
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2021–CAESA/AP 
PROCESSO Nº 200201.0005.2285.0050/2020-DIRTE/CAESA 

 
A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA, através do seu Núcleo 
de Licitação, Contratos e Convênios – NULIC, torna público que ocorrerá a licitaçãona 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob o nº XXX/2021 - CAESA/AP, com CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO pelo MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta, no REGIME 
DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tendo por objeto a EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

DE MACAPÁ/AP- BACIA MULHERES-SUB-BACIA B, conforme descrito neste edital e 

seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, e 
demais legislações vigentes que regem a espécie. A Sessão Pública para Recebimento 
das Propostas dar-se-á em data, horário e endereço abaixo indicados:  
  
DATA: 24/08/2021 

INÍCIO: 09h30min (Horário de Brasília) 
LOCAL: Sala do NULIC/CAESA, Av. Ernestino Borges, 222, Centro-Macapá-AP.  
 
1. DA AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO 

1.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo 
Administrativo nº 200201.0005.2285.0050/2020-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, demais normas e regulamentos pertinentes 
ao objeto, sujeitando-se a licitante, incondicional e irrestritamente, às mesmas. 
 
1.2. 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. 
 
1.2.1.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.  
 
1.2.2. 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. 
 
1.3. Os envelopes de documentação e propostas serão recebidos até às 09h30min 
horas, do dia 24/08/2021 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. 

http://www.caesa.ap.gov.br/
mailto:caesa.cpl.ap@


 
1.4. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao HORÁRIO DE 
BRASÍLIA. 
 
1.5. 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. 
 
2. DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. DO OBJETO 
2.1.1.Contratação de empresa especializada para a execução das obras de Ampliação 

do Sistema Coletor de Esgotamento Sanitário de Macapá/AP- Bacia Mulheres-Sub-

Bacia B, compreendendo a ampliação da rede coletora (Bacia Mulheres), Ligações 

domiciliares, Construção da Estação Elevatória de Esgoto nº 5 (Bacia Mulheres), e Linha 

de Recalque, na cidade de Macapá, com recursos do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, gerenciados pela Caixa Econômica Federal, doravante denominada 

CAIXA e contrapartida do Governo do Estado do Amapá – GEA, conforme condições, 

quantidades, exigências e especificações técnicas, projetos e demais documentos 

anexos a este Edital. 

 
2.2. DA FORMA DE EXECUÇÃO  
2.2.1. O Objeto a ser contratado será executado sob a forma de execução indireta no 
regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme inciso II, letra “b”, do artigo 
10, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.  
2.2.2. Os serviços serão executados obedecendo ao descrito nas especificações técnicas 
(ANEXO XII), nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 
legislações que regem a espécie. 
 
2.3. DO CONHECIMENTO DO LOCAL DE SERVIÇOS 
2.3.1. Caso a LICITANTE considere relevante a realização de visita técnica, a mesma 

deverá agendá-la previamente com a CAESA/AP, através de ofício dirigido àquele órgão, 
com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para realização do 
certame. Após a realização da visita técnica a CAESA/AP emitirá o Atestado de Visita 
Técnica, conforme ANEXO VII Os custos para realização da Visita Técnica serão de 
responsabilidade da LICITANTE.  
2.3.2. Caso a LICITANTE não considere relevante a  realização de visita técnica, a 
mesma deverá emitir declaração, devidamente assinada por seu representante, 
legalmente habilitado, de que conhece as condições locais para a execução do 
objeto. 
2.3.3. Apesar de ser recomendável, a não realização da Visita Técnica não será 
impeditiva para a participação do processo licitatório. 
 
2.4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
2.4.1.O prazo máximo para a execução dos serviços será de até 8 (oito) meses, a contar 
da data de emissão da Ordem de Serviços, obedecendo ao CronogramaFísico – 
Financeiro  (ANEXO X). 
2.4.2. Os prazos de recebimento provisório e definitivo não estão incluídos no prazo total 
estabelecido para a execução do objeto. 
 



2.5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
2.5.1.O contrato terá vigência de 12 (DOZE) meses a contar da data de emissão da 
Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado com motivação de interesse, mantida 
as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
econômico-financeiro, conforme disposições contidas no parágrafo primeiro do 
artigo 57 da Lei Federal 8.666/1993. 
2.5.2. O prazo de vigência inclui o prazo de execução, entrega dos serviços, de 
observação e de recebimento definitivo. 
2.5.3. O prazo a que se refere a alínea "b" do item 2.6.1.1 não poderá ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
 
2.6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
2.6.1. O serviço somente será recebido em definitivo após a verificação da qualidade e 

atendimento às especificações técnicas (Anexo I), procedida  a certificação sob a 
responsabilidade da Equipe de Recebimento/Fiscalização composta de Técnicos do 
Governo do Estado e da CAESA. 
2.6.1.1. Sem prejuízo do caput, executado o Contrato, o objeto será recebido pela 
Comissão de Recebimento de Serviços, conforme art. 73, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, e 
ainda, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93:  

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

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93. 

