

Deverão ser executadas em peças 0,15 x 0,08m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho. Deverão ser fixadas com parafusos transversalmente no nivel inferior 

da adutora de cada linha de pilares, conforme projeto. 

 

3.7.8. CONTRAVENTAMENTO LONGITUDINAL 

Deverão ser executadas em peças 0,15 x 0,08m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho, fixadas com parafusos nas faces externas dos pilares, conforme 

projeto. 

 

3.7.9. CONTRAVENTAMENTO TRANSVERSAL 

Deverão ser executadas em peças 0,15 x 0,08m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho, fixadas com parafusos em cada linha de pilares, conforme projeto 

46



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pag. 17 

 

3.7.10. LINHA D’ÁGUA - AMARRAÇÕES INFERIORES DOS PILARES 

Deverão ser executadas em peças 0,15 x 0,08m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho, fixadas com parafusos em cada linha de pilares (longitudinalmente e 

transversalmente), conforme projeto 

 

3.7.11. FERRAGENS  

A fixação das peças da longarina nas estacas e entre as peças da 

transversinas deverá ser feita com parafusos de ½”.  

A fixação das peças do tabuleiro nas longarinas deverá ser feita com prego de 

aço polido com cabeça 19x33 (3x9). 

 

3.7.12. TABULEIRO  

Assoalho em peças (0,12x0,04x1,70)m, fixadas com pregos nas longarinas, 

conforme projeto, em madeira nao aparelhada de maçaranduba, angelim ou equivalente 

da região 

 

3.7.13. CASA DE CAPTÇÃO 

3.7.13.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Conforme discriminados nos itens 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.3. 

 

3.7.13.2. PAREDES 

Conforme projeto, não haverá parede. 

 

3.7.13.3. COBERTURA 

O madeiramento será confeccionado em estrutura de madeira de lei tipo angelim 

ou similar, com peças do tipo flechal 0,04x0,10m e pernamancas 0,04x0,05m   

Deverá ser executado em telha de fibrocimento 6,0 mm, com encaixamento 

perfeito, sem quebras, trincas, respeitando o espaçamento entre as telhas conforme a 
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indicação do fabricante. A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira.  Águas 

opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Usar a cumeeira como gabarito 

para manter o alinhamento das ondas.   

 

3.7.13.4. ABRAÇADEIRAS E PERFIS “I” 

Onde o projeto indicar deverão ser fixadas as abraçadeiras para a futura adutora e 

e para os conjuntos moto-bombas. 

 

3.7.13.5. PINTURA EXTERNA E INTERNA 

Será em esmalte fosco p/ madeira, em 02 demãos sobre fundo nivelador branco, 

na cor branco gelo nas paredes, com portas, janelas e estrutura do telhado em azul 

Paissandu. 

 

3.7.13.6. PINTURA DA TELHA FIBROCIMENTO 

Será em acrílico 2 demãos na cor cinza incluso fundo preparador 

 

3.7.13.7. PILAR-ESTACAS DE MADEIRA 

Deverão ser executadas em peças 0,30 x 0,30m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho, com comprimento adequado ao local (dependendo do nível d’água 

máximo).  

As peças deverão ser dispostas em número de 3(três) com distantes entre 

eixos no sentido transversal e no sentido longitudinal, obedecendo rigorosamente o 

projeto, cravadas até alcançar a rigidez necessária. As peças deverão estar 

devidamente alinhadas e aprumadas.  

 

3.7.13.8. LONGARINAS  

Deverão ser executadas em peças 0,15 x 0,08m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho, disposta no sentido longitudinal da ponte em 03 (duas) fileiras. 

Deverão ser fixadas com parafusos na lateral superior externa do pilar, conforme projeto 
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3.7.13.9. TRANSVERSINAS  

Deverão ser executadas em peças 0,15 x 0,08m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho, de 3,00m de comprimento fixada no recorte da cabeça da estaca 

0,20x0,20m e servirá de apoio às longarinas. Deverão ser fixadas com parafusos 

transversalmente no nivel superior de cada linha de pilares, conforme projeto. 

