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MINUTA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021–PRL/CEA 

 

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

CEA, por meio da Comissão de Licitação, sediada a Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900, bairro Santa Rita, CEP 

68.900-030, Macapá/AP, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo “MAIOR 

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

2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018; Regulamento de 

Licitações e Contratos da CEA, e as exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 001/2021 – DGSI-CEA e 

demais anexos, partes integrantes deste Edital. 

 

Inicio do Acolhimento das Propostas: 02/03/2021, às 08h00min (Horário de Brasília). 

Término do Acolhimento das Propostas: 25/03/2021, às 08h00min (Horário de Brasília 

Abertura das propostas: às 08:45h do dia 25/03/2021 

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

Abertura para Lances: 25/03/2021. As 09h30min (horário de Brasília) 

Nº da licitação no Licitacoes-e : 859403 

 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste 

evento na data marcada, no horário e local aqui estabelecido, o Pregão Eletrônico ficará automaticamente 

prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, desde que não haja comunicação em contrário da Comissão de 

Licitação e Contratos. 

 
CONTATOS PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: jose.pinto@cea.ap.gov.br,e licitacoes@cea.ap.gov.br 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 O objeto da presente licitação é a Contratação de Empresa Especializada, para Prestar Serviços de 

Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, sob demanda, com Fornecimento de Peças, Equipamentos, 

Materiais e Mão-de-obra, nas unidades da Companhia de Eletricidade do Amapá, doravante denomina da 

CEA. 

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1 A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos próprios previstos no Orçamento do 

Exercício 2020 da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:jose.pinto@cea.ap.gov.br
mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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- Unidade orçamentária: XXXXXX– XXXXXXXXX 

- Despesa: XXXXXXXXXX-XXXXXXXXX. 

 
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

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

ao pregoeiro até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, (art. 87, §1º, da 

Lei 13.303/2016 c/c art. 39 do Regulamento de Licitações e Contratos da CEA), exclusivamente por meio eletrônico 

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

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

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

3.3 Quaisquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 

a formulação das propostas. 

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

decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis (art. 87, da lei 13.303/2016 c/c art. 39 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da CEA). 

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

certame. 

3.6. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio www.licitacoes-e.com.br, no 

campo: “LISTAR DOCUMENTOS” 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 
  
4.1 O Credenciamento permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

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

para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do Banco do Brasil, (art. 9º, § 1º do Decreto nº 

10.024/2019), no sítio http://www.licitacoes-e.com.br. 

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

órgão promotor da licitação, o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão 

na forma eletrônica (Art. 9º, § 2º  do Decreto nº 10.024/2019). 

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

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Companhia de 

Eletricidade do Amapá – CEA, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 19º, III, do Decreto nº 10.024/2019). 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para 

imediato bloqueio de acesso. 

 
5. DA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 Poderão participar deste Pregão o interessado cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação e que tenha cadastro no portal do Banco do Brasil para participação de Pregão Eletrônico, desde que: 

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

processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente; 

5.1.2 Não estejam sob falência, concurso de credores ou recuperação judicial, dissoluções, liquidações, consórcio 

de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si e comprovem possuir os documentos de 

habilitação requeridos. 

5.1.2.1 As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial devem comprovar além da apresentação 

da Certidão Positiva: 

a) Caso apresentem a Certidão Positiva de recuperação judicial, caberá ao órgão processante através da sua 

Comissão de Licitação diligenciar no sentido de aferir se a empresa em recuperação já teve seu plano de 

recuperação acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 2005; 

b) Se a empresa postulante à recuperação não obteve ainda o acolhimento judicial do seu plano, não há como 

demonstrar sua viabilidade econômica, não devendo ser habilitada no certame licitatório; 

c) O mero despacho de processamento do pedido da recuperação judicial, com base no art. 52 da Lei 11.101, de 

2005, não será aceito por não demonstrar que a empresa em recuperação possua viabilidade econômico-financeira. 

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

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

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

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

administrativo ou sócio não pertençam, ainda que parcialmente, à empresa do mesmo grupo que esteja participando 

desta licitação; 

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

também, se tornou inadimplente perante a União; 

5.1.7 Não sejam de propriedade de servidor ou dirigente do órgão ou entidade licitante ou responsável pela licitação; 

5.1.8 Não estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 83, inciso III, da Lei nº 13.303/2016. 

5.2 Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;  

5.3.2 Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente;  
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5.3.3 Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016. . 

 
6. ENVIO DA PROPOSTA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO 

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br), 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta ou planilha de 

composição de preços com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

(Art. 26 do Decreto nº 10.024/2019); 

6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha; 

 6.3 A composição e definição dos índices BDI a serem utilizados nesta licitação terá o percentual máximo de 

27,09%, conforme Anexo II.A.  

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

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

ão todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza); 

b) Reencher, obrigatoriamente, o campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, com a especificação do objeto, 

atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de Referência, com a descrição precisa do que pretende 

ofertar sem que, para isso, precise identificar a LICITANTE, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO; 

6.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 

do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

6.6 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

(Art. 48, § 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019);. 

6.7 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme disposições do art. 38 da Lei 13.303/2016, 

este fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo à simples apresentação da proposta, a 

indicação, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, 

eximindo, assim, o Pregoeiro de qualquer punição. 

6.9 Até o encerramento do acolhimento de proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

6.10 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos. 

6.11 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da 

contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de 

faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível 

,de adequação contratual do quantitativo necessário, com base no inciso II do art. 81 da Lein.13.303/2016 e nos 
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termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP nº 05/2017. 

 6.12 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 

conformidade como que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os 

serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

 6.13 O licitante que deixar de apresentar sua proposta em campo próprio indicado no sistema, nos termos dos itens 
supramencionados, será desclassificado. 

 6.14 Para esta contratação, a proposta de preço detalhadas deverá conter o mesmo teor e forma da que será 

apresentada após ser declarada vencedora, DEVENDO contar especificações técnicas próprias. NÃO será aceita a 

simples cópia das especificações constante no Anexo I do Edital (Termo de Referência), EXCETO no caso que a 

licitante encaminhe, em conjunto com a proposta, prospectos, folders, folhetos, manuais, etc., que permitam 

examinar se toda as especificações do produto ofertado atendem ao que é exigido no Edital. 

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

 6.16. Remete-se ao item 09 do Anexo I do Edital Termo de referência. 
 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO 
 
7.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora indicadas no 

preâmbulo deste Edital. 

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

troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 A abertura das propostas para a classificação das mesmas, dar-se-á por meio de sistema eletrônico, logo após o 

encerramento do prazo para o acolhimento das propostas indicados no preâmbulo do Edital. 

8.2 Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances, desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.  

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro,com base no Art. 29 do 

Decreto 10.024/2019. 

8.3.1 No preenchimento da proposta eletrônica, o licitante não poderá se identificar, sob pena de desclassificação; 

8.3.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 

por todos os participantes. 

8.3.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 

efeito a efeito na fase de aceitação. 

8.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 

de lances. 
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9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

9.2 O lance deverá ser ofertado pelo valor global da proposta. 

9.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas no Edital. 

 9.4 O licitantes somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema. 

9.5 O desconto mínimo admitido para contratação é de 1,00%. 

10.6 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 5 (cinco) segundos e o 

intervalo entre lances dos licitantes não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

10.7 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

10.8 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada  

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 

sessão pública. 

10.9 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

10.10 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

10.11 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

10.12 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

10.13 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

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

em primeiro lugar. 

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

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
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poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

10.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 

pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.18 O CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 10.18.1 Remete-se para o item 04 do anexo i – termo de referencia 

 
10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
10.1. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria às microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

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

empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 

5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma.  

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

convocação do Pregoeiro e no prazo de 05 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais 

bem classificado e, se atendidas ás exigências deste edital, ser contratada. 

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

subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, estas serão 

convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

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

decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

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

os demais licitantes. 

10.7 Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, 

os seguintes critérios de desempate, previsto no Art. 55 da Lei 13.303/2016. 

10.7.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo 

ao encerramento da etapa de julgamento. 

10.7.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação 

instituído; 

10.8 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão 

convocados, vedado qualquer outro processo. 

 
11. DA NEGOCIAÇÃO 
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11.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar 

condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

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

11.2 O sistema disponibilizará campo próprio para mensagem do Pregoeiro cabendo aos licitantes acompanhá-las, 

sendo possível, a partir deste momento, manifestação do licitante convocado pelo Pregoeiro. 

11.3  Caso não sejam apresentados os lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e 

valor estimado para a contratação. 

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

lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 

diversas das previstas neste Edital. 

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

com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA / PLANILHAS 
 

12.1 O critério de julgamento será de acordo com o item 04 do anexo I do edital – Termo de Referencia  (, desde que 

observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos 

12.2  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 

em seus anexos;  

12.3  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível; (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) 

12.4  A licitante deverá observar em sua proposta de preços as especificações do objeto, evitando a simples cópia do 

teor das especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital); 

12.5  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;  

12.6   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 

no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

12.7 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de preços 

quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos 

valores estimados pela CEA. 

12.7.1  O prazo supramencionado poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 

licitante, encaminhada antes do término do prazo definido no Item 12.6, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;  
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12.7.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, via sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta; 

12.8 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada 

ao último lance, devidamente preenchida, assinada, rubricada em arquivo único. 

12.9 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da CEA ou, ainda, de 

pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão; 

12.10 Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado, bem como: 

12.10.1 Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis. 

12..10.2 Considerar-se-á inexeqüível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 

documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do 

objeto deste Pregão. 

12.11Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 2º do art. 56 da Lei n.º 13.303/2016 e a exemplo das 

enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a 

exeqüibilidade da proposta para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os 

seguintes procedimentos: 

12.11.1Os questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação 

aos custos com indícios de inexequibilidade; 

12.11.2 verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de 

trabalho; 

12.11.3O levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da 

Previdência Social; 

12.11.4 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

12.11.5 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

12.11.6 Verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa 

privada; 

12.11.7  Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 

12.11.8 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

12.12 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar sua proposta obedecendo, 

quanto aos salários, estabelecido em instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva 

de trabalho da categoria. 
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12.13. Caso a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar apresente proposta com salário inferior 

ao estabelecido neste Edital ou ao da norma coletiva a que estiver obrigada, dentre os dois o mais benéfico ao 

trabalhador, o Pregoeiro fixará prazo para ajuste da proposta. 

12.14 O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo implica a 

desclassificação da proposta. 

12.15 O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 

12.16 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

 
13.  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
13.1 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá anexar no sistema, no prazo de até 05 (cinco) 

horas, após a convocação via sistema, a proposta de preço adequada ao último lance; 

13.1. Caso o licitante encontre dificuldade para anexar a proposta, deve ser informado o problema no sistema e 

encaminhar via endereço eletrônico jose.pinto@cea.ap.gov.br.  

13.2 A proposta inicial, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada após solicitação do Pregoeiro, deverá ser 

redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 

datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá 

conter: 

13.2.1 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos elaborados 

pela Administração; 

13.2.2 Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de 

acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

13.2.2.1 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à 

mão de obra, materiais, equipamentos e serviços; 

13.2.2.2 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com 

impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

13.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida; 

13.4 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

13.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou 

quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as 

alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do 

conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

mailto:jose.pinto@cea.ap.gov.br
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13.4.1 Erros formais no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da 

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as 

demais condições de aceitabilidade. 

13.9A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do 

contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

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

13.11 Quando o numeral dos novos preços adequados ao lance vencedor incorrer em dízima, deverá ocorrer o 

arredondamento para menos. 

13.12 Os originais ou cópias autenticadas dos Documentos de Habilitação e Proposta Ajustada remetidos por 

meio eletrônico, deverão ser encaminhados a Comissão de Licitação e Contratos da Companhia de Eletricidade do 

Amapá, Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, nº 1900, bairro Santa Rita, CEP 68.900-030 – Macapá-AP, no prazo de 03 

(três) dias a partir da solicitação do Pregoeiro, de segunda-feira à sexta-feira, em horário de expediente que é de 

7:30h às 11:30h e 13:30 às 17:30, em envelope com timbre da empresa e lacrado. 

13.12.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, 

formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

13.13 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta Seção, será 

desclassificado. 

13.14 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o 

valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 

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

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

13.16 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

13.17Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, 

pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

13.18 Visando a celeridade do processo, uma vez transcorrido os prazos para o envio de documentos 

complementares ou proposta/planilhas o descrito no item 13.1, o pregoeiro poderá estipular prazos inferiores para a 

entrega de qualquer documento ou proposta mediante solicitação via sistema, ou fazer diligencia para sanar 

qualquer dúvida referente ao pregão. 

 
14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
14.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 

em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
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quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

14.1.1Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

14.1.2Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

14.1.3Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

14.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

participação. 

14.4 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante 

esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

14.5 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de 

se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, 

documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das 

sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

14.6 O Pregoeiro poderá consultar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica. 

Ocorrendo a impossibilidade de consulta por problemas técnicos no sistema apropriado, o Pregoeiro poderá solicitar 

que o arrematante encaminhe o seu SICAF no prazo estabelecido pelo Pregoeiro. 

14.7Iniciada a fase de habilitação, o licitante que tiver a menor proposta aceita pelo Pregoeiro, deverá comprovar 

sua habilitação, com posterior encaminhamento dos documentos originais ou cópias autenticadas, conforme o item 

13.1, a documentação relativa à: 

I - Habilitação Jurídica; 

II - Qualificação Técnica; 

III - Qualificação Econômico-financeira; 

IV - Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

V – Declarações. 

 
14.8 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

14.8.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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14.8.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

14.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

14.8.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

14.5.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional 

de Registro do Comércio - DNRC; 

14.8.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, 

bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

14.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

14.7.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

14.8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

14.8.1CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO – Comprovante de registro ou inscrição do 

licitant0e, e de seu responsável técnico, ser registrados no(s) Conselho(s) de Classe responsável. de 

qualquer jurisdição, e que esteja dentro do prazo de validade; 

14.8.2 Para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL/PROFISSIONAL 

14.8.2.1 Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU da região onde os 

serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT 

– do profissional, expedida(s) por este Conselho, que comprovem que a licitante tenha executado serviços 

de manutenção predial e/ou reformas com fornecimento de material. 

14.8.2.2 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega da 

proposta, profissional de nível superior, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução 

de serviços de manutenção predial e/ou reformas com fornecimento de material, expedido pelo CREA 

e/ou CAU, através da Certidão de Acervo Técnico – CAT; 

b1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente; 

1) O Empregado; 

2) O Sócio; 

3) O detentor de contrato de prestação de serviço. 
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b2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado 

ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do 

contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de 

serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum; 

b3) quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da 

mesma; 

b4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 

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

14.8.2.3 Os profissionais indicados p/ CONTRATADA para fins de comprovação de capacitação técnico-

profissional deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição somente quando 

caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição 

deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da 

CEA. 

14.8.2.4. Atestado expedido pela CEA de que a licitante efetuou vistoria nos locais dos serviços ou 

declaração, da própria licitante, de que conhece as condições em que serão executados, não sendo 

admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de dificuldades 

técnicas não previstas, ou seja é facultada a vistoria; 

14.8.2.5 Declaração que possui, ou que até a assinatura do respectivo contrato possuirá em Macapá 

- AP, sede ou filial da empresa, com Instalações, aparelhamento e ferramental adequado e disponível para 

a prestação e Assistência Técnica exigida no presente Termo de Referência, sendo que, a critério da CEA, 

tais instalações estarão sujeitas a vistoria técnica; 

14.8.2.6 Declaração informando que possui instalações, veículos, equipamentos e pessoal  técnico 

adequado para realização do objeto licitado. 

 

14.9 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
14.9.1 Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

14.9.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

14.9.3No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial 

e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

14.9.4 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante; 

14.9.5A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis: 
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14.9.5.1 Índice de Liquidez Geral 
 

Liquidez Geral             = ≥ 1,0  
 
 

14.9.5.2 Índice de Solvência Geral 
 

Solvência Geral            = ≥ 1,0 
 
 

14.9.5.3 Índice de Liquidez Corrente 
 

Liquidez Corrente                = ≥ 1,0 
 
 

14.9.5.4 Índice de Grau de Endividamento 
 

 
Grau de Endividamentos              =  ≤ 1,0 

 
 

 
14.9.5.5 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.  

14.9.5.6 As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio 

de:   

a1) Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro(Ativo Circulante – Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 

estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações 

contábeis já exigíveis na forma da lei;   

a2) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da 

apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na 

forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.   

a.3) Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme modelo 

constante do Anexo VI, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração 

Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é 

superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;   

a.4) a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social,   

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
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a.5) quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a 

declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 

deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas. 

 
 
14.10 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
14.10.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

14.10.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

14.10.3 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da 

União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 

14.10.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei. Em se tratando de empresa com sede neste município de Macapá/AP, apresentar a 

Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

14.10.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 

Econômica Federal; 

14.10.6Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 

14.10.7 Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

14.10.8 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

14.10.9 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
14.11 DECLARAÇÕES 

14.11.1 Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos impeditivos para a sua 

habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98, instrução 

Normativa/MARE n° 5/95, conforme Anexo IV; 
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14.11.2 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de 

conformidade com a Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de 05/09/2002, conforme Anexo V; 

14.11.3 Declaração de visita ou vistoria, conforme modelo no Anexo V.A ou Declaração de Pleno Conhecimento, 

conforme modelo no Anexo VI.A;. 

14.12 O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante deste Edital, enviada via e-mail, 

mediante consulta, nos sítios oficiais, à base de dados dos órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo 

esta verificação meio legal de prova, para fins de habilitação.  

14.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do 

licitante, e, preferencialmente, com o numero do CNPJ e respectivo endereço, observando-se que: 

14.13.1Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

14.13.2Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

14.13.3Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da 

matriz como da filial. 

14.13.4 Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

14.14 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e/ou trabalhista da 

Microempresa, Empresas de Pequeno Porte ou Micro empreendedor Individual, consoante dispõe o § 1º,artigo 43 da 

Lei n.º 123/2006, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do (a) Pregoeiro 

(a) no sistema eletrônico, para comprovar a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período a critério da Administração. 