2.6.1.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do material, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual. 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
3.1.Até 05 (cinco) dias úteis que antecederem a abertura da sessão pública, qualquer 
cidadãoé parte legítima para IMPUGNAR o edital de licitação desta CONCORRÊNCIA, 
conforme art. 41, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993, devendo mencionar o número da 
CONCORRÊNCIA, o ano e o número do ProcessoAdministrativo, devendo ser feito 
exclusivamenteatravés do e-mail caesa.cpl.ap@gmail.com, no horário de 
expediente, das 08h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h30min, de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. 
3.1.1. Caberá à Comissão de Licitação julgar e responder à impugnação em até 03 
(três) dias úteis. 
3.2. Decairá do direito de IMPUGNAR o instrumento convocatório desta 
CONCORRÊNCIA, conforme art.41, § 2º da Lei Federal nº8.666/1993, o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo o licitante mencionar o número da CONCORRÊNCIA, o ano e o 
número do Processo Administrativo, manifestando-se, exclusivamente,através do e-
mail caesa.cpl.ap@gmail.com, no horário de expediente, das 08h00min às 11h30min 
e das 14h00min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos 
facultativos. 
3.2.1. Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a Impugnação do Licitante no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 



3.3.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. 
3.4. As respostas aos pedidos de impugnações serão prestadas através do endereço 
eletrônico  www.caesa.ap.gov.bre/ou comunicação via e-mail. 
 
4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital 
e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, 
deverão ser enviados até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, manifestando-se exclusivamenteatravés do e-mail 
caesa.cpl.ap@gmail.com, no horário de expediente, das 08h00min às 11h30min e 
das 14h00min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos 
facultativos, devendo a licitante mencionar o número da CONCORRÊNCIA, o ano e o 
número do Processo Administrativo.  
4.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem 
necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação 
introduzida no edital no mesmo período, serão prestadas através do endereço eletrônico  
www.caesa.ap.gov.bre/ou comunicação via e-mail, em forma de adendos 
modificadores ou notas de esclarecimentos. 
4.2.1.ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo 

informações que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo, neste 
caso, publicado Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura, reabrindo o prazo 
inicialmente estabelecido para entrega dos envelopes. 
4.2.2. NOTA DE ESCLARECIMENTO é o documento emitido pela Administração, 

contendo informações meramente esclarecedoras que não causem alteração na 
formulação das propostas, sem necessidade, portanto, de reabertura do prazo 
inicialmente estabelecido. 
4.4. A não arguição de dúvidas por parte das LICITANTES implicará na tácita admissão 

de que os elementos contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes. 
4.5. Não serão levados em consideração, pela Comissão de Licitação, quaisquer 

consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formulados por escrito, em tempo 
hábil. 
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1. A simples apresentação da Documentação e da Proposta de Preços pela Licitante 
implica na aceitação total e automática das disposições insertas no edital da presente 
Concorrência, incluindo as condições técnicas e especificações do projeto apresentado. A 
não observância destas condições ensejará na sumária desclassificação da proponente.  
 
5.2. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a toda as 
exigências do Edital e seus anexos, inclusive quanto ao seguinte: 
5.2.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que comprovem possuir 

os requisitos mínimos de qualificação exigidos no item 8 (Documentos de Habilitação – 
envelope nº. 1) e que tenha especificado como objetivo social da empresa, expresso no 
Estatuto ou Contrato Social, atividades de serviços compatíveis com o objeto do Edital. 
5.2.2.Entrega de envelope lacrado de habilitação; e 
5.2.3. Entrega de envelope lacrado da proposta comercial. 
 
5.3. Nãopoderão participar desta licitação: 
5.3.1. Consórcio de Empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 
5.3.2. Empresas distintas que possuam sócios ou acionistas comuns. 
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5.3.3. Empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos: 
5.4.3.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial. 
5.4.3.2. Que por quaisquer motivos tenha sido declarada inidônea 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 Administração Pública, além das demais previsões constantes da Lei nº 
8.666/1993 e suas alterações. 
5.2.3.3.Empresa estrangeiras que não funcionem no País. 
5.2.3.4.Que se apresentarem sob a forma de cooperativas, sindicatos, associações, 
qualquer que seja a modalidade de constituição 
5.2.3. Empresas que estejam sendo representadas através de um único representante. 
5.2.4. Empresas que indiquem como responsável técnico ou qualquer outro componente 

de equipe técnica, profissional comum entre as empresas participantes deste certame 
licitatório e, ainda, que configure como sócio ativo ou responsável técnico relacionado na 
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica/CREA, ou, ainda, qualquer outro componente da 
equipe técnica que seja servidor público, assim entendido quem exerça cargo, emprego 
ou função em entidade paraestatal, considerada para tal, além das fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou 
indireto, no âmbito da esfera Estadual, Municipal ou Federal, qualquer que seja o vínculo, 
de caráter transitório ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público. 
5.2.5. Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 
 