 

3.7.13.10. CONTRAVENTAMENTO LONGITUDINAL 

Deverão ser executadas em peças 0,15 x 0,08m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho, fixadas com parafusos nas faces externas dos pilares, conforme 

projeto. 

 

3.7.13.11. CONTRAVENTAMENTO TRANSVERSAL 

Deverão ser executadas em peças 0,15 x 0,08m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho, fixadas com parafusos em cada linha de pilares, conforme projeto 

 

3.7.13.12. LINHA D’ÁGUA - AMARRAÇÕES INFERIORES DOS PILARES 

Deverão ser executadas em peças 0,15 x 0,08m em maçaranduba, acapú ou 

Angelim vermelho, fixadas com parafusos em cada linha de pilares (longitudinalmente e 

transversalmente), conforme projeto 

 

3.7.13.13. FERRAGENS  

A fixação das peças da longarina nas estacas e entre as peças da 

transversinas deverá ser feita com parafusos de ½”. A fixação das peças do tabuleiro 

nas longarinas deverá ser feita com prego de aço polido com cabeça 19x33 (3x9). 

 

3.7.13.14. TABULEIRO 

Assoalho em peças (0,12x0,04x3,00) m, fixadas com pregos nas longarinas, 

conforme projeto, em madeira nao aparelhada de maçaranduba, angelim ou equivalente 

da região 
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3.7.14. INSTALAÇÕES 

3.7.14.1. POSTE DE MADEIRA 

Será fornecido poste de madeira de lei tipo massaranduba ou angelim nas 

dimensões de 0,10 x 0,10 m com 4,50m de altura, fixados na estrutura da passarela 

através de parafusos de ½”.  

Cada poste deverá ser equipado com uma armação vertical com haste e contra-

pino, em chapa de aço galvanizado 3/16" com 04 estribos e 04 isoladores. 

 

3.7.14.2. LUMINÁRIA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Será do tipo aberta para iluminação pública com braço em tubo de aço 

galvanizado D= 50mm e 1,20m de comprimento, lâmpada mista de 160w e com relé foto 

elétrico para cada luminária, fixadas nos postes de madeira. 

 

3.7.14.3. CONDUTORES 

Os cabos para alimentação dos quadros deverão ter isolamento XLPE para 0,6/1 

kV do tipo flexível anti-chama. Para distribuição dos circuitos terminais de iluminação, 

tomadas e pontos, deverão ser utilizados cabos do tipo flexível anti-chama, com 

isolamento PVC para 750V, excetuando-se os circuitos que sejam alimentados total ou 

parcialmente por condutores subterrâneos, para estes circuitos devem ser utilizados 

cabos com isolamento PVC para 0,6/1kV. Em todos os casos deverão ser utilizados 

condutores do tipo singelo, com certificação fornecida pelo INMETRO fab. PRYSMIAN 

ou equivalente e obedecer ao código de cores. 

 

3.7.14.4. LUMINÁRIAS TIPO CALHA DE SOBREPOR 

Na captação serão fornecidas e instaladas Luminária tipo calha de sobrepor com 

reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, fornecimento e instalação. 

Deverão ser obedecidos posicionamentos definidos em planta e para especificação 

detalhada das luminárias deverá ser seguida a definição constante da legenda do 

projeto.  
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3.7.14.5. INTERRUPTORES E TOMADAS 

Os interruptores terão capacidade para 10A-250V, sendo monopolar com uma 

tecla para o acionamento de iluminação em 127V, fab. PIAL LEGRAND ou 

equivalente. As tomadas de uso geral deverão ser do tipo universal 2P+T de 10A–

250V, fab. PIAL LEGRAND ou equivalente para as instalações aparentes deverão ser 

utilizados conduletes em ferro galvanizado, fab. DAISA ou equivalente 

 

3.7.15. DIVERSOS 

3.7.15.1. LOGOTIPO DA CAESA 

Será pintado em duas faixas laterais da casa de bombas da captação, de acordo 

com modelo e tamanho fornecido pela fiscalização. 