10.15A não regularização no prazo previsto no item 14.7 acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, sendo concedido o mesmo prazo para regularização. 

14.16 Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais e entidades emissoras de certidões e/ou declarações 

constituem meio legal de prova. 

14.17Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

14.18 O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante deste Edital, enviada via e-

mail, mediante consulta, nos sítios oficiais, à base de dados dos órgãos e entidades emissores de certidões, 

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

14.19 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste 

Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante. 
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14.20. Após a análise dos documentos de habilitação das (s) empresa (s) vencedora (s), além da informação 

usualmente contida na Ata da Sessão Pública, os autos do processo serão instruídos com toda documentação 

formal pertinente à licitação, bem como, termo de certificação do (a) Pregoeiro (a), para fins de comprovação do 

cumprimento dos requisitos de habilitação pela (s) licitante (s). 

 
15. DOS RECURSOS 
 
15.1 Declarado o vencedor, será concedido prazo de 1 (uma) hora, durante o qual qualquer licitante poderá, de 

forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso, indicando contra qual decisão 

pretende recorrer e por quais motivos. 

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

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

do sistema. 

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

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

Licitações e Contratos da CEA),contados da data que postou sua intenção recursal, ficando os demais licitantes, 

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

término do prazo da recorrente. 

15.2 Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o licitante 

interessado poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 

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

autoridade competente. 

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

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

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

Edital. 

 
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
16.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados de 

acordo com o item 1 do art. 71 do Regulamento de Licitação e Contratos da CEA. 

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

procedimento licitatório.  

 
17. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
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17.1. Após a homologação, o fornecedor poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o 

instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

17.2 A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 78do 

Regulamento de Licitação e Contratos da CEA, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, 

e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 

17.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável na 

forma do art. 71, da Lei n° 13.303/2016. 

17.4 No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 

edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do pacto. 

17.5 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo de até 05 (cinco) dias, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e anexos. 

17.6 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não 

comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 

assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 

após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

17.7 É facultado à empresa pública ou à sociedade de economia mista, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato no prazo e nas condições estabelecidos, conforme previsto §2º I e II da Lei 13.303/16: 

17.7.1 Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o 

instrumento convocatório; 

17.7.2 Revogar a licitação. 

17.8 As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado, mediante motivação do órgão 

ou entidade licitante. 

17.9 O adjudicatário deverá assinar o contrato acatando todas as condições e regras estabelecidas,incluindo-se a 

observância da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, quando esta se 

tornar vigente. 

 
18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
18.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável por igual período, contados da assinatura do Contrato 

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

desta Contratação (art. 70 da lei nº 13.303/2016 c/c art. 83 do Regulamento de Licitação e Contratos da CEA, e terá 

seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º do art. 70. 

18.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% 

(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  
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18.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

18.2.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações 

nele previstas; 

18.2.2 Prejuízos causados à Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 

18.2.3 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA à Contratada; 

18.2.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando 

couber. 

18.3 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - Caução em dinheiro; 

II - Seguro-garantia; 

III - Fiança bancária. 

18.3.1 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, em 

conta corrente indicada, com correção monetária. 

18.4 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada 

ou renovada nas mesmas condições. 

18.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada 

obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data em que for 

notificada. 

18.6 A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:  

18.6.1 Caso fortuito ou força maior; 

18.6.2 Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

18.6.3 Descumprimento das obrigações, pela Contratada, decorrentes de atos ou fatos praticados pela Companhia 

de Eletricidade do Amapá - CEA; 

18.6.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. 

18.7 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item. 

18.8 Será considerada extinta a garantia: 

18.8.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositada 

sem dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 

mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

18.8.2 No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

não comunique a ocorrência de sinistros. 

18.9 Também deve-se obedecer o que consta no item 11 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 

 
19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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19.1 A Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA convocará oficialmente a licitante vencedora 

durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após cumpridas as exigências 

contidas neste Edital, aceitar ou retirar a Autorização de Serviços – ADS, sob pena de decair o direito ao 

fornecimento. 

19.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 

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

19.3 É facultado à Administração, quando a convocada não retirar ou aceitar a Autorização de Serviço – ADS no 

prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, 

ou revogar este Pregão, independentemente da cominação prevista no art. 75 da Lei nº 13.303/2016. 

19.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a Autorização de Serviços – ADS, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às 

penalidades legalmente estabelecidas. 

19.5 O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 75 da Lei nº 13.303/2016, 

que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e 

preço. 

19.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta será aplicada sanções conforme previsto no Art 96 alinea “d” do 

Regulamento de Licitações e Contratos da CEA. 

19.6 O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 12(doze) meses, contado a partir da 

data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da 

União, podendo ser prorrogado na forma da Lei nº 13.303/2016. 

 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
 
20.1 As obrigações da Contratada estão as estabelecidas nos item12 do anexo I do Edital -Termo de 

Referência. 

20.1 As obrigações da Contratante estão estabelecidas nos item14 do anexo I do Edital -Termo de Referência 

 
21. DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO – ADS 

 
21.1 A Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA convocará oficialmente a licitante vencedora 

durante a validade da ata de registro de preços para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após cumpridas as 

exigências contidas neste Edital, aceitar ou retirar a Autorização de Serviço – ADS, sob pena de decair o direito ao 

fornecimento. 
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21.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 

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

21.3 É facultado à Administração, quando a convocada não retirar ou aceitar a Autorização de Serviço – ADS no 

prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, 

ou revogar este Pregão, independentemente da cominação prevista no art. 75 da Lei nº 13.303/2016. 

21.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a Autorização de Serviço – ADS, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às 

penalidades legalmente estabelecidas. 

21.5 O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64 § 2º da Lei nº 8.666, 

de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive 

quanto ao prazo e preço. 

 
22. DO PREÇO E REAJUSTE 
22.1 Conforme o item 24 do anexo I do Edital -Termo de Referência. 

 
23. DO PAGAMENTO 
 
23.1Os Preços e as condições de pagamentos estão as estabelecidas nos item 20 do anexo I do Edital - Termo 

de Referência. 

 
24. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

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

interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito 

e fundamentado.  

24.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

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

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento 

do contrato. 

24.4. Também as condições descritas no item 18 do anexo I – Termo de Referência. 

 
25.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
25.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ poderá, 

garantida a prévia defesa, de acordo com o processo administrativo preceituado no artigo 97 do Regulamento de 

Licitações e Contratos da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, aplicar a CONTRATADA as sanções de 

advertência ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a COMPANHIA 
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DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ por prazo não superior a 2 (dois) anos, que podem ser cumuladas com  multa. 

25.2 As sanções administrativas devem ser aplicadas diante dos seguintes comportamentos da CONTRATADA: 

25.2.1 Dar causa à inexecução parcial ou total do presente Contrato; 

25.2.2 Não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 

25.2.3 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do Contrato sem motivo justificado; 

25.2.4 Prestar declaração falsa durante o Procedimento Licitatório Eletrônico ou a execução doContrato; 

25.2.5 Praticar ato fraudulento na execução do Contrato; 

25.2.6 Comportar-se com má-fé ou cometer fraude fiscal. 

25.3 A sanção de suspensão, referida no inciso III do art. 83 da Lei nº 13.303/2016, deve observar os seguintes 

parâmetros. 

25.3.1 Se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis)  meses; 

25.3.2 Caracterizada má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no mínimo, de 6 

(seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes previstas no Item 26.5,  abaixo. 

25.4 As penas bases definidas no item 25.3 desta Cláusula devem ser qualificadas nos seguintes casos: 

25.4.1 Em 1/2 (um meio), se a CONTRATADA for reincidente; 

25.4.2 Em 1/2 (um meio), se a falta da CONTRATADA tiver produzido prejuízos relevantes para aCOMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ. 

25.4.3 As penas bases definidas no item 26.3 desta Cláusula devem ser atenuadas nos seguintes casos: 

25.4.4 Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA não for reincidente; 

25.4.5 Em 1/4 (um quarto), se a falta da CONTRATADA não tiver produzido prejuízos relevantes para a  

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ; 

25.4.6 Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para 

corrigi-la;e 

25.4.7 Em 1/4 (um quarto), a CONTRATADA comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de 

integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n.8.420/2015. 

25.5 CONTRATADA estará sujeita à multa: 

25.5.1 de mora, por atrasos não justificados no prazo de execução ou pelo não cumprimento de qualquer um dos 

dispositivos contratuais e exigências efetuadas pela fiscalização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, 

de 1% (um por cento) do valor do faturamento do mês em curso, por dia de inadimplemento, limitada a 10% (dez 

por cento) do valor do contrato. 

25.5.1.1 Nos casos em que a falta cometida referir-se a cumprimento de prazos já estabelecidos no instrumento 

contratual ou em lei, dispensar-se-á a comunicação da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, e o período 

a ser considerado para aplicação da multa será iniciado a partir do primeiro dia subseqüente ao prazo infringido pela 

CONTRATADA, até a devida regularização das pendências. 
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25.5.1.2 No caso específico do tempo para detecção de problemas e o prazo para atendimento, a CONTRATADA 

ficará sujeita ao pagamento de multa horária, considerada hora cheia, independente de fração para maior ou para 

menor, correspondente a 1% (um por cento) do valor do faturamento do mês em curso, não capitalizável, até o 

cumprimento das referidas exigências, contada do recebimento da comunicação, em caso de primeira falta, limitada 

a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

25.5.1.3 Caso haja reincidência, a multa diária/horária elevar-se-á para 2% (dois por cento) do valor do faturamento 

do mês em curso, limitada a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

25.6 Se a multa moratória alcançar o seu limite e a mora não cessar, o Contrato pode ser rescindido, salvo decisão 

em contrário, devidamente motivada, do gestor do Instrumento Contratual, fundamentada na Cláusula da Rescisão 

do Contrato. 

25.7 Acaso a multa não cubra os prejuízos causados pela CONTRATADA, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ pode exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma do 

preceituado no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil. 

25.8 A multa pode ser descontada dos pagamentos devidos a CONTRATADA em razão do Instrumento Contratual 

em que houve a aplicação da multa ou de eventual outro Contrato havido entre a COMPANHIA DE ELETRICIDADE 

DO AMAPÁ e a CONTRATADA, aplicando-se a compensação prevista nos artigos 368 e seguintes do Código Civil. 

25.9 Caso haja prorrogação por novo(s) período(s), de acordo com o estipulado na Cláusula que estipula o prazo 

contratual, as penalidades expressas nesta Cláusula serão aplicadas sobre os valores relativos a este novo período. 

25.10 A CONTRATADA será notificada da abertura do procedimento de aplicação de multa e terá o prazo de 10 

(dez) dias úteis, a contar da data DE RECEBIMENTO da notificação, para interpor defesa prévia junto à 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, encaminhada ao Gestor do Contrato. 

25.11 Apresentada a defesa prévia, a mesma será analisada e respondida pelo Gestor do Contrato, que no caso de 

manutenção da penalidade oferecerá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data DE RECEBIMENTO da 

comunicação da sua decisão, para interposição do Recurso Administrativo junto à COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ. 

25.12 A CONTRATADA responderá por danos causados diretamente à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ, ou a terceiros, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do objeto 

contratual, limitado ao valor total do Contrato. 

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

 
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
26.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da 

contratação. 
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26.2 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

26.3 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação 

referente ao presente Edital. 

26.4 A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

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

observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Companhia de Eletricidade do 

Amapá, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

26.6 A anulação do Pregão induz da ata de registro de preços e do contrato. 

26.7 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado 

o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato. 

26.8 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será 

reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

26.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 

26.10 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação constante do preâmbulo 

deste Edital. 

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

serão processadas e julgadas no Fórum da Justiça Estadual, Seção Judiciária do Estado do Amapá.  

 
27. DOS ANEXOS 

27.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência e seus anexos 

Anexo II – Matriz de Riscos; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente  

Anexo IV – Modelo de Declaração do Cumprimento do Requisito Constitucional 

Anexo V – Modelo de Declaração de Capacidade Técnica 

     Anexo VI – Declaração de relação de Compromissos assumidos  

           Anexo VII - Minuta do Contrato 

 
Macapá, 01 de Março de 2021. 

 
 

JOSÉ DOMINGOS RODRIGUES PINTO 
Pregoeiro 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021–PRL/CEA 

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 01/2021 – DGSI/CEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Em virtude do tamanho dos arquivos os mesmos serão 

disponibilizados separadamente. 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021–PRL/CEA 

ANEXO II  
 

MATRIZ DE RISCOS 

Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
construção civil,para prestar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda, com 
fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra, nas unidades da Companhia de 
Eletricidade do Amapá, doravante denominada CEA 

 

1. Riscos Operacionais 

Item Risco Definição 

Alocação 

Mitigação (Público, privado 

ou compartilhado) 

1.1 
Manutenção e 
Modernização. 

Custos de manutenção 

adicionais por previsão incorreta 

dos serviços. 

Privado 

Exigência de experiência prévia na 

habilitação. 

Plano de Seguros (Risco de 

Engenharia). 

1.2 
Queda na qualidade 

de serviço. 

Gestão inadequada causando 

queda de qualidade ou 

performance. 

Privado 

Constante fiscalização e exigência 

do cumprimento das cláusulas 

previstas no termo de referência 

(das obrigações da contratada). 

Notificação e aplicação das 

sanções, previstas no termo de 

referência. 

Reuniões quinzenais ou semanais 

com o contratado para discussão 

do desenvolvimento das obras. 

1.3 
Processos de 

Responsabilidade 
Civil. 

Custos relacionados a processos 

de responsabilidade civil de 

pessoas que se envolvam em 

acidentes ocorridos na 

implantação das obras. 

Privado 

Cumprimento da previsão 

contratual dos procedimentos de 

segurança do Trabalho previstos 

no termo de referência e contrato. 

1.4 

Divergências quanto 
aos resultados dos 

índices de 
desempenho 

apurados. 

Divergências quanto aos 

resultados dos índices de 

desempenho apurados, que 

poderão resultar em redução da 

receita e aplicação de multas. 

Privado 

Execução de reuniões para 

apresentação e discussão de 

divergências técnicas. 

 

2. Riscos Jurídicos 

Item Risco Definição Alocação Mitigação 
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(Público, privado 

ou compartilhado) 

2.1 
Relacionados a Direito 

do Trabalho. 

Risco advindo do não-

cumprimento da 

legislação trabalhista 

existente para 

prejudicar o exercício 

das atividades objeto 

do contrato. 

Privado 

Fiscalização constante para 

garantir que o comportamento da 

contratada ante a política de 

emprego e o cumprimento do 

previsto no termo de referência, e 

na legislação trabalhista. 

2.2 

Relacionados a Direito 

Civil (responsabilidade 

civil). 

Risco advindo do não-

cumprimento da 

legislação cível em 

vigor para prejudicar o 

exercício das 

atividades. 

Privado 

Inclusão no contrato sobre a 

forma como se dará a 

indenização no caso concreto, por 

exemplo, acidentes com terceiros, 

e no caso de ação ou omissão 

por parte da Contratada. 

Inclusão no contrato a respeito da 

obrigação da Contratada de fazer 

seguro de responsabilidade civil 

contra terceiros. 

 

3. Riscos Financeiros 

Item Risco Definição 

Alocação 

Mitigação (Público, privado 

ou compartilhado) 

3.1 Risco de Inflação. 

Índices inflacionários 

bem superiores aos 

previstos 

Compartilhado 

Cumprimento das cláusulas de 

reajuste contratual. 

3.2 
Obtenção de recursos para 

prestação dos Serviços. 

Falta de recursos 

próprios ou de 

terceiros para 

prestação dos 

serviços exigidos no 

contrato. 

Privado 

Contratos com cláusulas de 

penalidades inerentes a não 

prestação dos serviços. 

Exigência de aprovação de 

cumprimento do previsto na reserva 

orçamentária destinada às obras. 

3.3 
Mudança no sistema 

tributário. 

Alteração nas 

alíquotas de tributos, 

podendo haver 

alteração no valor dos 

custos dos serviços. 

Público 
Cumprimento das cláusulas de 

reajuste contratual. 

 

4. Riscos de Término Antecipado 

Item Risco Definição 

Alocação 

Mitigação (Público, privado 

ou compartilhado) 
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4.1 Anulação. 

Anulação do contrato 

por falhas de 

naturezas diversas e 

insanáveis. 

Compartilhado 
Arbitragem, quando se tratar de 

questões econômicas. 

4.2 
Término por força maior 

ou caso fortuito. 

Término antecipado 

do contrato em razão 

de eventos não 

passíveis de previsão 

ou por força da 

natureza. 

Compartilhado 
Inclusão de Plano de Seguros no 

Contrato (Lucros Cessantes). 

 

Macapá, 10 de Fevereiro de 2021. 

 

____________________________________________ 

Gerente de Infraestrutura Predial e Transportes – DGSI 

Portaria 237-2020 PR/CEA 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021–PRL/CEA 

 
 

ANEXO III 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 
 
(NOME DA EMPRESA) ______________________________, CNPJ nº _______________________, sediada na 

___________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da  obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(Local), ______ de ____________________ de 2020. 

 

 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021–PRL/CEA 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL 
 
 
 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não 

empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores 

de 16 (dezesseis) anos.  

*Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 2020. 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021–PRL/CEA 

 
 

 
ANEXO V 

 
 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

 
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 

________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________________, 

estabelecida ________________________________________, executou (ou executa) para esse Órgão (ou 

empresa) o(s) seguinte(s) serviços: _________________________________ 

_________________________________. 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em 

nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.  

 

(Local), ______ de ____________________ de 2020. 

 
 

________________________________________ 
Assinatura e carimbo do declarante 

 
 
 
Observação: Emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021–PRL/CEA 

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Declaramos que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº 

____________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública: 

Nome do Órgão/Empresa Nº/Ano do 

Contrato  

Data assinatura 

Vigência do 

Contrato 

Valor Total do 

Contrato 

    

    

    

    

    

 

Local e data  

 ______________________________________________  

Assinatura e carimbo do emissor  

 

Obs.: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos 

órgãos/empresas, com os quais têm contratos vigentes. 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do 

valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.  

 

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1    Valor total dos contratos  

 

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1. 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a 

iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.  

 

(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 = 

Valor da receita bruta   
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Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante deverá apresentar 

as devidas justificativas.  