6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 
6.1. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 

de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo 

grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta. Caso 
uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços 

não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Comissão de Licitação.  
6.2.1. Para tais efeitos, será sempre interpretado que fazem parte de um mesmo grupo 

econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação 
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou 
subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 
6.3.Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes, 

com cópia autenticada em Cartório ou por servidor da CAESA, as quais serão juntadas ao 
processo. 
6.4. O representante legal da Licitante, quando presente na Sessão de Abertura, 
deverá estar munido dos seguintes documentos: 
6.3.1. Cópia autenticada da Cédula de Identidade e do documento que comprove a 
condição de integrante da Constituição Social. 
6.3.2. Quando procurador, cópia autenticada da Cédula de Identidade e da procuração 
lavrada em Cartório ou particular com firma reconhecida em Cartório, juntamente com a 
Constituição Social, para verificação dos poderes de quem assinou a Procuração. 
6.4. O não comparecimento de quaisquer dos Licitantes, a qualquer das sessões 

marcadas, não impedirá a realização das mesmas e não terá nenhum ônus para a 
Licitante.   
6.5. A não apresentação do credenciamento não implica na inabilitação do Licitante, mas 
o impede de intervir nas decisões tomadas pela Comissão de Licitação, nas sessões 
pertinentes à licitação. 
 
7. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 



7.1. Impreterivelmente na data, hora e local estabelecidos neste Edital, a Comissão de 

Licitação instalará a reunião para o recebimento dos dois envelopes contendo 
Documentação e Propostas, em envelopes lacrados, distintos, e não transparentes, sob 
pena de não serem aceitos, endereçados à Comissão de Licitação/CAESA-AP, com 
indicação clara e visível do procedimento licitatório a qual se dirige, a denominação da 
empresa proponente, bem como a natureza dos correspondentes conteúdos conforme a 
seguinte indicação: 

 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA 

N° XXX/2021-COMISSÃO DE LICITAÇÃO/CAESA-AP 
ABERTURA: dia __/__/2021, às 09h30min (Horário de Brasília) 
EMPRESA:....................................................... 

 

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
CONCORRÊNCIA N° XXX/2021-COMISSÃO DE LICITAÇÃO/CAESA-AP 
ABERTURA: dia __/__/2021, às 09h30min (Horário de Brasília) 
EMPRESA:....................................................... 

 
7.2. Para fins de agilização da fase de habilitação do certame licitatório, todos os volumes 
poderão ser encadernados (na forma como decidir o competidor), com todas as folhas 
rubricadas pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa e numeradas em ordem 
crescente. 
7.3. Nenhum dos documentos e propostas contidos nos envelopes 01 e 02 poderão 
conter rasuras ou entrelinhas. Para fins de julgamento considera-se: 

a) RASURAS – qualquer tentativa de modificação do que foi 
originalmente escrito e que impossibilite ou dificulte a correta leitura, por dupla 
interpretação do texto, excluindo a numeração de folhas (desde que não altere o teor 
do documento), a qual a Comissão, caso julgue necessária, poderá promover nova 
numeração, a fim de resguardar a integridade da documentação. 
b) ENTRELINHAS – qualquer inclusão de texto na tentativa de 

complementar, modificar ou corrigir o que originalmente foi escrito. 
7.4. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer 

processo de cópia indelével e legível, devidamente autenticada por Tabelionato ou por 
servidor da CAESA, ou ainda, através de publicação em órgão da Imprensa Oficial, sob 
pena de inabilitação. 
7.5. Não serão considerados os documentos e as propostas que deixarem de atender, no 

todo ou em parte, quaisquer das disposições deste EDITAL. 
7.6. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos ou hipóteses, modificações ou 

substituições dos documentos de habilitação e das propostas. 
 
8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 01 
8.1.As LICITANTES deverão apresentar os documentos de habilitação abaixo 
relacionados em 01 (uma) via, para efeito de comprovação de Habilitação Jurídica, 
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-
Financeira: 
 
8.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a)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. 
b)Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de Empresas Individuais de 
Responsabilidade Limitada – EIRELI. 



c)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento 

consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 
empresárias ou cooperativas e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
e)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. 
f)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. 
 
8.2. DA REGULARIDADE FISCALE TRABALHISTA 
a)Prova de inscrição da empresa Licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ), do Ministério da Fazenda. 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, contendo CNAE – Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto desta licitação. 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do Licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, conforme: 

c.1) Certidão Conjunta de Regularidade junto a Secretaria da Receita Federal - SRF 
e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União);  

c.2) Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
c.3) Certidão Negativa de Tributos Municipais. 

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela 
Caixa Econômica Federal (CEF). 
f)Prova de Regularidade relativa Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débito (CND) emitida pelo Instituto Nacional da Seguridade social (INSS). 
g)Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT (Lei 12.440/11), expedida pela Justiça 
do Trabalho. 
 
8.2.1. A aceitação das certidões expedidas pelos Órgãos das Administrações Fiscal e 
Tributária, emitidas pela Internet, condiciona-se à verificação de sua validade, pela 
Comissão de Licitação, na fase de julgamento da habilitação, através da consulta ao 
endereço eletrônico indicado pelo Órgão Emissor. 
 