3.7.15.2. Cavalete 

Será em perfil “I”,, conforme projeto. 

 

3.7.16. ENCERRAMENTO 

3.7.16.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA  

Após a conclusão de todos os serviços, a obra deverá ser entregue, totalmente 

limpa e livre de qualquer impureza, inclusive com a retirada de entulhos da área de 

intervenção da obra. 

 

3.7.16.2. DESMONTAGEM DA PASSARELA EXISTENTE E PONTE BRANCA 

Após a conclusão dos serviços e a ponte branca não tiver mais utilização, a 

mesma deverá ser desmontada e todo material retirado da área da obra, deixando 

totalmente livre entulhos e resto de madeira.  

 

4. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Após a conclusão dos serviços, deverá ser emitido Termo de Recebimento Parcial 

dos serviços. 
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O término dos serviços se caracterizará pela comunicação escrita da 

CONTRATADA à CAESA, procedimentos esses que devem ser feitos com prazo 

contratual vigente.

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;

b) 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).

Macapá, 18 de janeiro de 2022.

João Batista Bosque Gomes

Chefe do NUESI/CAESA

Cód. verificador: 71165158. Cód. CRC: DC8FA76

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 02/02/2022
18:13, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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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 002/2022–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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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) 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº ____/______/CAESA 

 
 

INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A COMPANHIA DE ÁGUA E 
ESGOTO DO AMAPÁ–CAESA E A EMPRESA 
_________________________, TENDO 
COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO 
SUPERFICIAL DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE 
LARANJAL DO JARÍ, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS, 
ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO I DO EDITAL, 
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, 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, portador do RG nº 641068/AP e do CPF n° 061.595.672-68, residente e domiciliado em Macapá/AP, e 
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, 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, celebram o 
presente Contrato, decorrente do Processo Administrativo N° 200201.0077.2893.0006/2021-DIRTE/CAESA, 
submetendo-se os mesmos aos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e das seguintes 
cláusulas e condições: 
 
 

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 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 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 XXX/2022-CPL/CAESA, seus Anexos e adendos;  
b) Proposta comercial da CONTRATADA  
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO  
3.1. Contratação de empresa para execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO 
SUPERFICIAL DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE 
LARANJAL DO JARÍ, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS, ORÇAMENTO 
ESTIMATIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - anexo I do Edital. 

 

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 GLOBAL, conforme inciso II, letra “a”, do artigo 10, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 
4.2. Os serviços serão executados obedecendo ao descrito nas especificações técnicas (ANEXO I), nas normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais legislações. 

 

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 serviço, objeto desta licitação, são próprios 
e estão previstos no orçamento da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA para o 
exercício corrente, através da Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a Receber de Cliente. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DA OBRA  
7.1. O prazo para execução desta parte da obra será de 90 (NOVENTA) dias corridos, contados a 
partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço, conforme determina o Cronograma 
Físico-Financeiro anexo. 
7.2. A obra deverá ser executada em conformidade com as especificações técnicas (Anexo I do Edital), no 
contrato e Proposta da contratada; 
7.3. A obra executada em desconformidade com o especificado acarretará a correção e, caso não seja possível 
será rejeitada, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis à Contratada. 

7.4. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da 
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que 
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
8.1. O prazo de vigência contratual será de 180 (CENTO E OITENTA) dias contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/1993. 
 

9. CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE PAGAMENTO  
9.1. Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e medidos, 
desde que cumpridas todas as exigências contratuais; 
9.2. Somente depois do “de acordo” da Fiscalização da CAESA e da Caixa Econômica Federal é que a 
Contratada poderá emitir a Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviços. 
9.3. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura discriminando a execução 
do serviço efetivamente prestado; 
9.4. 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. 
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e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, ou 
outra equivalente, na forma da lei. 
9.5. 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. 
9.6. 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.  
9.7. 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; 
9.8. 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. 
9.9. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente nº ______________ que a 
CONTRATADA mantém na agência nº ______________ do Banco __________________________. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  
10.1. Do Reajuste: 
10.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis de acordo com a Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, no prazo de 
vigência igual ou inferior a 01 (um) ano, ressalvado o disposto na alínea „d‟ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 
8.666/93, desde que devidamente comprovada tal situação. 
10.1.2. Em caso de paralisação ou aditamento de prazo, devidamente justificado pela CAESA/AP, que venha a 
ultrapassar a um ano de execução dos serviços, ter-se-á que as parcelas contratuais excedentes ao prazo de 
um ano, o reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil – INCC, da Fundação Getúlio Vargas, 
publicada na revista Conjuntura Econômica; 
10.1.3. A data base adotada será mês/ano; 
10.1.4. Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: 
R = (I – Io). V = onde: 
          Io 
R = Valor do reajustamento calculado; 
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 
Io – Índice (INCC) da FGV, correspondente à data base.  
I - Índice (INCC) da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base). 
 
10.1.5. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos 
físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) 
mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência 
do contrato.  
10.1.6. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual 
terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, 
sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.” 
10.1.7. Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, o contrato 
não será reajustado. 
 
10.2. Da Atualização Monetária: 
10.2.1. 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;  
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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% 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
11.1. Obriga-se a CONTRATADA, dentre outras obrigações específicas, na execução do objeto avençado:  
11.1.1. Responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais 
quais: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, distribuição de vale-refeição, 
vales-transportes e outras exigências fiscais, sociais ou trabalhistas;  

11.1.2. Responder por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; 
11.1.3. Manter os empregados devidamente identificados, devendo substituí-los imediatamente caso sejam 
considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração;  
11.1.4. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada pelos 
empregados nas instalações da Administração;  
11.1.5. Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;  
11.1.6. Prestar à Administração esclarecimentos que julgar necessários para boa execução do contrato;  
11.1.7. Manter, durante a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
11.2. Responsabiliza-se o contratado pelos seguintes encargos, em especial:  
11.2.1. Fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em 
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a Administração CONTRATANTE;  
11.2.2. De possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato;  

11.2.3. De providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho; 
11.2.4. A inadimplência do contratado relativa a esses encargos não transfere à Administração responsabilidade 
por seu pagamento nem onera o objeto do contrato ou restringe a regularização e uso de obras e edificações, 
inclusive perante o registro de imóveis, razão pela qual o contratado deve renunciar expressa e contratualmente 
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Administração. Por força de lei, a 
Administração responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da 
execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212/1991.  
 
11.3. Deve o contratado observar, durante a vigência do contrato, de que é vedado:  
11.3.1. Contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Administração;  

11.3.2. Veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia autorização da 
Administração; 
11.3.3. Subcontratação de outra empresa para fornecimento do bem ou execução da obra ou prestação do 
serviço contratado, salvo se previamente admitida no ato convocatório e/ou contrato até o limite aceito pela 
Administração em procedimento administrativo próprio;  

11.3.4. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, nos termos do art. 70 
da Lei nº 8.666/1993. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   
12.1. É obrigação da Administração CONTRATANTE, dentre outras específicas para execução do objeto 
contratado:  
12.1.1. Permitir acesso dos empregados do contratado ao local de fornecimento do material, execução da obra 
ou prestação dos serviços;  
12.1.2. Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam o objeto licitado, executem a obra ou prestem os 
serviços, ressalvados os casos de subcontratação admitidos no ato convocatório e no contrato;  
12.1.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;  
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12.1.4. Solicitar reparação do objeto do contrato que esteja em desacordo com a especificação apresentada e 
aceita, ou que apresente defeito;  
12.1.5. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato (essa fiscalização não exclui ou reduz a 
responsabilidade do contratado);  