 

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Observações:  

 

1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;  

2. A licitante deverá informar todos os contratos vigentes.  
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021–PRL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021–PRL/CEA 

 

ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO Nº ___/ 2020 
 
 

Minuta CONTRATO, CELEBRADO ENTRE A 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, E 

A EMPRESA xxxxxxx, PARA OS FINS NELE 

DECLARADOS. 

 

                  Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, de um lado, como 

CONTRATANTE, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, concessionária de Serviço Público - 

Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 05.965.546/0001-09, representada por 

seu MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA, brasileiro, união estável, advogado, R.G. nº xxxxxxxxxxxxxx e 

CPF nº xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua Barata Ribeiro, 18, aptº 302, Copacabana, Rio de 

Janeiro-RJ, CEP: 22.011-001, por seu Diretor de Gestão e Relacionamento Institucional e Diretor Financeiro 

em Exercício, ARNALDO SANTOS FILHO, brasileiro, casado, advogado, R.G. nº xxx e CPF nº xxxxx, 

residente e domiciliado na Alameda Cajari, Quadra K, Casa 13, Conjunto Cabralzinho, Macapá/AP, CEP 

68.906-843, e por seu Diretor Financeiro, RAIMUNDO NONATO NUNES DO NASCIMENTO, brasileiro, 

casado, contador, portador do RG xxxxxx e CPF xxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua Cezar Guerra 

Peixes, 5654, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho/RO, CEP: 76820-576, e de outro lado como 

CONTRATADA a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ: xxxxxxxxxxxxx, estabelecida no 

endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Telefone: xxxxxxxxxxxxxx, tendo como Administrador: Maurilio Gratão – 

CPF: 189.559.911-34; resolvem celebrar o presente contrato,em decorrência das normas disciplinares que 

preconizam a Lei nº 13.303/2016, de 30 de junho de 2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da 

CEA, mediante as cláusulas e condições seguintes, que se obrigam a cumpri-las e respeitá-las 

integralmente: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:  

1.1 O presente Contrato tem por fundamento legal o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 

2015, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, 
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vinculando-se ainda ao Edital de Pregão Eletrônico nº xxx/2021-PRL, no Processo nº xxx/2021-PRL, bem como 

nos termos da proposta da Contratada, que passa a ser parte integrante do presente Contrato, estando às partes 

contratantes sujeitas às normas aqui referidas, e não contrariem o interesse público, nos preceitos de direito público 

e supletivamente nos princípios da teoria geral dos contratos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1 O Presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada, para prestar serviços de 

manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e 

mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI, nas unidades da Companhia de 

Eletricidade do Amapá, doravante denomina da CEA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DAS EQUIPES 

3.1 Todos os materiais a serem empregados serão novos, comprovadamente de primeira linha, de qualidade extra 

ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os classificados como linha popular ou econômica, 

devendo ser submetidos amostras à aprovação da FISCALIZAÇÃO antes do seu emprego. 

Item Descrição do Objeto Referência Percentual de 

Desconto % 

Valor Global 

 

 

     01 

Contratação de empresa especializada, para prestar 

serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, sob 

demanda, com fornecimento de peças, equipamentos, 

materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida nas 

planilhas de serviços e insumos diversos descritos no 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil, doravante denominada SINAPI, nas 

unidades da Companhia de Eletricidade do Amapá, 

doravante denomina da CEA 

 

 

   Serviço 

 

 

          0,00 

 

 

 

               0,00 

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO R$               0,00 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: 

4.1 O preço global para consecução do objeto deste Contrato será de R$ ____________ (______________). 

4.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da aquisição dos 

materiais, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, bem como taxas de frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

5.1 As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta da Dotação Orçamentária prevista no 

Orçamento da CEA, através da fonte de recurso nº 01-Recursos Próprios, Unidade Orçamentária nº ______ – 

__________________ - _____ e Elemento de Despesa nº ___________ – _________ – ____, através da Nota de 

Empenho nº _____/2021, de ___ de _____ de 2021, estando o montante do dispêndio a ser efetuado por conta 

deste Contrato limitado ao valor global pactuado na Cláusula Quarta do presente termo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE: 

6.1 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, nos 

termos do art. 71 da Lei nº 13.303/2016.. 

6.2 O prazo de execução de cada autorização de serviço será de acordo com os índices de produtividade definidos 

na Tabela SINAPI para os serviços a serem executados. 

6.3 Nos casos em que a tabela SINAPI não oferecer índices de produtividade, o prazo de execução da autorização 

de serviço será apresentado no cronograma citado no item 7.6.4, devendo ser aprovado pela fiscalização. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 

7.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados da apresentação da fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

7.2.Condiciona-se o pagamento a: 

7.2.1 apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do serviço; 

7.2.2 declaração da fiscalização do contrato (termo circunstanciado para faturamento – ANEXO VII.A) de que o 

serviço foi prestado na forma avençada; 

7.2.3 apresentação do Relatório de Manutenção (Anexo VIII.A). 

7.3.Por ocasião do pagamento será verificada a regularidade da contratada perante a seguridade social (Certidão 

Negativa de Débito – CND e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), 

o Fundo de Garantia do tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista 

(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de Quitação de Tributos 

Municipais ou Certidão que comprove a regularidade com o ISS emitida pelo órgão competente). 

7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante.  

7.5. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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7.6. A administração deduzirá do valor da multa os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas 

pelo contratado. 

7.7. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo 

em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são 

inerentes. 

7.8.A contratada deverá discriminar na nota fiscal/fatura o valor total de desconto por eventual descumprimento de 

acordo de nível de serviço ocorrido no mês de referência,efetuando o devido abatimento no valor da nota 

fiscal/fatura: 

VPM = SSE - TDM 

Onde: 

VPM = Valor a Ser Pago no Mês 

SSE = Soma dos Serviços Executados no mês 

TDM = Total de Descontos no Mês 

7.9. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 

7.10 O pagamento será efetuado à Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados, a partir da efetiva 

apresentação Nota Fiscal junto à CEA, juntamente com os documentos acima citados, devidamente certificados 

pela Diretoria de Engenharia, sendo o crédito depositado na conta bancária, conforme descrito abaixo: 

 BANCO: ___________ ; 

 AGÊNCIA: ____________; 

 CONTA CORRENTE: ______________;. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  

8.1 Ficará responsável a DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO, LOGISTICA E INFRAESTRUTURA - DGS/CEA, 

pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato em questão; 

8.2 Caberá a GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – DGSI/CEA, a atestação das Notas Fiscais 

Eletrônicas que comprovem a execução do objeto do contrato; 

8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas à Diretoria da área, 

em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;  

8.4 A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Contratante, durante o período de vigência do contrato, para 

representá-la sempre que necessário;  

8.5 Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços objeto do contrato, a CONTRATANTE poderá, ainda, 

sustar qualquer item que seja entregue em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar 

necessária; 
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CLÁUSULA NONA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 

9.1 A Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA convocará oficialmente a licitante vencedora 

durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após cumpridas as exigências 

contidas neste Edital, aceitar ou retirar a Autorização de Serviços – ADS, sob pena de decair o direito ao 

fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 82 a 84 da Lei n. 13.303/2016. 

9.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 

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

9.3 É facultado à Administração, quando a convocada não retirar ou aceitar a Autorização de Serviços – ADS no 

prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, 

ou revogar este Pregão. 

9.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a Autorização de Serviços – ADS, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total d obrigação assumida, sujeitando-a às 

penalidades legalmente estabelecidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

I - DA CONTRATADA: 

10.1.Empregar na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado. 

10.2. Designar Preposto por meio de Carta de Preposição ou na Reunião de Partida dos Serviços, com amplos 

poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e 

administrativos relativos ao objeto do contrato. 

10.3. O Responsável Técnico poderá acumular a posição de Preposto da CONTRATADA. 

10.4. O preposto designado deverá deixar endereços, telefones (fixo e celular) e e-mail com o fiscal do serviço, 

devendo atender aos chamados da CEA, no prazo máximo de 4 (quatro) horas. 

10.5. Submeter à CEA, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem 

como proceder a sua devolução, no prazo fixado pela CEA. 

10.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários. 

10.7. Manter Encarregado-Geral no local onde será executado o serviço, para orientar, coordenar, acompanhar, 

supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do 

serviço, para correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da Fiscalização. 

10.8. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo lajes, paredes de 

gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a 

condição anterior à intervenção da CONTRATADA. 
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10.9. Substituir, sempre que exigido pela CEA e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer 

empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 

insatisfatórios. 

10.10. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados à CEA ou a terceiros, por 

seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependências da CEA, desde que fique comprovada a 

responsabilidade, nos termos do Artigo 77, da Lei nº 10.303/2016. 

10.11. Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para a CEA, 

devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização, podendo isso ser realizado em 

finais de semana e feriados. 

10.12. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no 

desempenho de cada etapa dos serviços. 

10.13. Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e 

todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e 

indenizações, taxas e tributos pertinentes.A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não 

transfere à CEA a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

10.14. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as 

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, 

seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NR), assim 

como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato. 

10.15. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

10.16. Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços. 

10.17. Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução do serviço. 

10.1.8 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CEA, prestando todos os esclarecimentos que 

forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente. 

10.19. Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, Relatório Técnico escrito (ANEXO VIII.A), assinado pelo 

Responsável Técnico, sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, as seguintes informações: 

10.19.1 Descrição dos serviços realizados. 

10.19.2 Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução dos serviços. 

10.20 Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os respectivos 

números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem alocados na prestação do 

serviço, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e 

controle operacional em relação ao contingente alocado na CEA. 
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10.21. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho 

quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão 

com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CEA. 

10.22. Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital 

relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 69, inc. IX, da Lei nº 13.303/2016, tais 

condições poderão ser substituídas pela análise do cadastro da empresa no SICAF, o qual será observado 

mensalmente, quando dos pagamentos à CONTRATADA. 

10.23. Fornecer, além do uniforme, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas 

atividades os exijam por normas de segurança em vigor. 

10.24. Arcar com o transporte e deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços. 

10.25. Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento efetuado 

pela CEA. 

10.26. Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados à CEA a respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, devidamente registrada junto ao 

CREA ou CAU, conforme Art. 127, § 4º, Lei 13.309 de 09 de agosto de 2010: 

 Art 127, § 4º, Lei 13.309 de 09 de agosto de 2010. 

 "Deverá constar do projeto básico a que se refere o art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 1993, inclusive de 

suas eventuais alterações, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias, as quais deverão 

ser compatíveis com o projeto e os custos do sistema de referência, nos termos deste artigo"  

10.27. Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente 

em seu próprio nome. 

10.28. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia 

autorização da CEA. 

10.29. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988: 

 “XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho 

a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.” 

10.30. Os serviços deverão ser executados por mão-de-obra devidamente qualificada e regularmente contratada, 

conforme as normas trabalhistas aplicáveis. Deverão obedecer rigorosamente às instruções contidas neste Termo 

de Referência, bem como às contidas nas disposições cabíveis nas Leis Municipais que dispuserem sobre obras e 

instalações, nas Leis Estaduais que regulamentem o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, bem como nas 

Leis que dispuserem sobre instalação de pára-raios, que dispuserem sobre limpeza e higienização dos reservatórios 

de água e sobre limpeza e remoção de entulhos, entre outras. 

10.31 A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços, um profissional devidamente habilitado (Responsável 

Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal especializado nas diversas atividades 
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para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverão ser informados à CEA por ocasião do início dos 

trabalhos. 

10.32 A CONTRATADA deverá cumprir, rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as Normas 

de Medicina e Segurança do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos serviços 

executados. 

10.33 A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas e os equipamentos a serem utilizadas nas 

atividades de manutenção predial e reformas. 

10.34 A CONTRATADA deverá prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato. 

10.35 A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar o Plano Básico de Manutenção Preventiva e Corretiva 

anualmente, 30 dias após assinatura do contrato e sua renovação, à Fiscalização (ANEXO IV.A). 

 

II - DA CONTRATANTE:  

10.36. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

10.37. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante especialmente designado. 

10.38. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção. 

10.39. Oferecer todas as informações e esclarecimentos necessários para que a Contratada possa executar os 

serviços dentro das especificações. 

10.40. Não permitir execução de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em 

parte, os serviços que sejam executados em desacordo com o Contrato, aplicando as penalidades cabíveis. 

10.41. Ceder à CONTRATADA, quando necessário, espaço para execução dos serviços, ficando a mesma 

responsável pelo seu zelo e posterior desocupação, nas mesmas condições que lhe foi cedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL: 

11.1. A empresa contratada deverá garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, 

contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil 

Brasileiro;  

11.2. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis contados após a assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao 

percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, podendo optar por qual quer das modalidades 

previstas no artigo 70 da Lei n.º 13.303/2016. 

11.4. Em se tratando de caução em dinheiro, deverá ela ser recolhida pela licitante, junto à Diretoria Econômico e 

Financeiro – DF da CEA, em conta específica. 

11.5. Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a Contratada deverá encaminhá-la,mediante Protocolo, 

à Comissão de Licitação e Contratos da CEA. 
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11.6. A garantia prestada pela Contratada responderá pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como pelo 

pagamento de qualquer obrigação, inclusive as de ordem trabalhista, e indenização a terceiros. 

11.7. Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta na condição 11.6. 

11.8. A instituição garantidora atenderá ao disposto na condição 11.6, caso haja solicitação de resgate por parte da 

CEA. 

11.9. A garantia contratual terá vigência da data de sua apresentação, até 03 (três) meses após expirado o contrato. 

11.10. No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou de seguro-garantia, a mesma deverá ser 

renovada, na hipótese de ocorrer prorrogação do contrato, no mesmo prazo e percentual estabelecidos neste tópico. 

11.11. Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar que o fiador renuncia 

expressamente ao benefício do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei nº10.406/2002) ou, alternativamente, que 

se obriga como devedor principal. 

11.12. Em ocorrendo acréscimos, supressões ou repactuações, o valor da garantia deverá ser adequado em igual 

proporção. 

11.13. Se o valor da garantia vier a ser utilizado nas situações referidas na condição 11.6, a contratada se obriga a 

efetuar a respectiva reposição, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data do recebimento da 

notificação da CEA. 

11.14. A garantia somente poderá ser liberada ou restituída após a regular execução do contrato e,quando em 

dinheiro, deve ser atualizada monetariamente. 

11.15. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia autoriza a Administração a promover a 

retenção dos pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% do valor total do contrato a título de garantia, a 

serem depositados em conta específica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MATRIZ DE RISCO 

12.1 A Matriz de Riscos é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o 

CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro na execução do Contrato, 

em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação. 

12.2 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades 

relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos – Anexo I do 

Edital – Termo de Referência. 

12.3 A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando 

estes competirem à CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos – Anexo I do Edital – Termo de 

Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES: 

13.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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a) advertência;  

b) multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, 

até o limite de 15 (quinze) dias; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato; rescisão do contrato; 

d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Contratante, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos;  

e)  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 própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

13.2 Pelos motivos que seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas Cláusula Décima Terceira: 

a) pela recusa injustificada em assinar este Contrato; 

b) pela não prestação dos serviços de acordo com as especificações da proposta da CONTRATADA, dentro do 

prazo proposto; 

c) pelo descumprimento de alguma das condições e dos prazos estipulados neste Contrato e nos seus 

Anexos. 

13.3 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

I - PENALIDADES SOBRE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO 

 

13.4 Caso haja intervenção na Rede de Distribuição da CONTRATANTE execução dos serviços de forma 

inadequada, sem observância ou violação de normas técnicas aplicáveis, ou ainda sem autorização do seu Centro 

de Operação de Distribuição, acarretará multa de 0,5% (meio por cento) sobre o faturamento mensal do Contrato 

por ocorrência verificada e demais penalidades previstas no presente instrumento; 

13.5 Usar de má conduta perante ao consumidor,  será multada de 0,5% (meio por cento) sobre o faturamento 

mensal do Contrato , ainda, responderá por todos e quaisquer danos materiais, moral ou pessoais acarretado pelo 

ato, inclusive de ação impetrada pelo consumidor prejudicado, ficando obrigado em qualquer tempo ao 

ressarcimento integralmente do valor que a CONTRATANTE tenha que arcar, sem prejuízo das multas e demais 

penalidades previstas no presente instrumento; 

13.6 Vedada a prestação de serviços a terceiros com veículos identificados, por emblemas ou adesivos. Caso seja 

evidenciado este tipo de ocorrência a CONTRATADA será multada em 0,5% (meio por cento) sobre o faturamento 

mensal do Contrato. 

13.7 Ocorrendo acidente de trabalho e for constatado pela comissão de análise do acidente (técnico de segurança 

de trabalho da CONTRATANTE) que houve falha grave como: erro ao abrir, sinalizar, testar e aterrar circuitos, falta 

de EPI ou EPC e etc. será aplicada multa de 1,0 % (um por cento) sobre o faturamento mensal do Contrato , 
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independente de um plano de ação que deverá ser feito, pela CONTRATADA, após 05(cinco) dias úteis do acidente, 

sem prejuízo da mesma responder juridicamente pelo ato. 

13.8 A não realização do disposto no plano de ação, aprovado pelos gestores dos Contratos, no prazo pactuado, 

será cobrado multa de 1,0 % (um por cento) sobre o faturamento mensal do Contrato, para três dias de atraso. 

II - PENALIDADES SOBRE OUTROS ASPECTOS 

 

13.9 A CONTRATADA deverá mobilizar equipes em quantidade, qualificação e equipamentos compatíveis com a 

perfeita execução dos serviços, devendo inclusive recompor imediatamente, quando necessário, sem ônus para a 

CONTRATANTE, o quadro de empregados, equipamentos e veículos. Caso a CONTRATADA não mobilize o 

número de equipes necessárias, sem a prévia concordância da CONTRATANTE, seja por falta de empregados, 

equipamentos de segurança, equipamentos, ferramentas ou veículos será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) 

sobre o faturamento mensal do Contrato , contados a partir de notificação via carta ou correio eletrônico; 

 

13.10 A relação dos serviços será entregue à CONTRATADA, por meio de formulário específico ou por meio 

eletrônico, disponibilizado no sistema de comunicação informatizado da empreiteira e/ou via rádio VHF, nos quais 

estarão expressos os locais e as especificações dos serviços a ser executado, o prazo previsto para sua conclusão, 

os materiais necessários a cada serviço. 