8.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
8.3.1. Apresentação de prova de inscrição ou registro da Licitante junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da localidade da sede da Proponente. 
8.3.2.Capacitação Técnico-Profissional: 
a) Comprovação de que a Licitante possui como Responsável Técnico ou em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega dos documentos e até a data de abertura do 
processo licitatório, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo CREA, 
detentor(es) de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA que comprove(m) 
a execução de obra(s) de características técnicas e complexidade igual ou superior às do 
objeto da presente seleção, cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica e valor 
significativo tenha(m) sido: Assentamento de tubos de PVC Rígido para Esgoto 
D=150mm – 2.000m, D= 200mm – 500m; Escoramento contínuo=2000m²: 



Escoramento Descontínuo=6000m²; Serviços de Construção de Estação Elevatória 
de Esgoto com potência igual ou superior a 12,5 cv, para cada bomba ( com duas 
bombas em operação e uma de reserva); Implantação de linha de recalque com DN 
150mm – 600m ou superior, para diâmetro e comprimento, em PVC DEFºFº ou FºFº, 
de acordo com os arts. 37, inciso XXI, da Constituição, §1º e 3º, Inciso I, do art. 30, da Lei 
8.666/93. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b)A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) com a Licitante, exigida na letra “a”dar-

se-á através da apresentação de cópia da carteira de trabalho do profissional que 
comprove a condição de que pertence ao quadro da Licitante ou de contrato social que 
demonstre a condição de sócio do profissional ou de contrato de prestação de serviços, 
ou ainda, da declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada 
da anuência deste, ambas com firma reconhecida. 
 
8.4. PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
8.4.1.- 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. 

 
8.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2020), 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta: 
 
8.4.2.1. 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); 

8.4.3. Comprovação do Capital Social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
orçamento estimado (ANEXO XI), admitido à atualização para a data da apresentação da 
Proposta através de índices oficiais, conforme artigo 31, parágrafos 2º e 3°, da Lei nº 
8.666/93, e suas alterações. 
 
8.5.DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
I - Declaração de que não possuí em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99) - Anexo XIV. 
  
9. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 02 
9.1. A Proposta de Preços deverá ser assinada por Diretor da Licitante ou pessoa 
legalmente habilitada (procuração lavrada em Cartório ou particular com firma 
reconhecida em Cartório), em envelope lacrado, identificado com o no 02, em 1 (uma) via,  
digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em papel 



timbrado, identificando os serviços a que a Licitante está concorrendo, o no do Edital, o 

prazo de execução e o preço global para os serviços, em algarismos arábicos e por 
extenso. 
9.2.A proposta tambémdeverá ser apresentada conforme o orçamento básico  da 
Caesa (ANEXO XI), podendo ser alterada apenas os preços unitários, não podendo 
exceder o preço unitário presente no orçamento básico. Seráexpressa em reaise 
para a composição do preço unitário, o truncamento será na segunda casa dos 
centavos; quanto ao preço total, será o produto deste pela quantidade 
correspondente. Terá como data o dia da apresentação e recebimento dos 
envelopes de documentação e de proposta de preços, pela Comissão de Licitação. 
9.3 Deverá ser apresentado a composição analítica de preços de cada item previsto, 
cujos preços unitários dos itens propostos não ultrapassem os preços unitários 
máximos admitidos no Orçamento básico, ANEXO XI ao presente Edital. 
9.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 
9.5. Junto com a Proposta de Preços a Licitante deverá apresentar o Cronograma Físico 
- Financeiro,não podendo exceder o prazo de execução previsto pela Caesa conforme 
ANEXO X deste Edital. 
9.6. Deverá ser apresentado CD ROM com as propostas de preço em Excel com as 
devidas fórmulas, para fácil análise da comissão da Caesa. 
9.6. A Licitante deverá indicar em sua Proposta de Preços os dados bancários 
(banco, agência e conta corrente) onde serão creditados os respectivos 
pagamentos, caso seja vencedora do certame.  
 
10. DO JULGAMENTO 
10.1. Os documentos de Habilitação e as Propostas estarão em julgamento a partir do 

momento da sua abertura em sessão pública, não sendo admitidas, desde então, 
quaisquer informações adicionais das Licitantes, ou modificações das condições 

ofertadas, ressalvadas apenas aqueles esclarecimentos e ou informações solicitadas 
expressamente pela Comissão de Licitação. 
10.2. Serão consideradas inabilitadas na fase de julgamento do envelope 01 e 
desclassificadas na fase de julgamento dos envelopes 02, as propostas que: 

a) Não atendam às condições do Edital; 
b) Estejam incompletas, incorretas e/ou não tenham informações suficientes que 
permitam a perfeita identificação e qualificação dos serviços; 
c) Apresentem prazo de execução do Objeto superior ao estabelecido neste Edital. 

10.3. AAbertura dos envelopes relativos à Proposta de Preços somente ocorrerá desde 
que haja a habilitação na fase anterior, e, desde que transcorrido o prazo sem 
interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos 
recursos interpostos. 
10.4. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, proceder à 
promoção de diligência ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 
10.5. Após a fase de habilitação, não mais cabe desistência da proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
10.6. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas de Preços, não mais 

cabe desqualificar as licitantes por motivos relacionados com o item, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou os conhecidos após o julgamento. 
10.7. Os envelopes contendo as Propostas de Preços das empresas INABILITADAS 
ficarão disponíveis para retirada dos representantes legais das Licitantes, pelo período 

de 15 (quinze) dias após a abertura dos envelopes da fase subsequente. Após esse 
período, não havendo interesse por parte das empresas em resgatar, os envelopes que 
estiverem sob a guarda da Comissão serão destruídos. 