12.1.6. Efetuar pagamento no prazo previsto no contrato. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a CAESA poderá, garantida a prévia defesa, além 
da rescisão do contrato, aplicar à contratada as seguintes sanções, previstas nosartigo 86 e 87, da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações: 

a) advertência; 
b) multa, nas formas previstas no item a seguir; 
c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração, 
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. 

 

13.2. Poderá ser aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido do contrato 
quando a contratada: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à Fiscalização; 
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização por 
escrito da CAESA; 
c) entregar os materiais ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 
independentes da obrigação de fazer as correções às suas expensas; 
d) desatender as determinações da Fiscalização; 
e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas 
multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infrações cometidas; 
f) não iniciar, sem justa causa, a execução do Contrato no prazo fixado, estando sua proposta dentro do 
prazo de validade;  
g) em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato; 

h) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má-fé, 
venha a causar danos a CAESA ou a terceiros, independente da obrigação da Contratada de reparar os 
danos causados. 

 
13.3. Poderá ser aplicada multa no valor de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor total corrigido 
contratado, por dia de atraso, na execução do cronograma físico e ou prazo contratado, até o limite de 
20% (vinte por cento) daquele valor, conforme artigo 86, da Lei n° 8.666/93, e suas alterações. 
13.4. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, a critério exclusivo da CAESA, e, quando for o caso, cobradas 
judicialmente. 
13.5. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 
13.6. Para fins do cálculo do valor da multa, o valor do contrato será atualizado, de acordo com o IGP-M, ou 
índice oficial, que venha a substituí-lo. 

13.7. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, a critério exclusivo da CAESA, e, quando for o caso, cobradas 
administrativamente ou judicialmente. 
13.8. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CAESA, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e no 
presente edital. 
13.9.  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. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL:  
14.1. 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.  
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
15.1. A execução dos serviços ora contratados e ou o fornecimento será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante ou equipe da contratante, para este fim especialmente designado, 
com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666/1993; 
15.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não exime a contratada 
da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à contratante responsabilidade solidária, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 
15.3. A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo 
o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, 
ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito. 
15.4. A contratada além de gerenciar o processo, deve gerenciar o contrato até o seu encerramento/distrato. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIAS 
16.1. A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART referentes à execução da obra 
e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos 
serviços. Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) 
anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 
anos, conforme Art. 205 do Código Civil Brasileiro. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA 
CONTRATADA:  
17.1. 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.  
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO:  
18.1. 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. 
18.2. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

                                                                                 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO:  
19.1. A publicação resumida do presente Contrato na Imprensa Oficial - DOE, 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.  
 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR  
20.1. 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.  
 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS  
21.1. A prestação dos serviços, bem como os casos omissos regular-se-ão pelas obrigações descritas 
neste instrumento, nas Especificações Técnicas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na 
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forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, combinado com inciso XII do artigo 
55, do referido diploma legal.  
 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
22.1. 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 
atividades especificas do cumprimento deste Contrato, inclusive nas analises 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.  
 
23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO  
23.1. 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 2022.  
 
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 N٥____________________ 
 
2- _____________________________________________________ CPF Nº_____________________ 
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ANEXO VI 

 
(LOCAL E DATA) 

À COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA 
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 – 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63



 
 

 

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 VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 

 

 

(nome da empresa) .............................................................., CNPJ n.º ...................................., sediada 
(endereço completo) .............................................................................., declara, sob as penas da lei, 
que até esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e contratação no processo licitatório 
da Tomada de Preços Nº ___/2021 promovida pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

                                                Local e Data,   .............................. 

                                                                  (nome e n. º da CI do declarante 
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