13.11 Toda e qualquer dúvida relativa aos aspectos envolvendo os serviços contratados deverão ser 

imediatamente encaminhadas formalmente à fiscalização da CONTRATANTE. 

13.12 A CONTRATANTE deverá ser informada diariamente sobre o posicionamento das frentes de trabalho no 

campo de forma a facilitar a sua localização. 

13.13 Caso seja identificado algum empregado, exercendo atividade para CONTRATANTE cujo nome não conste 

da relação de empregados repassada mensalmente para os gestores do Contrato, a CONTRATADA será multada 

em 0,5% (meio por cento) sobre o faturamento mensal do Contrato por ocorrência; 

13.14 Caso seja identificado algum empregado, exercendo atividade para CONTRATANTE sem a devida 

qualificação, habilitação e autorização, a CONTRATADA será multada em 0,5% (meio por cento) sobre o 

faturamento mensal do Contrato por ocorrência; 

13.15 A não devolução das sobras de material requisitado e/ou retirado das redes existentes, ao almoxarifado da 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do ato, caracterizará inadimplemento da 

CONTRATADA e autoriza desde já a dedução do valor correspondente em créditos que a mesma detenha junto à 

CONTRATANTE, considerando-se o preço de mercado, acrescido de multa de 10% (dez por cento) , para cada 

período de quinze dias de atraso por reserva de devolução, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades 

cabíveis estipuladas no Contrato e na lei, ressarcimento de custos associados e incorridos na reposição que 

porventura se fizer necessária, inclusive os relativos à perda de benefícios fiscais e de pagamento de eventuais 

perdas e danos. 

13.16 A aplicação das multas previstas no Contrato não exime a CONTRATADA de outras penalidades. 

13.17 As multas previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente. 

13.18 O pagamento de multas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que o ato venha a acarretar à CONTRATANTE ou a terceiros e sem prejuízo da aplicação das demais penalidades 

previstas neste instrumento e seus anexos. 

13.19 Qualquer valor decorrente das penalidades previstas no Contrato poderá ser descontado dos pagamentos 

devidos à CONTRATADA, ou cobrado na forma que mais convier à CONTRATANTE. 

13.20 Remete-se ao item 21 do Anexo I – Termo de Referencia. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE CIVIL 

14.1 A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros em razão de 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO: 

15.1 Constituem motivos para a rescisão do presente contrato: 

15.1.1 UNILATERALMENTE, pela CONTRATANTE em razão: 

15.1.1.1 do não cumprimento por parte da CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

15.1.1.2 do cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

15.1.1.3 da lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão 

da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

15.1.1.4 do atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 

15.1.1.5 da paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

15.1.1.6 da subcontratação feita contrariamente ao artigo 78 da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, assim 

como a associação do fornecedor com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 

ou incorporação, quando não admitidas no instrumento convocatório e no contrato ou, quando admitidas, se 

causarem prejuízo à execução do contrato; 

15.1.1.7 do desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÃO ou de seus superiores; 

15.1.1.8 do cometimento reiterado de faltas   na   sua execução, anotadas pelo Gestor ou Fiscal do contrato; 

15.1.1.9 da decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

15.1.1.10 da dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

15.1.1.11 da dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

15.1.1.12 de alteração social ou de modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 

execução do contrato; 

15.1.1.13 de interesse público, ou pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução deste contrato. 

15.1.2  AMIGAVELMENTE pelas partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

15.1.3 JUDICIALMENTE, nos termos da legislação em vigor. 

15.2  A rescisão de que trata o item 15.1.1, desta cláusula, será determinada por ato unilateral e escrito da 

CONTRATANTE, não cabendo à CONTRATADA indenização de qualquer natureza. 

15.3  A declaração de rescisão administrativa, precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, será sempre feita independentemente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial e 

operará seus efeitos a partir da publicação do ato administrativo no órgão de divulgação oficial estadual. 
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15.4  A rescisão amigável, precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será 

reduzida a termo no processo administrativo. 

15.5  Qualquer um desses casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o CONTRADITÓRIO e a AMPLADEFESA. 

15.6  Os casos fortuitos e/ou motivos de força maior serão excludentes da responsabilidade das Partes de acordo 

com o disposto no artigo 393 do Código Civil Brasileiro; 

15.7  A CONTRATADA DEVERÁ se responsabilizar por quaisquer prejuízos advindos de não cumprimento dos 

serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades de seus atos; e ainda estará 

sujeita a todas as multas e penalidades legais previstas neste Contrato e na legislação vigente. 

15.8 Caso sejam descumpridas obrigações por parte da CONTRATADA, esta poderá ser notificada pela 

CONTRATANTE para adequação da desconformidade apontada. 

15.9  Após a terceira notificação a CONTRATANTE poderá rescindir a contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VEDAÇÕES 

16.1 É vedado à CONTRATADA: 

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

b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos 

casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 

17.1 São de total, absoluta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas do pessoal 

contratado para execução do objeto deste Contrato, sejam salários, vantagens, obrigações sociais e outras de 

qualquer natureza, por mais especiais que sejam. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

18.1 O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas à manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 81, VI, da Lei nº 13.303/2016, e observados os subitens 

subsequentes; 

PARÁGRAFO ÚNICO - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência 

do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de 

seu impacto nos custos do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

19.1 Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, conforme 

item 8.1.1 do anexo I Termo de Referencia.. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS: 
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20.1 Os casos omissos relativos à execução deste contrato administrativo serão resolvidos pelas partes, com a 

estrita observância das disposições contidas na Lei nº 13.303/2016 aplicável à Teoria Geral dos Contratos.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

21.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO: 

22.1 Este Contrato deverá ser publicado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º dia útil do mês seguinte de sua 

assinatura, no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO: 

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

serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Macapá (AP), com a exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA.         

  

    Macapá (AP), ____ de ________ de 2021. 

 

 

MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA 
PRESIDENTE/CEA 

CONTRATANTE 

 
ARNALDO SANTOS FILHO 

DIRETOR DE GESTÃO E RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL /CEA 

CONTRATANTE 
 
 

RAIMUNDO NONATO NUNES DO 
NASCIMENTO 

DIRETOR DEFINANCEIRO/CEA 
CONTRATANTE 

 
 

________________________ 
CONTRATADA 
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1. DO OBJETO 

1.1. Termo de Referência visando a contratação de empresa especializada, para prestar serviços de 

manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais 

e mão-de-obra, nas unidades da Companhia de Eletricidade do Amapá, doravante denomina da CEA. 

1.2 As tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) encontram-se 

no seguinte endereço eletrônico: http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_641 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade em manter as unidades da CEA em perfeito 

estado de funcionamento, com a realização de manutenções preventiva e corretiva dos serviços integrados às 

instalações prediais, sistemas de combate a incêndio, sistema de aterramento, sistema elétrico (instalações 

elétricas de alta e baixa tensão, iluminação em geral), sistema de telefonia, sistema de segurança e vigilância 

eletrônica, sistemas de água fria e esgoto sanitário, serviços de alvenaria, serralheria e vidraçaria, e demais 

instalações físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, cobertura/telhado, vidros, pavimentação, portões, 

alambrados, caixas d’águas e guaritas em suas dependências. 

2.2 A manutenção predial, conforme proposta neste Termo de Referência, é essencial para a conservação do 

patrimônio da CEA, proporcionando condições adequadas e indispensáveis para a realização das atividades que 

compõem a missão desta companhia. Dadas as características, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade 

das instalações das edificações da CEA no Estado do Amapá, os serviços de manutenção predial são 

imprescindíveis para preservação, conservação, bom funcionamento, segurança,higiene e conforto das 

edificações, bem como para preservação das características originais e condições ideais de funcionamento dos 

http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_641
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equipamentos que compõem o objeto deste Termo de Referência, garantindo e prolongando a vida útil dos 

mesmos. 

2.3 A indisponibilidade de materiais de consumo, mão-de-obra especializada, equipamentos, ferramentas e 

materiais pela administração pública também é outro fator preponderante para a contratação de empresa 

especializada. 

3. DA LICITAÇÃO 

3.1. Recomenda-se que a presente licitação seja efetuada por meio de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo maior 

desconto e o critério se julgamento será o maior percentual de desconto ofertado sobre o valor global 

disponibilizado. 

3.2.  O serviço demandado se enquadra como bens comuns, uma vez que apresenta padrões claros de 

desempenho e de qualidade, objetivamente definidos neste termo de referência, compatíveis com o padrão de 

mercado, nos termos do art. 2º, § 1º, do Decreto nº 5.450/05. 

3.3. As licitantes deverão apresentar propostas, conforme quadro a seguir: 

  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ANUAL 

DISPONIBILIZADO PELA 

CEA 

(em R$) 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO SOBRE O 

VALOR GLOBAL 

DISPONIBILIZADO PELA 

CEA 

(em %) 

1 

Prestação dos serviços de 

manutenção predial e reformas 

estabelecida nas planilhas de 

serviços e insumos diversos, 

descritos nas tabelas SINAPI para 

asImóveis da CEA no Estado do 

Amapá. 

R$ 1.194,199,23 ___________% 

Valor Global Após o Aplicação do Desconto Ofertado R$ ______,____ 

(___________________) 
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3.4. Todos os materiais a serem empregados serão novos, comprovadamente de primeira linha, de qualidade 

extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os classificados como linha popular ou 

econômica, devendo ser submetidos amostras à aprovação da FISCALIZAÇÃO antes do seu emprego. 

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. O critério de julgamento da licitação será o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE O 

VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO, PERCENTUAL ESSE QUE SERÁ APLICADO SOBRE OS ITENS DAS 

TABELAS DO SINAPI, JÁ INCLUSO O BDI, REFERENTE À UNIDADE DA FEDERAÇÃO DOESTADO DO 

AMAPÁ DO MÊS VIGENTE, QUANDO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL. 

4.2. A composição e definição dos índices BDI a serem utilizados nesta licitação terá o percentual máximo de 

27,09%, conforme Anexo II.A deste Termo de Referência, para serviços de manutenção e reformas prediais, 

objeto deste Termo de Referência. 

4.3 O desconto mínimo admitido para contratação é de 1,00%. 

4.4 Na falta do serviço na tabela SINAPI, o desconto incidirá sobre o valor constante nas seguintes bases de 

preços, nessa ordem: 1.º SICRO 2; 2.º ORSE; 3.º TCPO; 4.º STABILE. 

5. DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

5.1. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, de 08 de agosto de 2000, institui modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

5.2. Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 

de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

5.3. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências; 

5.4. Decreto nº 5.450/2005, de 31 de maio de 2005, regulamenta o pregão, n forma eletrônica, para aquisição 

de bens e serviços e dá outras providências; 

5.5. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

5.6. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, institui o Estatuto Nacional da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte.  

5.7. Decreto nº 2.271/97 e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 e alterações (Dispõe sobre a 

contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 

providências); 
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5.8. Lei Nº 12.309, de 09 de agosto de 2010 (que limita o custo global de obras e serviços contratados e 

executados com recursos orçamentários da União à composição dos custos unitários de insumos ou serviços 

sendo menores ou iguais à mediana de seus correspondentes na tabela do SINAPI); 

5.9. Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de 

referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da 

União, e dá outras providências). 

6. DAS DEFINIÇÕES 

6.1. Administração Pública: a Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de Direito Privado sob controle do Poder Público e 

das Fundações por ele instituídas ou mantidas. 

6.2. Contratada: empresa proponente vencedora do certame licitação com a qual se assinou contrato. 

6.3. SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, calculado mensalmente 

pelo IBGE através de convênio com a Caixa Econômica Federal que tem como objetivo a produção de 

informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e 

avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos. 

6.4. Termo de Referência: peça que descreve a prestação dos serviços, que contém os elementos técnicos 

capazes de propiciar a avaliação do custo, pela administração, com a contratação e os elementos necessários e 

suficientes a serem adotados pela CONTRATADA. 

6.5. Manutenção: conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e condições de funcionamento 

contínuo, seguro e confiável dos equipamentos, sistemas e instalações, preservando-lhes as características e o 

desempenho. 

6.6. Manutenção Preventiva: Serviços de caráter permanente, que obedecem a uma programação previamente 

estabelecida, apresentada em cronograma físico devidamente aprovado pela Fiscalização, cujas etapas são 

cumpridas obedecendo a uma periodicidade pré-determinada e envolve programas de inspeção, reformas, 

reparos, entre outros. 

6.7. Manutenção Corretiva: Serviços esporádicos, ausentes de programação prévia, a serem executados em 

caráter eventual e/ou especial, devidamente apontado pela Fiscalização e aprovado pela CEA. 

6.8. Produtos ou Resultados: são os bens materiais e imateriais, quantitativamente delimitados, a serem 

produzidos na execução dos serviços contratados. 

6.9. Autorização de Serviço – ADS: é o documento utilizado pela Administração para a solicitação, 

acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução do contrato de prestação de serviços, que deverá 



 

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA 

     Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Bairro Santa Rita 

   Cep: 68.900-030 – Macapá-AP – Tel: (96) 3212-1338 

Site www.cea.ap.gov.br 

 
 

 

6 
 

estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificação da 

conformidade do serviço executado com o solicitado. 

6.10. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): são os exigidos pelos órgãos governamentais de 

Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, 

cinto de segurança, óculos, máscaras, protetores auriculares e capas plásticas. 

6.11. Benefício e Despesas Indiretas (BDI): A taxa de Benefício e despesas indiretas é a margem de 

acréscimo que se deve aplicar sobre o custo direto para incluir as despesas indiretas e o benefício da 

construtora na composição do preço da obra. 

6.12. SICRO: Sistema de Custos Referenciais de Obras, visa oferecer ao DNIT e às demais esferas 

governamentais e privadas envolvidas com a elaboração de orçamentos um padrão nacional de referência de 

custos dos diferentes componentes da infraestrutura de transportes, inclusive edificações. 

6.13 ORSE: Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de 

Habitação e Obras Públicas de Sergipe (CEHOP) e pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). 

7. DOS SERVIÇOS 

7.1. A contratação visa a prestação de serviços de engenharia, sob demanda, na manutenção preventiva e 

corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, água fira, esgoto sanitário, de combate 

e prevenção a incêndios, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como 

reconstituição das partes civis afetadas, limpezas e remoções de entulho, nas unidades da CEA. A contratada 

deverá acompanhar a contratante na eventualidade de a empresa migrar para outro endereço dentro do mesmo 

município.  

7.2. Na execução do objeto deste Termo de Referência, a definição do preço global e unitário dos serviços, 

dar-se-á por meio da composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos 

descritos nas TABELAS DO SINAPI INCLUSO O BDI REFERENTE A UNIDADE DA FEDERAÇÃO DO 

ESTADO DO AMAPÁ (AP), vigente há época da execução do serviço demandado, aplicando-se o 

PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO PELA LICITANTE VENCEDORA. 

7.3. Os principais tipos de serviços e insumos que serão demandados constam da tabela abaixo, podendo ser 

incluídos outros, se necessário, que seja da mesma natureza do objeto deste Termo de Referência: 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

1.1 Fundações 

1.2 Pilares 
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1.3 Vigas 

1.4 Lajes 

1.5 Rampas 

1.6 Escadas 

1.7 Elementos de apoio 

  

2 ELEMENTOS DE COBERTURA  

2.1 COBERTURA  

2.1.1 Estrutura  

2.1.2 Telhado 

2.1.3 Cobertura de vidro 

2.1.4 Cobertura de policarbonato 

2.1.5 Cobertura metálica 

  

2.2 DRENAGEM 

2.2.1 Impermeabilização 

2.2.2 Calhas e rufos 

2.2.3 Grades, grelhas, correntes, ralos e condutores 

  

3 ELEMENTOS DE FECHAMENTO OU VEDAÇÃO 

3.1 Fechamento e Vedação 

3.1.1 Alvenaria 

3.1.2 Divisórias 

3.1.3 Gesso 

3.1.4 Tijolo de vidro 

3.1.5 Tijolo aparente 

3.1.6 Pedras  

3.1.7 Vidro 

3.1.8 Carenagens 

3.1.9 Calafetações 

  

3.2 COMPLEMENTOS 
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3.2.1 Ferragens 

3.2.2 Grades 

3.2.3 Guarda-corpos 

3.2.4 Acessórios 

  

3.3 Instalação, retirada e recolocação de divisórias (mudança de layout) 

  

4 PISOS 

4.1 Revestimentos 

4.1.1 Cerâmicos 

4.1.2 Mármores e granitos 

4.1.3 Cimentado  

4.1.4 Madeira 

4.1.5 Carpetes 

4.1.6 Emborrachados 

4.1.7 Fitas antiderrapantes 

4.1.8 Juntas 

4.1.9 Rodapés 

4.1.10 Peitoris 

4.1.11 Soleiras 

4.1.12 Porcelanato 

4.1.13 Sinteco 

4.1.14 Pastilha de vidro 

4.1.15 Pedras 

4.1.16 Granilite 

4.1.17 Piso Industrial  

  

4.2 PISOS ELEVADOS 

4.2.1 Aço e concreto celular 

4.2.2 PVC reforçado 

  

4.3 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 
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4.3.1 Cerâmico 

4.3.2 Blocos de concreto 

4.3.3 Paralelepípedos 

4.3.4 Concreto 

4.3.5 Pedras 

4.3.6 Piso Industrial 

  

5 FORRO 

5.1 Forro de gesso 

5.2 Forro de fibra mineral 

5.3 Forro de Isoterm 

5.4 Forro colmeia 

5.5 Forro metálico 

5.6 Forro de madeira 

5.7 Forro de PVC 

5.8 Alçapões 

5.9 Instalação, retirada e recolocação de forro 

  

6 PINTURA 

6.1 INTERNA 

6.1.1 Comum 

6.1.2 Segurança 

6.1.3 Decorativa 

6.1.4 Piso 

  

6.2 EXTERNA 

6.2.1 Comum 

6.2.2 Segurança 

6.2.3 Anti-pichação 

6.2.4 Decorativa 

6.2.5 Piso 

6.2.6 Verniz 
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6.2.7 Hidro-repelente 

6.2.8 Impermeável 

  