10.8. Será inabilitada ou desclassificada a Empresa que deixar de apresentar qualquer 

documento exigido neste edital e seu(s) anexo(s). 
 

10.3. FASES DO JULGAMENTO 
10.3.1.O julgamento da presente Concorrência dar-se-á nas seguintes fases: 
10.3.1.1. Julgamento dos Documentos de Habilitação: 

 a)Serão consideradas inabilitadas as Licitantes que deixarem de 
apresentarqualquer um dos documentos solicitados, de forma diversa da indicada, 
ou, que apresentem documentos julgados insuficientes para o atendimento das 
condições deste Edital. 

 
10.3.1.2. Julgamento da Proposta de Preços 

a) O julgamento das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, sendo 

desclassificadas as propostas: 
a.1.que não atendam o disposto no artigo 48, da Lei n° 8.666/93, e suas 

alterações. 
a.2.cujos preços unitários dos itens propostos ultrapassem os preços unitários 

máximos admitidosno Orçamento, ANEXO XI ao presente Edital. 
a.3. que se apresentarem com omissões, rasuras, entrelinhas, preços unitários 

simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis comprovadamente com os 
praticados no mercado, distorções significativas ou, ainda, cujos elementos 
técnicos fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em vista os 
indicadores para avaliação determinada e estabelecida neste Edital. 
a.4.quenão apresentarem cotação de qualquer dos itens dos serviços (exceto 
aqueles itens que estiverem com quantidade zero). 

b)Nos casos em que a Comissão constatar a existência de erros numéricos nas 
Propostas de Preços, não significativos, proceder-se-á às correções necessárias para a 
apuração do preço final da Proposta, obedecendo às seguintes disposições:  

b.1. discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso 

prevalecerá o valor por extenso; 
b.2.erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto 

será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e 
o preço total; 

b.3.erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: 
será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 

b.4. erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e 
trocando-se a soma; 
c)O valor total da proposta será ajustado pela Comissão em conformidade aos 
procedimentos acima para correção de erros, registrado em Ata, inclusive a aceitação por 
parte do representante da Licitante. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se o 
Licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 
d) verificadas em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou 
divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, 
será adotada a correção que resultar no menor valor. 
 
10.3.2. Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas o critério de desempate 
será o de sorteio, em ato público, para o qual todas as Licitantes serão convidadas. 
10.3.3. Será considerado vencedor da Licitação aLicitante que, depois de habilitada, 
apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração, dentro das condições 
previstas nesta fase de julgamento. 
 
11. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 



11.1. Após a deliberação final pela autoridade competente, constatada a sua regularidade, 

proceder-se-á a homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à 
Licitante vencedora, com posterior divulgação na Imprensa Oficial do Estado e da União. 
11.2. A CAESA/AP adjudicará o contrato ao Licitante cuja proposta atender em sua 
essência aos requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s). 
11.3. A recusa injustificada do LICITANTE vencedor em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o ás penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores. 
11.3.1. É facultada à Administração, quando o convocado não assinar o Termo 
Contratual no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto a preço, e assim 
sucessivamente. 
11.4.  A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-

á nos termos previstos pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 
11.5. À CAESA/AP se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar 

todas as propostas, a qualquer momento, antecedendo a assinatura do contrato, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenização 
ou ressarcimento.  
11.6. Os Contratos decorrentes deste Edital poderão ser alterados, devidamente 
justificados, conforme Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
11.7. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido conforme disposto no inciso I, 
alíneas “a” e “b” do artigo 73, inciso III e parágrafo único do artigo 74 da Lei Federal nº 
8.666/1993 (Licitações e Contratos Administrativos). 
11.8. Na hipótese da Administração não assinar Contrato com a empresa ou com outra, 

na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam desobrigadas de 
quaisquer compromissos assumidos. 
 
12. CAUÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO 
12.1.Como condição indispensável para assinatura do Contrato, objeto desta 
licitação, será exigida da proponente vencedora, a título de garantia contratual, 
caução no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do Contrato, no ato 
da assinatura, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, em Título da 

Dívida Pública, ou, ainda, Fiança Bancária ou Seguro Garantia, respeitando as seguintes 
condições:  
 

a) Optando a adjudicatária pela garantia mediante caução em dinheiro ou Título da 
Dívida Pública, dar-se-á a prestação junto a Gerência Financeirada CAESA/AP. 

b) No caso de opção por Titulo da Dívida Publica, este deverá estar acompanhado 
de Laudo de Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informará 
sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização e outras 
condições de resgate, sob pena de não aceitação da mesma.  

c) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, fica a sua 
prestação condicionada à aceitação pela Administração da instituição bancária 
garantidora. 

d) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou os documentos que a constituem 
serão devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados, mediante 
solicitação pela Licitante após o recebimento definitivo dos serviços. 



e) A caução responderá pelo inadimplemento das condições contratuais pela 
entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades, 
independentemente de quaisquer outros atos legais. 
 

13. EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO 
13.1. A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do 
Termo Contratual. 

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses elencadas na Seção 
V, art. 78, incisos I a XIII, da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações. 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 

c) Judicial, nos termos da legislação. 
 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1. Os recursos orçamentários destinados a cobrir a despesa da contratação correrão a 
conta do TERMO DE COMPROMISSO - CONTRATO DE REPASSE N° 094.274-06-
99/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA, com contrapartida do 
Tesouro Estadual, natureza da despesa-459065 – Constituição ou Aumento de Capital, 
Fonte 107 e 174. 
 
15 – MEDIÇÃO E FATURAMENTO 
15.1. MEDIÇÃO 
15.1.1. Mensalmente, a Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços, 
de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro e a medição dos quantitativos de 
serviços efetivamente executados no período. 
15.1.2.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. 
15.1.3. As medições serão irreajustáveis pelo período de um ano, conforme legislação 
vigente. 
 
15.2.FATURAMENTO 
15.2.1. Após a Fiscalização atestar a medição do período, e o valor a ser cobrado, a 
Contratada ingressará, obrigatoriamente, com a Nota Fiscal ou Fatura e demais 

documentação requerida neste Edital. 
15.2.2.Nas Notas Fiscais ou Fatura, emitidas em formulário da Contratada, deverão 
constar, obrigatoriamente, o número da licitação/contrato, o objeto contratado, o período 
de execução dos serviços medidos, a discriminação dos valores da mão-de-obra, dos 
equipamentos e dos materiais empregados, os valores das retenções na fonte para o 
ISSQN,para a Previdência Social e o número do Cadastro Específico do INSS (CEI), 
relativo a essa Obra. 
15.2.3. Em todos os processos de pagamento, a Contratada deverá, obrigatoriamente, 

anexar: 
15.2.3.1. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional técnico 

da empresa Contratada responsável pela execução da obra. 
15.2.3.2. Relatório Fotográfico da execução da obra, para comprovação das quantidades 
efetivamente executadas, contendo registros fotográficos com datas expressas nos 
mesmos, bem como, as devidas observações sobre a evolução da obra. 
15.2.3.3. Certidões Negativas, no prazo de vigência, conforme determinado na legislação 

pertinente (CNDT, FGTS, DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL). 
15.2.3.4. Relatório Fiscal contendo resumo(extrato) do diário de obras, relatando as 

principais ocorrências do período medido. 



 
15.3. PAGAMENTO 
15.1 - A Contratada apresentará a CAESA medição dos itens de preços efetivamente 

realizados, conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, a qual fará o ateste de 
conformidade. 
15.2 - Emitido o atestado de conformidade e a medição sendo aprovada pela Caixa 
Econômica Federal, o contratado deverá apresentar na sede da CAESA, em Macapá, a 

Nota Fiscal correspondente à medição. 
15.3 - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da 
data da qual a CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL autorizar o desbloqueio do valor para 
pagamento do Boletim de Medição. 
15.4. Caso a Contratada goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela 
apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL 
(Lei Complementar nº 123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante 
da IN nº 480/04, alterada pela IN nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.  
15.5. Após apresentada a referida comprovação, a CONTRATADA ficará responsável por 
comunicar a CAESA qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer 
tempo, durante a execução do serviço. Se, por qualquer motivo alheio à vontade da 
Contratante, for paralisada a prestação do serviço, o período correspondente não gerará 
obrigação de pagamento; 
15.6. No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor, em virtude de 
penalidades impostas, a CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas 
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
15.7. 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. 
15.8. 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. 

 
16. REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
16.1.Do Reajuste: 
16.1.1.Os preços são fixos e irreajustáveis de acordo com a Lei 8.880, de 27 de maio de 

1994, no prazo de vigência igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo reajustado mediante 
regulamentação do Poder Executivo Federal, aplicável à matéria. 
16.1.2. 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, reajustadas pelo Índice de 
Consultoria – IC/FGV, da Fundação Getúlio Vargas – FGV, apurados e fornecidos pela 
Fundação Getúlio Vargas, tomando por base a data da abertura da proposta, através da 
seguinte fórmula: 
R = (Ii – Io). V 
          Io 
R = Valor da parcela de reajustamento procurado. 
Io = Índice de preço verificado no mês de abertura da proposta que deu origem ao 
contrato. 
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento. 
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obras ou serviços a ser reajustado. 



16.1.3. Os critérios para correção monetária serão os estabelecidos na Lei 10.192, de 14 

de fevereiro de 2001. 
16.1.3.1. Os índices serão aqueles apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas 

para o setor de execução de serviços, em vigor, ou, em caso de sua eventual extinção 
será adotado aquele oficialmente aplicado para o setor e que resulte em maior viabilidade 
econômica para a Administração. 
16.1.4. Para itens de contrato que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as 

parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembradas passando cada parcela a 
ser corrigida pelo seu respectivo índice. 
 