6.3 ESPECIAIS 

6.3.1 Tubulações 

6.3.2 Estacionamento 

6.3.3 Esquadrias 

6.3.4 Grades 

6.3.5 Janelas, Portas e Portões 

6.3.6 Puxadores 

6.3.7 Acessórios 

  

7 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 

7.1 ESQUADRIAS 

7.1.1 Esquadrias de alumínio 

7.1.2 Esquadrias de ferro 

7.1.3 Esquadrias de madeira 

7.1.4 Janelas 

7.1.5 Portas 

  

7.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

7.2.1 Fechaduras, dobradiças, e ferragens em geral 

7.2.2 Molas de piso 

7.2.3 Molas aéreas 

7.2.4 Puxadores 

7.2.5 Películas para Vidros 

7.2.6 Brises 

7.2.7 Grades 

7.2.8 Persianas 

7.2.9 Corrimãos 

  

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
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8.1 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA 

8.1.1 Hidrômetro 

8.1.2 Reservatório 

8.1.3 Bombas hidráulicas 

8.1.4 Válvulas e caixas de descargas 

8.1.5 Registros, torneiras e metais sanitários 

8.1.6 Tanques e louças em geral 

8.1.7 Acessórios de banheiro para PPNE 

8.1.8 Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 

8.1.9 Limpeza de caixas e reservatórios 

8.1.10 Impermeabilização de caixas d’aguas 

  

8.2 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO  

8.2.1 Poço de recalque 

8.2.2 Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 

8.2.3 Ralos e aparelhos sanitários 

8.2.4 Fossas sépticas 

8.2.5 Filtro anaeróbico 

8.2.6 Sumidouro  

8.2.7 Vala de infiltração 

8.2.8 Caixas coletoras e caixas de gordura 

8.2.9 Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 

8.2.10 Ventilação 

8.2.11 Limpezas de sistema de esgoto em geral 

  

8.3 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

8.3.1 Poço de recalque 

8.3.2 Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 

8.3.3 Ralos e grelhas 

8.3.4 Caixas de inspeção e caixas de areia 

8.3.5 Sarjeta e boca de lobo 
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8.4 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

8.4.1 Extintores 

8.4.2 Hidrantes completos e Sprinklers 

8.4.3 Mangueiras 

8.4.4 Bombas hidráulicas 

8.4.5 Válvulas 

8.4.6 Equipamentos de medição 

8.4.7 Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 

8.4.8 Placas de sinalização 

  

9 COMUNICAÇÃO VISUAL 

9.1 SINALIZAÇÃO INTERNA 

9.1.1 Totens e painéis 

9.1.2 Adesivos e películas 

9.1.3 Placas 

9.1.4 Placas de mesa 

9.1.5 Sinalização de piso 

9.1.6. Sinalização das salas 

  

9.2 SINALIZAÇÃO EXTERNA 

9.2.1 Totens e painéis 

9.2.2 Adesivos e películas 

9.2.3 Bandeiras 

9.2.4 Placas 

  

10 GERAL 

10.1 SERVIÇOS GERAIS 

10.1.1 Furações 

10.1.2 Fixações 

10.1.3 Montagem e desmontagem de mobiliários e divisórias 

10.1.4 Armários de banheiro 

10.1.5 Armários de copa 
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10.1.6 Suportes diversos 

10.1.7 Serralheria e Sodas em geral 

10.1.8 Portões automáticos e cancelas 

10.1.9 Poda de árvores 

10.1.10 Muro e alambrado 

10.1.11 Guarita de vigilância 

10.1.12 Exaustores eólicos 

  

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1 ENTRADA EM MT (Média Tensão) E BT (Baixa Tensão) 

11.1.2 Entradas de energia 

11.1.3 Entradas em MT e BT 

11.1.4 Ramais de entrada 

11.1.5 Transformadores 

11.1.6 Disjuntores de MT e BT 

11.1.7 Chaves seccionadores MT e BT 

11.1.8 Pára-raios 

11.1.9 Barramentos e conectores 

11.1.10 Sistema de aterramento 

11.1.10 Medição BT e MT 

  

11.2 QUADROS ELÉTRICOS 

11.2.1 Quadros Gerais de Distribuição 

11.2.2 Quadros de Força e Luz 

11.2.3 Quadros de Automação e Controle 

11.2.4 Quadros de Energia Estabilizada 

11.2.5 Identificação e proteção de quadros 

11.2.6 Identificação de circuitos e rede 

  

11.3 SPDA (Sistema de proteção e descargas atmosféricas) 

11.3.1 Captores 

11.3.2 Pontaletes e Isoladores 
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11.3.3 Cabos de Gaiolas e de Descida 

11.3.4 Hastes e Cabos Enterrados 

11.3.5 Conectores e Terminais de Medição 

  

11.4 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

11.4.1 Luminárias para Lâmpadas Fluorescentes 

11.4.2 Outros tipos de aparelhos de iluminação 

11.4.3 Sistemas de Comando e Dispositivos de Controle 

11.4.4 Iluminação de Emergência 

11.4.5 Iluminação de Alerta e Sinalização 

11.4.6 Iluminação de fachada 

11.4.7 Lâmpadas fluorescentes tubulares 

11.4.8 Lâmpadas fluorescentes compactas 

11.4.9 Lâmpadas fluorescentes eletrônicas 

11.4.10 Lâmpadas incandescentes comuns e mistas 

11.4.11 Lâmpadas Halógenas 

11.4.12 Lâmpadas tipo dicroica 

11.4.13 Lâmpadas de vapor metálico 

11.4.14 Lâmpadas de vapor de mercúrio 

11.4.15 Lâmpadas tipo Spot 

11.4.16 Lâmpadas tipo LED 

11.4.17 Soquetes e bocais 

11.4.18 Reatores diversos 

11.4.19 Luminária para lâmpadas fluorescentes 

11.4.19 Outros tipos de aparelhos de iluminação 

  

11.5 PONTOS DE FORÇA 

11.5.1 Tomadas de uso comum 

11.5.2 Tomadas para equipamentos especiais 

11.5.3 Tomadas em equipamentos tipo Rack 

11.5.4 Tomadas de sistemas estabilizados 

11.5.5 Tomadas de uso comum 
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11.6 SISTEMAS DE ENERGIA ESTABILIZADA 

11.6.1 No Breaks para automação 

11.6.2 Sistemas monofásicos 

11.6.3 Sistemas bifásicos 

11.6.4 Sistemas Trifásicos 

11.6.5 Bancos de baterias 

11.6.6 Short-Breaks Uso Geral 

11.6.7 Estabilizadores de tensão Mono, Bi e Trifásicos 

  

11.7 GERADORES DE ENERGIA 

11.7.1 Bancos de capacitores 

11.7.2 Capacitores individuais acionados por intertravamento 

11.7.3 Capacitores controlados por dispositivos automáticos 

11.7.4 Geradores de energia 

  

11.8 MÁQUINAS ELÉTRICAS 

11.8.1 Conjunto tipo motobombas de recalque 

11.8.2 Conjunto Motobombas de drenagem 

11.8.3 Motores elétricos 

  

12 SISTEMA DE TELEFONIA E LÓGICA 

12.1 Entradas Telefônicas 

12.2 Quadros gerais de telefonia 

12.3 Quadros parciais de telefonia 

12.4 Sistemas primários de distribuição 

12.5 Sistemas secundários de distribuição 

12.6 Redes tipo Back-bone de dados 

12.7 Redes horizontais de dados 

12.8 Racks de sistemas de cabeamento estruturado 

12.9 Testes e Certificações de redes 

12.10 Identificação dos pontos 
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12.11 Cabos elétricos nus 

12.12 Cabos e fios elétricos isolação até 1 KV 

12.13 Cabos e fios telefônicas internos e externos 

12.14 Cabos UTP, STP, FTP, FSTP 

12.15 Cabos coaxiais (RG/RF 59) 

12.16 Radiocomunicação 

12.17 Acessórios 

  

13 SISTEMA E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

13.1 Protetores contra surtos para redes elétricas 

13.2 Protetores contra surtos para telefonia 

13.3 Protetores contra surtos para radiocomunicação 

  

14 SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELEETRÔNICA 

14.1 Câmeras 

14.2 Cabeamento 

14.3 Fontes estabilizadas 

14.4 Sistemas de armazenamento 

  

15 SISTEMA DE SOM 

15.1 Cabeamento 

15.2 Alto-falantes (caixa de som) 

15.3 Mesa de som e componentes. 

  

16 DIVERSOS 

16.1 Limpezas Diversas 

16.2 Remoção de Entulhos 

16.3 Transporte Comercial de Materiais 

 

7.4. Na execução das manutenções prediais, a definição do preço global dos serviços dar-se-á por meio da 

composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos descritos na tabela 

SINAPI, incidindo o BDI e aplicando-se o desconto ofertado na licitação. 



 

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA 

     Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Bairro Santa Rita 

   Cep: 68.900-030 – Macapá-AP – Tel: (96) 3212-1338 

Site www.cea.ap.gov.br 

 
 

 

17 
 

7.4.1. O levantamento dos preços deverá ser de acordo com os valores atuais de mercado, considerando, 

prioritariamente, a base do Sistema de preços e custos da construção civil da Caixa Econômica Federal – 

SINAPI,Estado do Amapá-AP. 

 

7.4.2.Para conhecimento dos interessados, compõe o presente Termo de Referência, as tabelas do SINAPI da 

localidade de Amapá-AP em que constam descrição dos tipos de serviços e insumos que poderão ser requeridos 

à CEA e podem ser consultadas conforme item 1.2. 

7.4.3. As tabelas do SINAPI são elaboradas por estado e atualizadas mensalmente. 

7.5. Nos casos em que a Tabela do SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, deverá 

ser utilizada outra fonte de informação, nesta ordem de prioridade: 

7.5.1. Tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, 

estadual ou municipal, incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os 

custos de insumos constantes do SINAPI (como exemplo SICRO 2 do DNIT, o ORSE do Estado de Sergipe, 

TCPO da PINI e publicados no site SBC da empresa STABILE), aplicando-se o desconto ofertado na licitação. 

7.5.3. Pesquisa de mercado do local da prestação do serviço (com registro dos estabelecimentos e as 

cotações), devendo ser apurada a média entre três cotações e sobre ela aplicar o mesmo desconto ofertado na 

licitação, observando o texto do Art. 3º do Decreto nº 7.983, de 8 abril de 2013; 

 Arts. 3º do Decreto nº 7.983/2.465, de 8 abril de 2013 

 “O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de 

infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que 

integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de 

referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os 

itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil. 

 Parágrafo único.  O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF, segundo 

definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE.” 

7.6. Deverá ser elaborada, previamente à emissão da autorização de serviço, para fins de avaliação dos 

custos e prazo de execução dos serviços, os seguintes documentos: 

7.6.1. Memorial descritivo dos serviços e memória de cálculo dos quantitativos; 

7.6.2. Planilha de orçamento com fontes de custos baseada no SINAPI; 

7.6.3. Planilha com as composições analíticas de fontes não SINAPI, se for o caso; 

7.6.4. Cronograma físico-financeiro; 

7.7. Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execução do serviço contratado deverá ser 

submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Essa exigência vale também para os casos em que, 
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excepcionalmente, as composições constantes na planilha não possuam referência em bases de dados oficiais. 

Deverão ser submetidas à FISCALIZAÇÃO uma listagem (pesquisa de mercado) com o mínimo de três cotações 

de preços de empresas do mercado local, sendo que deverá ser considerado a de valor médio, aplicando-se o 

desconto ofertado na licitação; 

7.7.1. Deverá ser confeccionada planilha de fontes dos dados das precificações onde deverão estar informados, 

por item, de modo a ser verificado com clareza, qual a origem de cada composição. Deverá, também, ser 

confeccionada planilha de referência de Custos, na qual estarão relacionadas, analiticamente, todas as 

composições utilizadas que não pertençam ao sistema SINAPI de forma a atender a Lei 13.303/2016; 

7.7.2. Todos os documentos deverão ser entregues, em três vias impressas, devidamente assinadas por 

profissional habilitado com a devida ART (§ 4º do Art. 127 da Lei 12.309 de 08/08.2010) e em meio digital, em 

formato compatível com softwares livre e também no formato original do programa em que for gerado o arquivo: 

§ 4o Deverá constar do projeto básico ou termo de referência a que se refere o art. 42, inciso VIII, da Lei 13.303 

de 2016, inclusive de suas eventuais alterações, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas 

orçamentárias, as quais deverão ser compatíveis com o projeto e os custos do sistema de referência, nos termos 

deste artigo. 

7.7.3. As quantidades constantes da planilha orçamentária deverão estar fundamentadas na memória de cálculo. 

Deverá ser elaborado memória de cálculo da planilha orçamentária mencionando a metodologia utilizada na 

quantificação dos itens do orçamento de forma clara e objetiva. 

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico, empresas do ramo, individualmente, que estejam previamente 

credenciados no Portal de Compras do Banco do Brasil, (art. 3º, § 1º do Decreto nº 10.024/2019), no sítio 

http://www.licitacoes-e.com.br, para acesso ao sistema eletrônico, e que preencham os requisitos de habilitação 

previstos no edital.  

8.1.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

8.2. DAS VISITAS: 

8.2.1. As licitantes poderão visitar os locais onde serão executados os serviços objeto destes Termos de 

Referência, para que tenha a real noção das condições das unidades da CEA, locais de execução dos serviços, 

com o objeto de levantar todas as condições necessárias para a total e perfeita elaboração de sua proposta, em 

consonância com as especificações técnicas, esclarecendo, nesta oportunidade, todas as dúvidas inerentes ao 

objeto deste edital. 
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8.2.2. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos 

dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada 

no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos. 

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

8.2.4.A visita aos locais de execução dos serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 24 

(vinte e quatro) horas, contatada a Gerência de Infraestrutura da CEA, através do telefone (96) 3212-1338 ou 

pelo e-mail: pedro.costa@cea.ap.gov.br, devendo ser realizada nos horários de 07h30min (sete e trinta) às 

11h30min (onze e trinta) e de 13h30 (treze e trinta) às 17h00 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira. 

8.2.5. Na data e horário marcados para visita, o representante da licitante deverá comparecer à unidade da CEA 

munido de documento que o indique como representante da licitante. 

8.2.6. Como comprovação da visita aos locais onde serão executados os serviços, a licitante deverá apresentar 

o Atestado Visita Técnica (ANEXO V.A). 

8.2.7 A visita técnica não é obrigatória, ficando estabelecido que em caso da não realização da visita ao local 

pela licitante interessada, esta deverá assinar uma declaração, conforme ANEXO VI.A, de que assume toda e 

qualquer responsabilidade do que possa advir do desconhecimento do local onde será executada a obra. 

8.3 DOS PROJETOS: 

8.3.1 As licitantes poderão consultar os projetos das unidades até o dia anterior à abertura da licitação de forma 

a obterem pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas 

as informações necessárias para a formulação da sua proposta de preços. 

8.3.2 Cópias dos projetos das Unidades da CEA poderão ser obtidos pela licitante até 2 (dois) dias úteis antes 

da data fixada para abertura da licitação, cabendo ao interessado o fornecimento de meio magnético gravável 

para tal fim. 

8.3.3 Os projetos encontra-se no ANEXO X.A deste Termo. 

9. DA PROPOSTA 

9.1. Deverá constar na proposta, ANEXO I.A (Modelo de Proposta): 

9.1.1. Razão social, endereço completo, telefone/fax, e-mail, banco, agência e número da conta bancária da 

empresa proponente; 

9.1.2. O percentual de desconto ofertado para o item. 

9.1.3. Regime de incidência. No caso do regime ser não-cumulativa, o licitante deverá apresentar os percentuais 

cotados para PIS e para COFINS, juntamente com a apresentação da DACON (Demonstrativo de Apuração de 

Contribuições Sociais) dos últimos 12 meses.  
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9.1.4 O valor do BDI adotado pela CEA nas previsões de gastos para essa contratação está apresentado no 

ANEXO II.A. Foram utilizados os valores médios para os itens que compõem essa taxa, seguindo as orientações 

estabelecidas no Acórdão nº 2622/2013 do TCU, e para o ISS, a alíquota de 5% adotada em Macapá. Foi ainda, 

considerada a desoneração do INSS nos encargos sociais sobre a mão de obra e a criação da Contribuição 

Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% (Lei nº 13.161/2015). O valor do BDI sofrerá 

alteração a depender do valor do ISS do município no qual os serviços serão executados, na forma detalhada no 

item 24 deste Termo de Referência. A Licitante deverá observar o percentual máximo de BDI orçado pela 

CEA de 27,09%, apresentado no ANEXO II.A, mesmo se o regime de contribuição for o não cumulativo. Neste 

caso, a diferença deverá ser absorvida na taxa de lucro. 

9.2. Não serão aceitas propostas com percentual de desconto de valor igual a zero. 

10. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1. É de responsabilidade da CONTRATADA a gestão da mão-de-obra necessária para a realização dos 

serviços objeto deste Termo de Referência. 

10.2. A contratada deverá atender todas as demandas da CEA para a execução dos serviços de manutenção 

predial e reformas, que serão solicitadas mediante a emissão de autorizações de serviços (ADS) levando em 

consideração a natureza e/ou especialidade do serviço ou solicitação do gestor/fiscal da contratação e poderão 

ser precedidas, ou não, de proposta de orçamento, solicitada previamente à contratada. 

10.3. O período para execução dos serviços de manutenção predial ou reformas será, em regra, de segunda à 

sexta-feira das 07:30 às 17:30 horas, contudo, considerando a natureza do serviço ou impossibilidade de as 

execuções no período mencionado anteriormente, a critério do gestor/fiscal, os serviços poderão ser executados 

nos finais de semana, feriados ou no período noturno. 

10.4. Os serviços de manutenção somente serão realizados mediante emissão prévia de Autorização de Serviço 

– ADS (ANEXO III.A), precedida, ou não,de aprovação do respectivo orçamento pelo Gestor do Contrato 

(Fiscalização). 

10.5. A execução dos serviços relativos a cada ADS será acompanhada por funcionário designado para a 

fiscalização. 

10.6. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 3 dias úteis após a 

emissão da ADS. 