16.5. Da Atualização Monetária: 
16.5.1. 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  
 TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
17. DOS RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1. É assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos praticados pela 

Comissão de Licitação, deles recorrer hierarquicamente ou representar, observadas as 
disposições do art. 109, da Lei nº. 8.666/1993. 
17.2. A contratada, em razão de INADIMPLÊNCIA, inclusive as referentes ao 
retardamento na execução dos serviços, salvo se ensejada por motivo de força maior, 
caso fortuito, fato da administração ou sujeição imprevista, submeter-se-á às sanções 
indicadas no capítulo IV, seção II (Sanções Administrativas), da Lei 8.666/1993. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
18.1. Conhecimentos das Obras 
18.1.1. Não pode, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por 
qualquer elemento da Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas do 
contrato, bem como de tudo o mais contido no Projeto e nas Normas, Especificações e 
Métodos da ABNT.  
18.1.2. Terá pleno conhecimento de tudo que se relacione com a natureza e localização 

das obras, suas condições gerais e locais e tudo mais que possa influir na sua execução, 
especialmente no que diz respeito a transporte, aquisição/manuseio e armazenamento de 
materiais; disponibilidade de mão-de-obra, água e energia; vias de comunicação; 
instabilidade e variações meteorológicas; conformação e condições do terreno; tipo dos 
equipamentos necessários; facilidades requeridas antes ou durante a execução das 
obras; e outras informações possíveis que possam interferir na execução, conservação e 
no custo das obras contratadas. 
18.1.3. Em nenhum caso será concedido reajuste ou outro tipo de ressarcimento que seja 
alegado pela Contratada, tomando por base o desconhecimento total ou parcial das 
obras a executar. 



18.2. Administração das Obras 
18.2.1. A Contratada designará um engenheiro devidamente registrado no CREA e de 
comprovada experiência na execução de obras, com plenos poderes decisórios, para 
representá-la perante a CAESA em todos os assuntos relativos às obras. 
18.2.2. Os engenheiros condutores da obra e os encarregados, cada um no seu âmbito 

respectivo, deverão estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar-lhe 
todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua 
programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo mais que a Fiscalização 
reputar necessário à obra e suas implicações. 
18.2.3. Sempre que solicitada pela Fiscalização, a Contratada deverá atualizar os seus 
planos de trabalho e cronogramas, bem como colocar ou reforçar os recursos e 
equipamentos necessários à recuperação de possíveis atrasos no cumprimento do prazo 
de entrega da obra.  
18.2.4. A Contratada colocará à disposição da Fiscalização os meios necessários e aptos 
a permitir a medição dos serviços executados, bem como, a inspeção das instalações de 
obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medição 
para efeito de faturamento, e ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro 
de trabalho. 
18.2.5. O quadro de pessoal da Contratada empregado na obra será constituído por 

profissionais competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo 
ou atividade. A Contratada é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro 

de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela Fiscalização com conduta 
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos 
serviços e a ordem do canteiro. 
18.2.6. A Contratada deverá cumprir rigorosamente a legislação social em vigor no país e 

responsabilizar-se pelo transporte dos operários ao local das obras. 
18.3. Licenças e Franquias 
18.3.1. É a Contratada obrigada a obter todas as licenças, registro no CREA, aprovações 
em esferas municipais, estaduais e federais do que se fizer necessário, e franquias 
necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e 
observando as leis, regulamentos e posturas relativos à obra e à segurança pública, bem 
como atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis 
trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz e força, que digam diretamente respeito 
às obras e serviços contratados. É obrigada, além disso, a cumprir quaisquer 
formalidades e pagamentos, à sua custa, das multas porventura impostas pelas 
autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à 
CAESA. 
18.3.2. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente 
abrange também as exigências do CREA, especialmente no que se refere à colocação de 
placas contendo o nome do responsável técnico pela execução das obras, do autor ou 
autores dos projetos, tendo em vista as exigências do registro da região do citado 
conselho em que realize a construção. 
18.4. Seguros e Acidentes 
18.4.1. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer 
acidentes nos trabalhos relacionados à execução das obras e serviços contratados. Não 
será permitido o uso indevido de patentes registradas e, ainda, que resulte de caso 
fortuito e por qualquer causa na destruição ou danificação da obra em construção, até a 
definitiva aceitação da mesma pelo proprietário, bem como as indenizações que possam 
vir ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 
ocorridos na via pública. 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 



19.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Edital e seus Anexos;  
19.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada e dos 

termos de sua proposta;  
19.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  
19.4. Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução 

do objeto, fixando prazo para a sua correção;  
19.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) executados fora da especificação ou 

com problemas;  
19.6. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas, de acordo com os serviços 

prestados. 
19.7. É compromisso do Contratante o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, a 

prestação de todas as informações indispensáveis à regular execução dos serviços, o 
pagamento oportuno das parcelas devidas e, ainda, o registro e a devida publicação do 
Contrato no Diário Oficial do Estado. 
 
20. DA FISCALIZAÇÃO 
20.1. A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida por servidor 

nomeado pelo Contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº 8.666/93;  
20.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens 

fornecidos em desacordo com o estabelecido nas especificações técnicas;  
20.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade 

da Contratada pela completa e perfeita execução dos itens contidos nas especificações 
técnicas. 
20.4. Reserva-se à Contratante o direito de manter nas obras sob a designação de 
Fiscalização: engenheiros ou organizações convenientemente credenciadas, com 
autoridade para exercer, em nome da CAESA, toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e Fiscalização dos serviços e obras contratadas. 
 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
21.1. 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. 

 
21.2. 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) recusar-se a executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto 
contratado; 
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. 