10.7. Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CEA, e que não tenham sido autorizados e 

aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo à CONTRATADA qualquer alegação 

em contrário. 
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10.8.  Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo Fiscal do 

Serviço e/ou Gestor do Contrato e pelo responsável da CEA pela Unidade onde os serviços foram executados. 

10.9. O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Autorização de Serviço dar-se-ão da 

seguinte forma: 

10.9.1. PROVISORIAMENTE: em até 15 (quinze) dias, contados da data da comunicação, por escrito, da 

conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de vistoria pela Fiscalização. 

10.9.2. DEFINITIVAMENTE: em até 90 (noventa) dias contados da vistoria, mediante a lavratura de termo de 

aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo. 

10.9.3. Se após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO for identificada qualquer falha na execução, cuja 

responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do RECEBIMENTO DEFINITIVO 

será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas. 

10.10. Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter garantia mínima de 5 

(cinco) anos, contado do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços. 

10.11. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à 

má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

10.12. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez 

e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto para o serviço. 

10.13.A contratada deverá apresentar solução de atendimento eletrônico, para abertura e fechamento dos 

chamados com emissão das ADS eletronicamente, sua respectiva aprovação, ou, não, como também o 

acompanhamento das ADS, tal solução pode ser via e-mail coorporativo.  

10.14. A contratada deverá apresentar, também, relatórios e históricos das ADS abertas e fechadas, como 

também, os descritivos de soluções dadas a cada uma das ADS.  

10.15. As AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇOS (ANEXO III.A) serão emitidas pela Contratante, de acordo com o 

grau de prioridade ou necessidade do serviço, de acordo com o seu modo de execução ou com sua finalidade, e 

serão classificadas em:  

10.15.1 AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS – Definem-se como emergenciais os serviços, como 

a próprio nome indica, os que não podem esperar, que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois 

a demora na sua execução poderá ensejar no aumento dos transtornos e/ou prejuízos causados aos usuários 

das instalações. A título exemplificativo, a tabela seguinte elenca alguns serviços emergenciais que serão 

executados nesta contratação e que poderão ser objeto de solicitação futura: 

10.15.1.1 Descrição de Serviços Emergenciais: 

01 Colagem de carpetes 
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02 Confecção de extensões 

03 Conserto de descarga de vaso e de mictório 

04 Correção de curto-circuito, verificação de falta de energia. 

05 Desentupimento de pia, mictório, vaso, tubulação 

06 Instalação luminárias, circuitos elétricos 

07 Manutenção de portões eletrônicos, janelas 

08 Passagem de cabos 

09 Substituição de torneiras, bóias, registros, troca de carrapetas, troca de reparos de válvulas 

10 Troca de lâmpada, tomadas, reatores, interruptores, disjuntores. 

11 Troca de sifão (pia), rabichos 

12 Verificação de falta de água, detecção e eliminação de vazamentos 

(torneira, chuveiro, tubulações) 

 

a) As autorizações de serviços emergenciais deverão ser iniciadas em até 24 (vinte e quatro) horas 

consecutivas, a contar do envio da solicitação, este prazo poderá ser prorrogado no caso de serviços a serem 

executados fora da região metropolitana da companhia. 

b) Iniciado o atendimento emergencial, a intervenção deverá ser concluída o mais rápido possível, objetivando 

minimizar os transtornos/prejuízos causados aos usuários. Para tanto, a Contratada deverá providenciar, com 

antecedência, kits de ferramentas e de materiais comumente empregados em consertos emergenciais, 

especialmente nas áreas de hidráulica e eletricidade. 

c) A demora para dar início ou para concluir os atendimentos emergenciais e ordinários por falta de ferramentas 

e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades técnicas do profissional deverá ser comunicada pela 

fiscalização de imediato à Contratada e posteriormente, à Administração em relatório para as providências 

cabíveis. 

d) A lista anterior de serviços emergenciais não é exaustiva e poderá ser solicitada pela Administração outros 

serviços, de acordo com as tabelas SINAPI. 

 

10.15.2 AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇOS ORDINÁRIAS – Definem-se como ordinários os serviços que poderão 

ser programados para execução em até 3 (três) dias úteis da sua solicitação não necessitando, portanto, de 

atendimento imediato. Outro fator que justifica um intervalo maior para a conclusão desses serviços é a 

necessidade de aquisição de materiais específicos para sua conclusão. A título exemplificativo, a tabela seguinte 

elenca alguns serviços ordinários que serão executados nesta contratação e que poderão ser objeto de 

solicitação futura: 
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10.15.2.1 Descrição de Serviços Ordinários: 

01 Fixação de portas e prateleiras de armários 

02 Fixação de quadros, molduras, tanques, suportes 

03 Fixar papeleiras, porta copos e saboneteiras 

04 Instalação de canaletas, tomadas, confecção de extensão 

05 Instalação de eletro calhas 

06 Instalação de lâmpadas, reatores, refletores, placas 

07 Instalação de luminárias de emergência 

08 Instalação de molas de portas, substituição de fechaduras, dobradiças,trincos 

09 Instalação luminárias, prateleiras 

10 Limpeza de caixas de recalque 

11 Limpeza de grelhas, ralos e calhas 

12 Pintura de parede, teto e piso 

13 Pintura de tubulação de esgoto, incêndio e água potável 

14 Regular porta, janela 

15 Remanejamento de luminárias 

16 Reparo em piso laminado 

17 Reparo no forro de gesso, pinturas e rodapés 

18 Reparo no forro, meio fio e calçadas 

19 Substituição de torneiras, chuveiros, tubulações, ducha higiênica 

20 Troca de assento de vaso, sifão (pia) 

 

a) A listam anterior de serviços ordinários não é exaustiva e poderão ser solicitados pela Administração outros 

serviços, de acordo com as tabelas SINAPI. 

b) Quando a autorização de serviço ordinária necessitar da aquisição de materiais específicos para sua 

conclusão, a Fiscalização poderá fixar prazo diferenciado para a execução da ordem de serviço, que deverá ser 

consignado no ato da emissão da ADS ou posteriormente, a pedido da Contratada. 

10.15.3 AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS – Definem-se como específicos os serviços que 

demandam a intervenção de mais de um profissional de áreas afins, tais como: alvenaria, pintura, eletricidade, 

hidráulica, dentre outras; ou nos casos em que os serviços e/ou materiais requeridos em face de determinada 

demanda afeta ao objeto da contratação não figurarem nas tabelas SINAPI, de modo que os respectivos 

orçamentos não possam ser referenciados por uma destas tabelas, devendo os custos serem aferidos pela 
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média de preços do mercado. A título exemplificativo, a tabela seguinte elenca alguns serviços específicos que 

foram executados na contratação vigente e que poderão ser objeto de solicitação futura: 

10.15.3.1 Descrição de Serviços Específicos: 

01 Assentamento de pisos emborrachados, cerâmicos e porcelanato 

02 Automação de portões, Instalação de portas, grades e gralhas 

03 Confecção de paredes de gesso acartonado (dry hall) 

04 Conserto de bombas de sistema de combate a incêndios 

05 Conserto de sistema SPDA 

06 Demolição de paredes, pisos e calçadas 

07 Impermeabilização de caixas d’água subterrâneas 

08 Instalação de bombas de recalque 

09 Instalação de divisórias com revestimento acústico 

10 Instalação de forro de gesso e de forro mineral 

11 Instalação de infraestrutura elétrica par ar condicionados 

12 Instalação de placas de granito, mármore, carpetes 

13 Instalação de portas, portais, alisares, fechaduras e janelas 

14 Instalação e remoção de divisórias 

15 Pintura de fachadas, meio fios e pisos cimentado 

16 Pintura de teto, salas e paredes 

17 Reforma de salas de reuniões, Gabinetes da Presidência e Diretores, copas 

e banheiros 

18 Reparos de telhado, calçadas e pisos 

19 Serviços de impermeabilização 

20 Substituição de quadros elétricos, reparos na rede elétrica 

 

a) A lista anterior de serviços específicos não é exaustiva e poderão ser solicitados pela Administração outros 

serviços, de acordo com as tabelas SINAPI. 

10.16. As autorizações de serviços emergenciais e ordinárias dispensam a etapa de orçamento prévio para a 

execução dos serviços. No entanto, os custos de cada intervenção com serviços e materiais deverão ser 

demonstrados à Contratante para análise, preferencialmente no mesmo dia da conclusão dos serviços, ou até na 

segunda-feira da semana subsequente a execução das ordens de serviços, quando serão avaliados pelo 

gestor/fiscal para deliberação. 
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11. DAS NORMAS TÉCNICAS 

11.1. Os materiais empregados e os serviços executados, de manutenção, deverão obedecer a todas as normas 

atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial: 

11.1.1 Normas da ABNT e do INMETRO; 

11.1.2 Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP; 

11.1.3 Normas das concessionárias de serviços públicos (CEA, CAESA, etc.). 

11.1.4 Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutenção; 

11.1.5 Código de Obras e Instalações dos Municípios abrangidos; 

11.1.6 Regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá; 

11.1.7 Instrução Normativa SLTI/MPOG nº01 de 19 de janeiro de 2010 que dispõe sobre os critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 

11.1.8 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1.Empregar na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado. 

12.2. Designar Preposto por meio de Carta de Preposição ou na Reunião de Partida dos Serviços, com amplos 

poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e 

administrativos relativos ao objeto do contrato. 

12.3. O Responsável Técnico poderá acumular a posição de Preposto da CONTRATATADA. 

12.4. O preposto designado deverá deixar endereços, telefones (fixo e celular) e e-mail com o fiscal do serviço, 

devendo atender aos chamados da CEA, no prazo máximo de 4 (quatro) horas. 

12.5. Submeter à CEA, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, 

bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pela CEA. 

12.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários. 

12.7. Manter Encarregado-Geral no local onde será executado o serviço, para orientar, coordenar, acompanhar, 

supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do 

serviço, para correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da 

Fiscalização. 
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12.8. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo lajes, paredes de 

gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar 

a condição anterior à intervenção da CONTRATADA. 

12.9. Substituir, sempre que exigido pela CEA e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer 

empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 

insatisfatórios. 

12.10. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados à CEA ou a terceiros, por 

seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependências da CEA, desde que fique comprovada a 

responsabilidade, nos termos do Artigo 77, da Lei nº 10.303/2016. 

12.11. Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para a 

CEA, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização, podendo isso ser 

realizado em finais de semana e feriados. 

12.12. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no 

desempenho de cada etapa dos serviços. 

12.13. Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários 

e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e 

indenizações, taxas e tributos pertinentes.A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não 

transfere à CEA a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

12.14. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as 

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, 

seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NR), 

assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato. 

12.15. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

12.16. Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços. 

12.17. Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução do serviço. 

12.1.8 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CEA, prestando todos os esclarecimentos 

que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente. 

12.19. Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, Relatório Técnico escrito (ANEXO VIII.A), assinado pelo 

Responsável Técnico, sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, as seguintes informações: 

12.19.1 Descrição dos serviços realizados. 

12.19.2 Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução dos serviços. 
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12.20 Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os 

respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem alocados na 

prestação do serviço, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de 

supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado na CEA. 

12.21. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 

trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou 

em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CEA. 

12.22. Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital 

relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 69, inc. IX, da Lei nº 13.303/2016, tais 

condições poderão ser substituídas pela análise do cadastro da empresa no SICAF, o qual será observado 

mensalmente, quando dos pagamentos à CONTRATADA. 

12.23. Fornecer, além do uniforme, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas 

atividades os exijam por normas de segurança em vigor. 

12.24. Arcar com o transporte e deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços. 

12.25. Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento 

efetuado pela CEA. 

12.26. Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados à CEA a respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, devidamente registrada junto 

ao CREA ou CAU, conforme Art. 127, § 4º, Lei 13.309 de 09 de agosto de 2010: 

 Art 127, § 4º, Lei 13.309 de 09 de agosto de 2010. 

 "Deverá constar do projeto básico a que se refere o art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 1993, inclusive 

de suas eventuais alterações, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias, as quais 

deverão ser compatíveis com o projeto e os custos do sistema de referência, nos termos deste artigo"  

12.27. Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados 

exclusivamente em seu próprio nome. 

12.28. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia 

autorização da CEA. 

12.29. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988: 

 “XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.” 

12.30. Os serviços deverão ser executados por mão-de-obra devidamente qualificada e regularmente 

contratada, conforme as normas trabalhistas aplicáveis. Deverão obedecer rigorosamente às instruções contidas 

neste Termo de Referência, bem como às contidas nas disposições cabíveis nas Leis Municipais que 

dispuserem sobre obras e instalações, nas Leis Estaduais que regulamentem o Código de Segurança contra 
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Incêndio e Pânico, bem como nas Leis que dispuserem sobre instalação de pára-raios, que dispuserem sobre 

limpeza e higienização dos reservatórios de água e sobre limpeza e remoção de entulhos, entre outras. 

12.31 A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços, um profissional devidamente habilitado 

(Responsável Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal especializado nas 

diversas atividades para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverão ser informados à CEA por 

ocasião do início dos trabalhos. 

12.32 A CONTRATADA deverá cumprir, rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as 

Normas de Medicina e Segurança do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos 

serviços executados. 

12.33 A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas e os equipamentos a serem utilizadas nas 

atividades de manutenção predial e reformas. 

12.34 A CONTRATADA deverá prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato. 

12.35 A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar o Plano Básico de Manutenção Preventiva e Corretiva 

anualmente, 30 dias após assinatura do contrato e sua renovação, à Fiscalização (ANEXO IV.A). 

13. DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

13.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e 

equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a 

geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos 

órgãos competentes. 

13.2. Em se tratando de área de preservação, os serviços deverão ser pautados também segundo plano de 

manejo da área em questão. 

13.3. Os materiais básicos empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre custos e 

benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto e o que está 

definido em plano de manejo e, ainda o previsto abaixo: 

13.3.1 Sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT 

NBR – 15448-1 e 15448-2; 

13.3.2 Sejam observados, quando possível, os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de 

menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

13.4.Os materiais devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 

transporte e o armazenamento; 
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13.5. Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS 

(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 

(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

13.6. Seja priorizado o uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de 

luminárias eficientes; 

13.7. Priorizar a utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a 

necessidade de manutenção;  

13.8. Comprovar a origem da madeira a ser utilizada na execução dos serviços; 

13.9. Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local 

para execução, conservação e operação. 

13.10. Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 

classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

13.11. Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 

de outubro de 2003; 

13.12. Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza 

que gerem ruído no seu funcionamento; 

13.13. Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução 

de serviços; 

13.14. Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para 

reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 

25 de outubro de 2006; 

13.15. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos; e 

13.16. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto 

na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999. 

13.17. A qualquer tempo a CEA poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e 

fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por 

outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 

13.18. A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais substituídos durante a 

realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou 

recolhimento a depósito indicado pela CEA. 
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13.19. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo lâmpadas 

queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte, 

em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes e plano de manejo. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - CEA 

14.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

14.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante especialmente designado. 

14.3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção. 

14.4. Oferecer todas as informações e esclarecimentos necessários para que a Contratada possa executar os 

serviços dentro das especificações. 

14.5. Não permitir execução de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em 

parte, os serviços que sejam executados em desacordo com o Contrato, aplicando as penalidades cabíveis. 

14.6. Ceder à CONTRATADA, quando necessário, espaço para execução dos serviços, ficando a mesma 

responsável pelo seu zelo e posterior desocupação, nas mesmas condições que lhe foi cedido. 

15. DA CAPACIDADE TÉCNICA 

15.1.  CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO – Comprovante de registro ou inscrição do licitante, e de seu 

responsável técnico, ser registrados no(s) Conselho(s) de Classe responsável. de qualquer jurisdição, e que 

esteja dentro do prazo de validade; 

 

15.2. Para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL/PROFISSIONAL 

15.2.1. Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU da região onde os serviços 

foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – do 

profissional, expedida(s) por este Conselho, que comprovem que a licitante tenha executado serviços de 

manutenção predial e/ou reformas com fornecimento de material. 

15.2. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, 

profissional de nível superior, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços de 

manutenção predial e/ou reformas com fornecimento de material, expedido pelo CREA e/ou CAU, através da 

Certidão de Acervo Técnico – CAT; 

b1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente; 

1) O Empregado; 
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2) O Sócio; 

3) O detentor de contrato de prestação de serviço. 

b2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou 

carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato 

social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de 

acordo com a legislação civil comum; 

b3) quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da 

mesma; 

b4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável 

técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

15.3 Os profissionais indicados p/ CONTRATADA para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional 

deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição somente quando caracterizada a 

superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por 

profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CEA. 

15.4. Atestado expedido pela CEA de que a licitante efetuou vistoria nos locais dos serviços ou declaração, da 

própria licitante, de que conhece as condições em que serão executados, não sendo admitidas, em hipótese 

alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas, ou 

seja é facultada a vistoria; 

15.5. Declaração que possui, ou que até a assinatura do respectivo contrato possuirá em Macapá - AP, 

sede ou filial da empresa, com Instalações, aparelhamento e ferramental adequado e disponível para a 

prestação e Assistência Técnica exigida no presente Termo de Referência, sendo que, a critério da CEA, tais 

instalações estarão sujeitas a vistoria técnica; 

8.3.6. Declaração informando que possui instalações, veículos, equipamentos e pessoal  técnico 

adequado para realização do objeto licitado. 

 

16. FISCALIZAÇÃO 

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade 

da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do Contrato, devendo ser exercido por um representante da Administração devidamente 

qualificado e habilitado para os serviços lista dos neste instrumento, designado através de Portaria. 

16.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 
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ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. 

16.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando 

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

17. PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

17.1. O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 12(doze) meses, contado a partir da 

data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da 

União, podendo ser prorrogado na forma da Lei nº 13.303/2016. 

17.1. O prazo de execução de cada autorização de serviço será de acordo com os índices de produtividade 

definidos na Tabela SINAPI para os serviços a serem executados. 

17.2. Nos casos em que a tabela SINAPI não oferecer índices de produtividade, o prazo de execução da 

autorização de serviço será apresentado no cronograma citado no item 7.6.4, devendo ser aprovado pela 

fiscalização. 