 
21.3.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. 
21.4. 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. 
21.5.As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 

motivo. 
21.6. 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. 
21.7. 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. 
21.8. 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. DA SUBCONTRATAÇÃO 
22.1.A Contratada não poderá subcontratar as obras e serviços contratados no seu todo. 
Poderá, entretanto, dentro dos limites contratuais e desde que isso tenha sido 
previamente comunicado e aprovado pela Diretoria da CAESA, fazê-lo parcialmente para 
cada serviço, mantida, porém, a sua responsabilidade direta e integral perante o 
proprietário. 
22.2.A critério exclusivo da CAESA e mediante prévia e expressa autorização da Diretoria 

da CAESA, nos termos do art. 72 da Lei n. 8.666/93, no cumprimento do objeto do 
Contrato, o contratado poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das 
suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o 
limite estabelecido de 30%, desde que não alterem substancialmente as cláusulas 
pactuadas. Fica a empresa contratada sujeita as penalidades previstas na letra “a” e “c” 
do Item 20.1 deste edital em casos de subcontratação sem autorização da CAESA.  
22.3. As subcontratações serão admitidas, a critério da CAESA, exclusivamente nos 
casos de notória especialização, execução de atividade-meio e/ou de serviços em atraso.  
22.4. A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única 
responsável perante a CAESA, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser 
subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.  
22.5. A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a 

CAESA e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie 
entre a CAESA e a subcontratada, inclusive no que pertine a medição e pagamento direto 
a subcontratada. 



22.6. Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela 

Diretoria Colegiada da CAESA, sendo causa de rescisão contratual aquela não 
devidamente formalizada por aditamento.  
22.7. A autorização/aprovação de subcontratação estará condicionada ao exame e 
aprovação, pela CAESA, da seguinte documentação do pretendente subcontratado, que 
deverá ser apresentada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista 
para início dos trabalhos: 

a) Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, da empresa a ser 
subcontratada; 
b) Certidão Negativa de Débito – INSS da empresa a ser subcontratada; 
c) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – RFB/PGFN), 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa a ser subcontratada, válidas, 
ou outra equivalente, na forma da Lei; 
d) Atestado de capacidade técnica para o escopo pretendido, emitido por órgão 
público ou empresa privada, comprovando a execução dos serviços com as mesmas 
características técnicas e que houve fiel cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas, e respectiva certidão do CREA, se for o caso. 
e) Declaração de inexistência, no quadro de pessoal da empresa a ser 
subcontratada, de trabalhadores menores, na forma do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República de 1988, Anexo XIV deste Edital. 

 
22.8. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo 

máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 
originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a 
inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela 
originalmente subcontratada.  
22.9. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CAESA que 

entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CAESA.  
22.10. Não será permitida a subcontratação do principal do objeto, entendido este como o 
conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi 
exigida apresentação de atestados que comprovem a execução de serviço com 
características semelhantes. 
 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1. As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de 
exclusiva responsabilidade da Licitante, não lhe sendo assegurado reclamarqualquer 

indenização da Administração. 
23.2. As omissões porventura existentes neste Edital serão sanadas pela Comissão de 

Licitação da CAESA/AP,observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes. 
23.3.A critério da Administração Pública esta licitação poderá: 
23.3.1.ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ou; 
23.3.2. 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. 
23.4. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte: 
23.4.1. 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 
8.666/1993; 



23.4.2.a nulidade do procedimento licitatório induz a do Contrato, ressalvado o disposto 

na condição anterior; e 
23.4.3.no caso de desfazimento do processo licitatório fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 
23.5. 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, havendo 
divergências contidas no Edital e em seus anexos prevalecerá, pela ordem, o Edital, em 
seguida, a Especificação Técnica, a Minuta do Contrato e, por último, os demais anexos, 
que são partes integrantes do Edital, em conformidade com o disposto no artigo 40, § 2º, 
da Lei Federal nº 8.666/1993. 
23.6. A cidade de Macapá, capital do Estado de Amapá, será considerada domicílio desta 
Licitação e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e 
procedimentos dela resultantes. 
23.7. As notificações necessárias relativas a esta licitação, bem como a divulgação de 

resultados de cada fase, poderão ser procedidas via protocolo ou por meio de e-mail 
fornecido pela empresa, sendo o comprovante de transmissão anexado aos autos, ou, 
ainda, através de publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
24.8. DOS ANEXOS 
Integram este Edital os seguintes Anexos: 
Anexo I: Modelo de Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação. 
Anexo II: Modelo de Carta Proposta. 
Anexo III: Minuta de Contrato. 
Anexo IV: Modelo de Fiança Bancária. 
Anexo V: Modelo de Seguro Garantia. 
Anexo VI: Declaração Individual de Responsável Técnico. 
Anexo VII: Atestado de Visita Técnica. 
Anexo VIII: Declaração de Conhecimento do Local dos Serviços. 
Anexo IX: Declaração de Disponibilidade das instalações, equipamentos/máquinas e 
pessoal. 
Anexo X: Cronograma Físico-Financeiro de Execução dos Serviços. 
Anexo XI: Orçamento Básico. 
Anexo XII: Especificações Técnicas 
Anexo XIII: Memorial Descritivo 
Anexo XIV: Declaração de Cumprimento de Requisitos Constitucionais 
 
 

Macapá - AP, 22 de julho de 2021. 

 
 
 

José Marcelo Midones Serra Alves 
Presidente da CPL/CAESA 
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