18. DOS PREÇOS ORÇADOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. O valor global máximo estimado para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência é de 

R$ 1.294,199,23 (um milhão duzentos e noventa e quatro mil cento e noventa e nove reais vinte e três 

centavos). Os quantitativos previstos neste Termo de Referência foram definidos mediante levantamento 

expedito dos imóveis pertencentes a Companhia de Eletricidade do Amapá que poderão necessitar 

desses serviços, e de custos extraídos da Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 

da Construção Civil – SINAPI, mês referência Novembro/2020, conforme ANEXO IX.A.Os recursos 

financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela execução dos serviços contratados constam no 

orçamento da CEA unidade orçamentária 352750 – Gerência de Infraestrutura Predial e de Transportes, conta 

financeira 184845 – Manutenção e Conservação de Imóveis Próprios. 

19. GARANTIA 

19.1. A empresa contratada deverá garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços 

executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do 

Código Civil Brasileiro;  
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19.2. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis contados após a assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao 

percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, podendo optar por qual quer das 

modalidades previstas no artigo 70 da Lei n.º 13.303/2016. 

19.4. Em se tratando de caução em dinheiro, deverá ela ser recolhida pela licitante, junto à Diretoria Econômico 

e Financeiro – DF da CEA, em conta específica. 

19.5. Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a Contratada deverá encaminhá-la,mediante 

Protocolo, à Comissão de Licitação e Contratos da CEA. 

19.6. A garantia prestada pela Contratada responderá pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como 

pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive as de ordem trabalhista, e indenização a terceiros. 

19.7. Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta na condição 19.6. 

19.8. A instituição garantidora atenderá ao disposto na condição 19.6, caso haja solicitação de resgate por parte 

da CEA. 

19.9. A garantia contratual terá vigência da data de sua apresentação, até 03 (três) meses após expirado o 

contrato. 

19.10. No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou de seguro-garantia, a mesma deverá 

ser renovada, na hipótese de ocorrer prorrogação do contrato, no mesmo prazo e percentual estabelecidos neste 

tópico. 

19.11. Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar que o fiador renuncia 

expressamente ao benefício do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei nº10.406/2002) ou, alternativamente, 

que se obriga como devedor principal. 

19.12. Em ocorrendo acréscimos, supressões ou repactuações, o valor da garantia deverá ser adequado em 

igual proporção. 

19.13. Se o valor da garantia vier a ser utilizado nas situações referidas na condição 19.6, a contratada se obriga 

a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data do recebimento da 

notificação da CEA. 

19.14. A garantia somente poderá ser liberada ou restituída após a regular execução do contrato e,quando em 

dinheiro, deve ser atualizada monetariamente. 

19.15. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia autoriza a Administração a promover a 

retenção dos pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% do valor total do contrato a título de garantia, 

a serem depositados em conta específica. 
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20. DO PAGAMENTO 

20.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados da apresentação da fatura, através 

de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

20.2.Condiciona-se o pagamento a: 

20.2.1 apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do serviço; 

20.2.2 declaração da fiscalização do contrato (termo circunstanciado para faturamento – ANEXO VII.A) de que o 

serviço foi prestado na forma avençada; 

20.2.3 apresentação do Relatório de Manutenção (Anexo VIII.A). 

20.3.Por ocasião do pagamento será verificada a regularidade da contratada perante a seguridade social 

(Certidão Negativa de Débito – CND e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União), o Fundo de Garantia do tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a 

Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de 

Quitação de Tributos Municipais ou Certidão que comprove a regularidade com o ISS emitida pelo órgão 

competente). 

20.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.  

20.5. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de 

que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

20.6. A administração deduzirá do valor da multa os valores correspondentes às multas e/ou indenizações 

devidas pelo contratado. 

20.7. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo 

administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que 

lhes são inerentes. 

20.8.A contratada deverá discriminar na nota fiscal/fatura o valor total de desconto por eventual descumprimento 

de acordo de nível de serviço ocorrido no mês de referência,efetuando o devido abatimento no valor da nota 

fiscal/fatura: 

VPM = SSE - TDM 

Onde: 

VPM = Valor a Ser Pago no Mês 
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SSE = Soma dos Serviços Executados no mês 

TDM = Total de Descontos no Mês 

20.11. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 

21. MULTA 

21.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, 

cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de 

multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em 

Lei; 

21.2. Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços ou atraso na execução dos mesmos, será cobrada 

multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

21.3. O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-

financeiro, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem 21.2 acima.  

21.4. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CEA, após regular processo administrativo, 

observando-se o seguinte: 

 A multa será descontada da garantia prestada pela licitante; 

 Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a licitante pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

 Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante será convocada para 

complementação do seu valor no prazo de 05(cinco) dias a contar da data da convocação; 

 Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a 

recolher a CEA o valor total da multa, no prazo de 05(cinco) dias, contado a partir da data da 

comunicação. 

21.5. A licitante vencedora terá um prazo de 05(cinco) dias úteis, contado a partir da data de ciência da 

aplicação multa, para apresentar recurso à CEA. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o 

recurso será encaminhado à Procuradoria Jurídica da CEA/Sede, que procederá ao seu exame. 

21.6. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da 

CEA, que poderá relevar ou não a multa. 
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21.7. Em caso de relevação da multa, a CEA se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis 

em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem 

desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

21.8. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo 

22. RESCISÃO 

22.1. Deverá constar em Edital, no momento de sua elaboração; 

23. SANÇÕES 

23.1. Deverão constar em Edital, no momento de sua elaboração; 

24. REAJUSTE DE PREÇOS 

25.1. O percentual de desconto não sofrerá reajuste durante a vigência do contrato. 

25. IMPACTO AMBIENTAL 

26.1. Salvo melhor juízo, não haverá impacto ambiental a ser tratado antes e nem durante a execução do objeto 

deste Termo de Referência. 

 

 

 

Responsável Técnico:  _________________ 
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26. DA LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA CEA 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

MUNICÍPIO UNIDADE ENDEREÇO 
ÁREA (M²) 

TOTAL  EDIFICADA 

Macapá Escritório Central Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 1900 - Santa Rita  8.757,00  3.486,98 

Área Operacional/Suprimento Rua Paraná, nº 1224 - Santa Rita  48.078,00  5.775,35 

Subestação Santa Rita Av. Juraci Muniz Coelho, s/n - Nova Esperança  10.864,00 374,99 

Subestação Equatorial Av. Ivaldo Alves Veras, s/n - Bairro Zerão 12.000,00 290,25 

Subestação Macapá II Rua Adilson José Pinto Pereira, s/n - Jardim Felicidade  39.770,50  217,50 

Imóvel Residencial Rua General Gurjão, 61 - Centro 715,86 145,68 

Escritório Comercial de Abacate da 
Pedreira 

Rua Mariano Picanço, s/n 15.000,00 34,70 

Escritório Comercial de São Joaquim do 
Pacui 

Rua Tiradentes, nº 868 - São Joaquim do Pacui  10.000,00  108,56 

Santana Escritório Comercial Rua General Ubaldo Figueira, 594 786,06 402,36 

Subestação Santana Rodovia Duca Serra, s/n - Fonte Nova  30.061,23  603,70 

Subestação Portuária Av. Santana, área Portuária (dentro da área da antiga ICOMI)  2.479,00  185,00 

Mazagão Escritório Comercial Rua Veiga Cabral, 501  5.660,00  123,31 

Imóvel Residencial Rua Barão do Rio Branco, 798 450,00 74,00 

Amapá Escritório Comercial Trav. Pe. Luiz Davi, 92 450,00 100,00 

Imóvel Residencial Av. Rua Guarany, 520 10.000,00 288,91 

Subestação Amapá Rodovia BR 156, KM 350, s/n - Ramal via Amapá  3.600,00   246,40  
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Calçoene Escritório Comercial Rua Manoel Sarmento, nº 511  450,00  74,00 

Escritório Comercial (anexo) Rua Manoel Sarmento, nº 555  450,00  74,00 

Escritório Comercial de Lourenço Rodovia AP 260, s/n - Lourenço  3.920,00   515,09 

Subestação Calçoene Rodovia BR 156, s/n  3.600,00   246,40  

Pracuúba Escritório Comercial Av. São Pedro, s/n 800,00  153,88 

Tartarugalzinho Escritório Comercial Av. Nossa Senhora Perpetuo Socorro, nº 1670  1.200,00  153,88 

Subestação Tartarugalzinho Rodovia BR 156, KM 192, s/n  18.000,00  227,00 

Oiapoque Escritório Comercial Rodovia BR 156, nº 877 - Centro 7.654,31 554,09 

Cutias Escritório Comercial Av. Orlando Menezes Dias, 657, Cutias 250,00 100,00 

UTE desativada BR 156, s/n - Clevelândia do Norte 10.000,00 563,00 

Subestação Inajá Rodovia AP 070, Inajá, setor 02, quadra 01, lote 01 3.000,00 70,00 

Itaubal do Piririm Escritório Comercial Rua São Benedito, nº 501 3.600,00 65,41 

Ferreira Gomes Escritório Comercial Av. Barão do Rio Branco, 122 250,00   100,00  

Porto Grande Escritório Comercial Rua José da Silva Paranhos, 303  727,50  158,12 

Subestação Porto Grande Rua Tancredo Neves, s/n  5.500,00   64,00  

Pedra Branca do 
Amapari 

Escritório Comercial Av. NemésioCalandrini, nº 554  1.800,00  153,88 

Serra do Navio Escritório Comercial Rua 03, nº 497 - Bairro Central  264,00  98,78 

Subestação Serra do Navio Dentro da área da antiga ICOMI 2.500,00 100,00 

Laranjal do Jari Escritório Comercial Rua Explanada s/n 6.276,56 274,62 

Subestação Laranjal Loteamento Cajari, s/n  5.679,03  246,40 

Vitória do Jari Escritório Comercial Rua Pedro Ladislau da Silveira, s/n  617,11   236,25  

TOTAL 275.210,16 16.686,49 
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27. TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

Marcos Antonio Costa Rodrigues - Engenheiro Civil – CREA -1514923386. 

 

 

Macapá - AP, 15 de janeiro de 2021 
 

 

 

MARCOS ANTONIO COSTA RODRIGUES 
Gerente de Infraestrutura Predial e Transportes – DGSI 

Portaria 237-2020 PR/CEA 
 
 
 
 
 

PEDRO CAVALCANTE NUNES 
Gerente interino do Departamento Sup. Logist. Infraestrutura - DGS 

Portaria 233-2020 - PR/CEA 

Submeto o presente Termo de Referência à aprovação da Diretoria de Gestão e Relacionamento Institucional - 

DG. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Macapá-AP 

_____________________________________ 
ARNALDO SANTOS FILHO 

Diretor de Gestão e Relacionamento Institucional - DG 
  



 

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA 

     Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Bairro Santa Rita 

   Cep: 68.900-030 – Macapá-AP – Tel: (96) 3212-1338 

Site www.cea.ap.gov.br 

 
 

 

40 
 

28. ANEXOS 

ANEXO I.A– MODELO DE PROPOSTA 
 

A Empresa (NOME DA EMPRESA) _____________________________________, tributada pelo regime de 

incidência _________________ (cumulativa/não-cumulativa) e  localizada à 

_____________________________________________,  telefone: __________, e-mail: 

____________________, representada pelo Sr. _______________________________, Cargo: 

____________________,  propõe prestar os serviços estipulados no Edital, a Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA, utilizando o percentual de desconto de ____ %  (__________) sobre os preços da tabela do 

SINAPI. 

As Empresas com incidência não-cumulativa deverão informar ainda os percentuais cotados para o PIS e para a 

COFINS e a apresentação do DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) dos últimos 12 

meses.   

ITEM DESCRIÇÃO 

ESTADO DAS 

UNIDADES DA 

CEA 

PERCENTUAL DE DESCONTO 

SOBRE O VALOR GLOBAL 

ESTIPULADOPELA CEA 

(em %) 

1 

Prestação dos serviços de manutenção 

predial e reformas estabelecida nas 

planilhas de serviços e insumos 

diversos, descritos nas tabelas SINAPI 

para asUnidades da CEA no Estado do 

Amapá. 

AMAPÁ - AP ___________% 

 

Macapá/AP,  ............de.............................................de 20............ 

 

________________________________________________________________ 

NOME/ASSINATURA 
REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

CPF 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO II.A– DETALHAMENTO DO BDI DE SERVIÇOS 
 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 

DETALHAMENTO DO BDI DE SERVIÇOS 

 

ANEXO III EDITAL MANUTENÇÃO PREDIAL 

NOME DO LICITANTE: 

 

ITEM COMPOSIÇÃO 
TAXA 

(%) 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00% 

2 SEGUROS + GARANTIAS (S) 0,80% 

3 RISCOS (R) 1,27% 

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00% 

5 LUCROS/REMUNERAÇÃO (L) 6,00% 

6 TRIBUTOS 10,65% 

6.1 ISS 2,50% 

6.2 COFINS 3,00% 

6.3 PIS 0,65% 

6.4 CPRB 4,50% 

TOTAL DO BDI - Resultado dos percentuais aplicados na fórmula 27,09% 

NOTA: Foram utilizados os valores médios para Administração Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa 

Financeira e Lucro estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU para Construção de Edifícios. Para o PIS e o 

COFIS foram utilizadas as alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente, referentes ao regime de incidência 

cumulativa. Para o ISS foi considerada a alíquota de 5%, adotada em Macapá. Foi, ainda, considerada a 

desoneração do INSS nos encargos sociais sobre a mão de obra e a criação da Contribuição Previdenciária 

sobre a Renda Bruta (CPRB), com alíquota de 4.50% (Lei nº 13.161/2015). 

*Considerando-se que num serviço de engenharia metade dos custos é de mão de obra e a outrametade é de 

material, na composição do BDI incide apenas metade do ISS do município. Paraefeito de faturamento, contudo, 

será observada a legislação específica de cada município onde oserviço foi prestado. 

TIPO DE OBRA BDI MÉDIO 

Construção de Edifícios 27,09% 

FÓRMULA DO BDI 
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A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a títulode Benefícios e 

Despesas Indiretas é: 

𝐁𝐃𝐈 =  
[𝟏 + (𝑨𝑪 + 𝑹 + 𝑺)].  𝟏 + 𝑫𝑭 .  𝟏 + 𝑳 

(𝟏 − 𝑰)
− 𝟏 
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ANEXO III.A– AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA 
 

ADS NÚMERO: ______________________Nota de Empenho nº ______________________ 

DATA DE EMISSÃO: ____ / ____ / ______ 

FISCAL DO CONTRATO: ____________________________________________________ 

REQUISITANTE DO SERVIÇO: _______________________________________________ 

LOCAL DA EXECUÇÃO: _____________________________________________________ 

SERVIÇO A SER EXECUTADO 

(  ) Emergencial 

(  ) Ordinário – Plano Básico de Manutenção-PBM – Indicar item do plano (            ) 

(     ) Específico – Plano Básico de Manutenção-PBM – Indicar item do plano, se houver (     ) 

 

ITEM CÓDIGO 

SINAPI 

ESPECIFICAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

UNID QTD VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

       

       

 

TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO: ________________________________________ 

TEMPO GASTO PARA EXECUÇÃO: ___________________________________________ 

DOCUMENTOS ANEXOS: ____________________________________________________ 

 

     Recibo da Contratada: 

 

 

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

Ass/Carimbo do fiscal do contrato             Ass.por extenso  

 

 

                        Data: ____ / ____ / ______ 
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ANEXO IV.A– PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO 

 

Este plano deverá ser elaborado pela Contratada 30 dias após a assinatura do contrato e suas renovações, 

adotando todas as rotinas de manutenção preventiva e corretiva padronizadas em todos os sistemas, 

instalações e equipamentos contidos neste Termo de Referência. O plano básico de manutenção será 

apresentado ao Fiscal/Gestor do Contrato para sua avaliação e aprovação, conforme modelo a seguir. 

 

Plano Básico de Manutenção 

1. Manutenção Preventiva (Tipo de Manutenção): 

1.1. Elementos Estruturais (Etapa): 

Item Descrição do Serviço Und. Quant. Periodicidade  Programação (data) 

      

2. Manutenção Corretiva (Tipo de Manutenção): 

2.2.Elementos Estruturais: 

Item Descrição do Serviço Und. Quant. Periodicidade  Programação (data) 
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ANEXO V.A– ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
(Este modelo deverá ser emitido na forma e teor pelo departamento competente – DEPE/DE) 

 

DECLARO, para atender às exigências da Licitaçãonº XXX/2021, referente aosserviços de manutenção 

predial preventiva e corretiva nas unidades da CEA, que o Senhor 

_____________________________FUNÇÃO (descrever qual a função na empresa) 

______________________, Empresa ____________________________, compareceu ao local da obra em 

____/____/20__, onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimentodas obrigações, objeto da mencionada licitação, de acordo com a Lei nº13.303/2016. 

 

Macapá/AP, _____ de _________________ de 20____. 

 

Nome, assinatura, função e registro profissional do representante da LICITANTE 

 

ANEXO VI.A– DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
(Este modelo deverá ser emitido na forma e teor pelo representante legal da licitante) 

 

DECLARO, para atender às exigências da Licitaçãonº XXX/2021, referente aos serviços de manutenção 

predial preventiva e corretiva nas unidades da CEA, Empresa _______________________________, que 

tenho plenoconhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, 

objeto damencionada licitação, de acordo com a Lei nº 13.303/2016 e assumo totalresponsabilidade por esse 

fato e não utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que sejam avençastécnicas ou financeiras com a 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. 

 

Macapá/AP, _____ de _________________ de 20____. 

 

Nome, assinatura, função e CPF do representante da PROPONENTE 

 

 
 
 

 
 
 

ANEXO VII.A– TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO 
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CONTRATO NÚMERO: _______________ 

ADS NÚMERO: ______________________Nota de Empenho nº ______________________ 

DATA DE EMISSÃO: ____ / ____ / ______ 

FISCAL DO CONTRATO: ____________________________________________________ 

REQUISITANTE DO SERVIÇO: _______________________________________________ 

LOCAL DA EXECUÇÃO: _____________________________________________________ 

 

SERVIÇOS 

ITEM CÓDIGO 

SINAPI 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

REALIZADOS 

UNID QTD VALOR UNIT 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

       

       

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  

EVENTUAIS DESCONTOS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS VALOR TOTAL 

(R$) 

   

   

VALOR TOTAL DOS DESCONTOS  

VALOR TOTAL DO FATURAMENTO  

 

Fica o fornecedor acima identificado autorizado a proceder ao faturamento dos serviços prestadosconforme os 

valores apresentados na tabela. 

O fornecedor tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar contestação acerca dos eventuaisdescontos. 

 

     Recibo da Contratada: 

 

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

Ass/Carimbo do fiscal do contrato             Ass.por extenso  

 

                        Data: ____ / ____ / ______ 

 
ANEXO VIII.A – RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO 

 

CONTRATO NÚMERO: _______________ 

ADS NÚMERO: ______________________ 
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FISCAL DO CONTRATO: ____________________________________________________ 

REQUISITANTE DO SERVIÇO: _______________________________________________ 

LOCAL DA EXECUÇÃO: _____________________________________________________ 

 

PLANILHA 

ITEM CÓDIGO 

SINAPI 

ESPECIFICAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

UNID QTD VALOR 

UNIT (R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

       

       

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  

 

Descrição dos Serviços: 

 

 

 

 

     Recibo da Contratada: 

 

 

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

Ass/Carimbo do fiscal do contrato             Ass.por extenso  

 

                        Data: ____ / ____ / ______ 
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ANEXO IX.A – VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. CÓDIGO QUANT 
CUSTO (R$) 

UNITÁRIO UNIT + BDI TOTAL 

1 
ABERTURA E FECHAMENTO RASGOS ALVENARIA P/PASSAGEM 
INSTALAÇÃO - SINAPI: 90443 

Metro 90443 20  7,98 10,14  202,80  

2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 - SINAPI: 87893 

M² 87893 65  5,13 6,52  423,80  

3 

APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 
ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014 - SINAPI: 87911 

M² 87911 80  18,69 23,75  1.900,00  

4 

APLICAÇÃO DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 - SINAPI: 
87792 

M² 87792 65  27,92 35,48  2.306,20  

5 

APLICAÇÃO DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - SINAPI: 87536 

M² 87536 120  27,14 34,49  4.138,80  
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6 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015 

M² 90409 60  25,37 32,24  1.934,40  

7 
APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 
(ZARCAO) - SINAPI: 100722 

M² 100722 150  15,63 19,86  2.979,00  

8 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 - SINAPI: 88485 

M² 88485 260  1,55 1,97  512,20  

9 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 - SINAPI: 88483 

M² 88483 260  1,95 2,48  644,80  

10 
APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - 
SINAPI: 40905 

M² 40905 52  17,27 21,95  1.141,40  

11 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 - SINAPI: 88497 

M² 88497 1.800  9,06 11,51  20.718,00  

12 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 - SINAPI: 88495 

M² 88495 4.100  6,61 8,40  34.440,00  

13 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - SINAPI: 88489 

M² 88489 4.200  11,07 14,07  59.094,00  

14 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - SINAPI: 88487 

M² 88487 8.250  8,88 11,29  93.142,50  

15 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M² 79466 62  14,93 18,97  1.176,14  

16 
IMUNIZACAO  DE  MADEIRAMENTO  PARA  COBERTURA 
UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR - SINAPI: 55960 

M² 55960 350  4,65 5,91  2.068,50  

17 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - SINAPI: 
74245/001 

M² 74245/001 320  11,52 14,64  4.684,80  
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18 
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - 
SINAPI: 73739/001 

M² 73739/001 62  14,25 18,11  1.122,82  

19 
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO - SINAPI 84665 

M² 84665 82  15,59 19,81  1.624,42  

20 CAIACAO EM MEIO FIO - SINAPI 83693 Metro 83693 800  3,08 3,91  3.128,00  

21 
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 
FIXADOR COM DUAS DEMAOS - SINAPI: 73445 

M² 73445 7.500  6,80  8,64  64.800,00  

22 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA 
CONTRAPISO - SINAPI: 87298 

M³ 87298 8  658,45 836,82  6.694,56  

23 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 - SINAPI: 91926 

Metro 91926 600  2,55 3,24  1.944,00  

24 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 - SINAPI: 91928 

Metro 91928 300  4,15 5,27  1.581,00  

25 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 - SINAPI: 91930 

Metro 91930 300  5,67 7,21  2.163,00  

26 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 - SINAPI: 91932 

Metro 91932 300  9,33 11,86  3.558,00  

27 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 - SINAPI: 91934 

Metro 91934 200  14,28 18,15  3.630,00  

28 CAIXA DE GORDURA PVC DN 100 - SINAPI: 89710 Und 89710 4  8,32 10,57  42,28  



 

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA 

     Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Bairro Santa Rita 

   Cep: 68.900-030 – Macapá-AP – Tel: (96) 3212-1338 

Site www.cea.ap.gov.br 

 
 

 

52 
 

29 
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 
LANÇAMENTO - SINAPI: 94965 

M³ 94965 12  449,48 571,24  6.854,88  

30 
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA B SIEMENS-FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - SINAPI: 93654 

Und 93654 40  8,03 10,21  408,40  

31 
DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA B SIEMENS -FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - SINAPI: 93655 

Und 93655 30  8,84 11,23  336,90  

32 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020- SINAPI: 93663 

Und 93662 20  39,29 49,93  998,60  

33 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93664 

Und 93664 20  41,20 52,36  1.047,20  

34 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - SINAPI: 93672 

Und 93672 10  57,08 72,54  725,40  

35 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM 
(3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI: 95749 

Metro 95749 18  18,54 23,56  424,08  

36 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 91855 

Metro 91855 50  7,48 9,51  475,50  

37 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 91856 

Metro 91856 40  8,46 10,75  430,00  

38 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 91834 

Metro 91834 40  6,59 8,38  335,20  

39 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 
0 M < H <= 1 M - SINAPI: 93358 

M³ 93358 10  48,02 61,03  610,30  
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40 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - SINAPI: 
88650 

Metro 88650 192  12,87 16,36  3.141,12  

41 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 - SINAPI: 94446 

M² 94446 450  40,02 50,86  22.887,00  

42 

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_06/2016 - SINAPI: 94210 

M² 94210 800  45,21 57,46  45.968,00  

43 
FECHADURA DE EMBUTIR  COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO  DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SINAPI: 90830 

Und 90830 10  95,44 121,29  1.212,90  

44 

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E 
VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

Metro 100434 60  40,43 51,38  3.082,80  

45 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 - SINAPI - 94229 

Metro 94229 30  99,42 126,35  3.790,50  

46 
INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JANELA DE 
CORRER EM ALUMÍNIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, 
INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR - SINAPI: 94570 

M² 94570 18  264,89 336,65  6.059,70  
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47 

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RALO 
SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 101 00017124 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 
ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P - SINAPI: 89495 

Und 89495 6  7,50 9,53  57,18  

48 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018 - SINAPI: 98689 

Metro 98689 12  92,30 117,30  1.407,60  

49 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI: 86914 

Und 86914 12  40,48 51,45  617,40  

50 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - 
SINAPI: 86915 

Und 86915 12  90,05 114,44  1.373,28  

51 

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - SINAPI: 93396 

Und 93396 2  499,93 635,36  1.270,72  

52 
CAIXA D‟ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - 
SINAPI: 88503 

Und 88503 4  651,60 828,12  3.312,48  

53 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - SINAPI: 89709 

Und 89709 4  8,49 10,79  43,16  

54 
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P - SINAPI:  

M² 96359 50  62,51 79,44  3.972,00  
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55 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO  PADRÃO  MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO  DE  FURO  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SINAPI: 90831 

Und 90831 6  83,34 105,92  635,52  

56 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - 
SINAPI: 96486 

M² 96116 660  46,83 59,52  39.283,20  

57 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - SINAPI: 96985 

Und 96985 8  43,35 55,09  440,72  

58 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 - SINAPI: 94569 

M² 94569 28  422,66 537,16  15.040,48  

59 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - SINAPI: 94573 

M² 94573 28  303,56 385,79  10.802,12  

60 
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 100674 20  288,12 366,17  7.323,40  

61 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 - SINAPI : 90848 

Und 90848 6  500,84 636,52  3.819,12  
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62 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SINAPI: 90843 

Und 90843 6  613,47 779,66  4.677,96  

63 
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI: 83475 

Und 101662 10  404,72 514,36  5.143,60  

64 
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 - SINAPI: 87399 

M³ 87399 3  2.358,75 2.997,74  8.993,22  

65 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - SINAPI: 
94994 

M² 94994 112  86,06 109,37  12.249,44  

66 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 - SINAPI: 87251 

M² 87251 660  40,73 51,76  34.161,60  

67 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - SINAPI: 87263 

M² 87263 144  125,15 159,05  22.903,20  

68 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_06/2018 - SINAPI 98680 

M² 98680 144  38,97 49,53  7.132,32  
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69 

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM 
ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR 
QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - SINAPI:  
91069 

M² 91069 100  96,86 123,10  12.310,00  

70 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 - SINAPI: 
88648 

Metro 88648 80  5,78 7,35  588,00  

71 RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 - SINAPI: 98697 Metro 98697 120  51,25 65,13  7.815,60  

72 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - SINAPI: 87265 

M² 87265 320  47,33 60,15  19.248,00  

73 
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO 
EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 
101626 

Und 101626 50  96,46 122,59  6.129,50  

74 
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101627 

Und 101627 15  149,61 190,14  2.852,10  

75 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - 
SINAPI: 101666 

Und 101666 12  241,10 306,41  3.676,92  

76 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 - SINAPI: 90371 

Und 90371 10  20,92 26,59  265,90  



 

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA 

     Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Bairro Santa Rita 

   Cep: 68.900-030 – Macapá-AP – Tel: (96) 3212-1338 

Site www.cea.ap.gov.br 

 
 

 

58 
 

77 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 - SINAPI: 89987 

Und 89987 10  64,79 82,34  823,40  

78 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 - SINAPI: 89985 

Und 89985 10  61,54 78,21  782,10  

79 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 - SINAPI: 91793 

Metro 91793 30  56,37 71,64  2.149,20  

80 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO 
EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 - SINAPI: 91785 

Metro 91785 50  27,70 35,20  1.760,00  

81 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - 
SINAPI: 89357 

Metro 89357 30  19,44 24,71  741,30  

82 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 - SINAPI: 86932 

Und 86932 6  376,17 478,07  2.868,42  

83 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 - SINAPI: 95469 

Und 95469 10  158,87 201,91  2.019,10  
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84 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI: 100858 

Und 100858 10  497,14 631,82  6.318,20  

85 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI: 100849 

Und 100849 40  31,02 39,42  1.576,80  

86 
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM - SINAPI: 
72122 

M² 72122 40  241,69 307,16  12.286,40  

87 
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - SINAPI: 
72117 

M² 72117 40  284,36 361,39  14.455,60  

88 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA 
PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 
20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR 
(CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 - SINAPI: 
89170 

M² 89170 180  51,12 64,97  11.694,60  

89 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO - SINAPI: 72120 

M² 72120 12  338,03 429,60  5.155,20  

90 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - 
SINAPI: 91961 

Und 91961 20  35,34 44,91  898,20  

91 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI: 92023 

Und 92023 20  30,45 38,70  774,00  

92 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - 
SINAPI: 91953 

Und 91953 20  17,22 21,88  437,60  
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93 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - 
SINAPI: 91959 

Und 91959 10  27,24 34,62  346,20  

94 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - SINAPI: 93143 

Und 93143 20  119,61 152,01  3.040,20  

95 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - SINAPI: 97612 

Und 97612 80  19,06 24,22  1.937,60  

96 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 - SINAPI: 99814 

M² 99814 200  1,09 1,39  278,00  

97 

CUMEEIRA  E  ESPIGÃO  PARA  TELHA  CERÂMICA  EMBOÇADA  
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 - SINAPI: 94219 

Metro 94219 24  22,70 28,85  692,40  

98 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - 
SINAPI: 94223 

Metro 94223 36  53,11 67,50  2.430,00  

99 

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 - SINAPI: 92543 

M² 92543 400  13,09 16,64  6.656,00  

100 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM - SINAPI: 74244/1 

M² 74244/1 92  146,71 186,45  17.153,40  
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101 
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 - 
SINAPI: 98522 

Metro 98522 80  116,54 148,11  11.848,80  

102 

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA 
INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, 
COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 - SINAPI: 101198 

Metro 101198 180  60,28 76,61  13.789,80  

103 
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - 
SINAPI: 84886 

Und 84886 2  474,54 603,09  1.206,18  

104 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015 - SINAPI: 91222 

Metro 91222 12  8,59 10,92  131,04  

105 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - 
SINAPI: 96995 

M³ 96995 10  29,11 37,00  370,00  

106 
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97664 

Und 97664 20  0,86 1,09  21,80  

107 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017S - SINAPI: 97663 

Und 85333 6  6,97 8,86  53,16  

108 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97661 

Metro 97661 250  0,38 0,48  120,00  

109 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97632 

Metro 97632 64  1,49 1,89  120,96  

110 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 97660 

Und 97660 18  0,38 0,48  8,64  

111 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017- SINAPI: 97631 

M² 97631 140  1,88 2,39  334,60  
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112 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97622 

M² 97622 72  31,91 40,55  2.919,60  

113 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017: SINAPI: 97650 

M² 97650 600  4,25 5,40  3.240,00  

114 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 97645 30  19,00 24,15  724,50  

115 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 97644 30  5,28 6,71  201,30  

116 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI 
97640 

M² 97640 660  0,95 1,21  798,60  

117 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 – SINAPI: 97647 

M² 97647 800  1,97 2,50  2.000,00  

118 
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - 
SINAPI 97662 

Metro 97662 8  0,27 0,34  2,72  

119 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - 
SINAPI 91993 

Und 91993 15  27,83 35,37  530,55  

120 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - 
SINAPI 92000 

Und 92000 20  18,21 23,14  462,80  
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121 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015- SINAPI 92002 

Und 92002 20  28,35 36,03  720,60  

122 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 - SINAPI: 97647 

M² 97647 450  1,97 2,50  1.125,00  

123 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI: 97633 

M² 97633 660  13,05 16,59  10.949,40  

124 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LEDS 
TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - 
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

Und CP 40  146,03  185,59  7.423,60  

125 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
- SINAPI: 97586 

Und 97586 40  89,73 114,04  4.561,60  

126 
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_06/2018 - SINAPI: 
98670 

M² 98670 240  132,39 168,25  40.380,00  

127 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 - SINAPI: 89043 

M² 89043 150  58,80 74,73  11.209,50  
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128 

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 MANUAL. AF_06/2014 SINAPI: 
87472 

M² 87472 30  41,80 53,12  1.593,60  

129 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 - SINAPI: 
87757 

M² 87757 100  43,07 54,74  5.474,00  

130 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018 - SINAPI: 98546 

M² 98546 200  67,65 85,98  17.196,00  

131 
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 
AF_12/2019 - SINAPI: 100709 

Und 100709 18  30,86 39,22  705,96  

132 
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, 
PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR - SINAPI: 91305 

Und 91305 20  58,47 74,31  1.486,20  

133 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91305 

Und 91305 20  83,34 105,92  2.118,40  

134 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - SINAPI: 91341 

M² 91341 12  472,09 599,98  7.199,76  

135 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 - SINAPI: 100701 

M² 100701 24  404,06 513,52  12.324,48  
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136 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, 
INCLUSIVE ACESSORIOS - SINAPI: 73838/001 

Und 73838/001 14  1.127,17 1.432,52  20.055,28  

137 
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 - SINAPI: 
98458 

M² 98458 50  81,89 104,07  5.203,50  

138 
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 
MONTANTES METALICOS – SINAPI 72178 

M² 72178 200  19,47 24,74  4.948,00  

139 
DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 
6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" - SINAPI: 73909/001 

M² 73909/001 240  184,27 234,19  56.205,60  

140 
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, 
INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL - SINAPI: 72181 

M² 72181 200  25,09 31,89  6.378,00  

141 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 SINAPI: 86943 

Und 86943 8  178,53 226,89  1.815,12  

142 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 - SINAPI: 86911 

Und 86911 8  44,77 56,90  455,20  

143 
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, 
FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 

Metro 101188 500  3,58 4,55  2.275,00  

144 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - 
SINAPI: 100327 

Metro 100327 60  37,49 47,65  2.859,00  
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145 

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E 
VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI: 100434 

Metro 100434 180  40,43 51,38  9.248,40  

146 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. 
AF_01/2017 - SINAPI: 95952 

M³ 95952 6  1.765,50 2.243,77  13.462,62  

147 
CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 
INCLUSIVE LANÇAMENTO - SINAPI: 73361 

M³ 73361 12  386,20 490,82  5.889,84  

148 
APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA 
FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 - 
SINAPI: 101537 

Und 101537 4  130,49 165,84  663,36  

149 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 - SINAPI: 93382 

M³ 93382 20  19,18 24,38  487,60  

150 
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 - SINAPI: 95812 

Und 95812 40  14,52 18,45  738,00  

151 
LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - SINAPI: 97613 

Und 97613 60  24,07 30,59  1.835,40  

152 
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 73831/009 

Und 73831/009 40  51,14 64,99  2.599,60  

153 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - SINAPI: 101650 

Und 101650 120  19,06 24,22  2.906,40  

154 
LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020- SINAPI: 101646 

Und 101646 60  26,81 34,07  2.044,20  
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155 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - SINAPI: 101640 

Und 101640 80  69,95 88,90  7.112,00  

156 
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, 
H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019 - SINAPI: 100622 

Und 100622 6  1.616,48 2.054,38  12.326,28  

157 
TOLDO EM LONA FORRADA, COM ESTRUTURA EM METALON 
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 

Und CP 65  148,29  188,46  12.249,90  

158 
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018 

Und 98529 50  43,14 54,83  2.741,50  

159 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO - SINAPI: 73859/002 M² 73859/002 68.000  0,92  1,17  79.560,00  

160 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 
SINAPI: 72897 

M³ 72897 264  15,72  19,98  5.274,72  

161 
ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA OU SUMIDOURO COM 
CAMINHÃO LIMPA FOSSAS AUTO VÁCUO, INCLUSIVE LIMPEZA. 
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

Und CP 40  316,86  402,70  16.108,00  

        
TOTAL (R$) 1.194.199,23  

 


