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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2019–PRL/CEA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2019–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 MENOR PREÇO GLOBAL, em sessão pública virtual, por meio da internet, nos 

termos da Lei Ferderal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto Ferderal nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019; do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2.000; da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017; da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; do 

Decreto Federal 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 013/2019 – LIES e demais anexos integrantes deste 

Edital. 

 

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: marcelo.dias@cea.ap.gov.br, jose.pinto@cea.ap.gov.br, 
eva.nascimento@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 Execução de Serviços de Leitura  

de Medidores de Energia Elétrica com Faturamento em Tempo Real e Entrega de Faturas Simultânea com 

Microcoletores, Rol e Notificações diversas e confirmação de dados cadastrais das unidades consumidoras dos grupos 

“A” e “B” atendidas pela Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, conforme condições, quantidades, exigências e 

especificações discriminadas no TERMO DE REFERÊNCIA e demais documentos anexos a este Edital. 

1.2 O valor estimado desta contratação foi suprimido pela Comissão de Licitação e Contratos, conforme prevê o 

art. 34 da Lei 13.303/2016. 
 

 2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

2.1 despesas decorrentes desta contratação ocorrerão por conta da Dotação Orçamentária prevista no Orçamento de 

 
Inicio do Acolhimento das Propostas: 27/11/2019, às 17h00min (Horário de Brasília).  

Término do Acolhimento das Propostas: 18/12/2019, às 08h00min (Horário de Brasília). 
Abertura das propostas: às 08:00h do dia 18/12/2019  

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

 
Abertura para Lances: 18/12/2019. às 10h00min (horário de Brasília)  

 
Nº da licitação no Licitacoes-e : 793592 

mailto:marcelo.dias@cea.ap.gov.br
mailto:jose.pinto@cea.ap.gov.br
mailto:eva.nascimento@cea.ap.gov.br
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2019 da CEA, por meio da fonte de recurso da Unidade Orçamentária a ser indicado pelo Diretor de Gestão e 

Relacionamento Institucional – DG. 
 

 3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
 

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

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

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

internet, em horário de expediente desta Companhia de Eletricidade, ou seja, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 

17h30, no seguinte contato: licitacoes@cea.ap.gov.br. 

3.2 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. 

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

decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis (art. 87, §1º, da Lei 13.303/2016 c/c art. 39 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da CEA). 

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

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

“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 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). 

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

imediato bloqueio de acesso. 
 

 5. DA PARTICIPAÇÃO  

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

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

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

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

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

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

habilitação requeridos; 

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

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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5.1.4 Não estejam reunidas em consórcio, por meio de um ou mais de um consórcio ou isoladamente; 

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

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

desta licitação; 

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

também, se tornou inadimplente perante a União; 

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

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

Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do art. 83, inciso III, da Lei nº 

13.303/2016. 

5.2 Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá declarar em campo de mensagens do sistema 

eletrônico do licitacoes-e relativo às seguintes: 

5.2.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a 

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

5.2.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.2.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

5.2.4 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,XXXIII, da Constituição. 

5.2.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 

de setembro de 2009. 

5.3 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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; 

5.3.3 Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016. 
5.3.4 Empresa que esteja inadimplente com a Companhia de Eletricidade do Amapá. 

 

 6. ENVIO DAS PROPOSTAS/PLANILHAS NO SISTEMA  

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta/planilhas com a descrição 

do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o limite de acolhimento de proposta, quando, 

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

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

habilitação previstas neste Edital e seus anexos. 

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

assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 

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

Termo de Referência. 

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

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

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

b) Preencher, 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, podendo 

complementar as informações encaminhando via sistema, através de arquivos (documentos) anexo à proposta, sem que, 

para isso, precise identificar a LICITANTE, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 
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6.5.1 Qualquer elemento que possa identificar o licitante acarretará a desclassificação da proposta, sem prejuízo das 

sanções previstas nesse edital. 

6.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam 

omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

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

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

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

ou desviar-se de obrigações previstas em legislação. 

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

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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. 

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

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

Edital e seus anexos; 

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

6.14 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados 

mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital. 

6.15 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. 

6.16 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 Lei n. 13.303/2016 e nos termos do art. 63, §2° 

da IN SEGES/MP n.5/2017. 

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

conformidade com o 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. 

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

 7.  DA ABERTURA DA SESSÃO  
 

7.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora indicadas no 

preâmbulo deste Edital. 

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/PLANILHAS  

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. 
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8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 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.  

8.2.1  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

todos os participantes. 

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

fase de aceitação. 

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

lances. 

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

 9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS/PLANILHAS  
 

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

meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do horário e valores consignados no registro de cada 

lance. 

9.2  Para julgamento das propostas será adotado o critério do menor valor global. 

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

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

lugar. 

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

registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, mantendo-se em sigilo a identificação do detentor do lance. 

9.6  Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível. 

9.7  Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

9.8  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua 

atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.9  Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação do Pregoeiro aos licitantes. 

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

aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente no período Randômico determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances. 

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

apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS 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 
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classificado e, se atendidas às exigências deste edital, ser contratada. 

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

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

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

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 eventual empate entre duas propostas, o critério de desempate será aqueles previstos nos Incisos I a 

IV, do art. 55, da Lei nº 13.304/2016. 

 11. DA NEGOCIAÇÃO  

11.1 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. 

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

estimado para a aquisição. 

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

o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA/PLANILHAS  

12.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto contidas neste Edital e seus anexos. 

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

último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, em arquivo único, no 

prazo de 04 (quatro) horas prazo a ser definido e preenchido pelo Pregoeiro na publicação do Edital, contado da 

convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio do endereço eletrônico: licitacoes@cea.ap.gov.br. 

12.3 Para a melhor analise da proposta de preço o pregoeiro poderá solicitar ainda, os seguintes documentos: 

12.3.1 Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pela licitante para 

obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes da planilha de composição de 

custos e formação de preços do posto de serviço envolvido na contratação, podendo ser utilizado como modelo o 

Anexo IV do Termo de Referência; 

12.3.2 GFIP ou documento apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) da licitante. 

12.4 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. 

12.5 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados 

ou a fundo perdido. 

12.6 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais 

ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

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. 

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

12.8.1 Propostas com o valor unitário da mão de obra (total da planilha de custos e formação de preços de um 

empregado) superior ao estimado pela Administração; 

12.9 Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis. 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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12.9.1 Considerar-se-á inexequível 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. 

12.10 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não 

caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.  

12.11  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP n. 5/2017, que:  

12.11.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

12.11.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 

12.11.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

12.11.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível; 

12.11.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 

para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance 

que: 

12.12.4.1.1  for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.12.4.1.2  apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas 

provisórias e convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente. 

 

12.12 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o 

mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo 

possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e 

exequibilidade da proposta. 

12.13 Se 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 

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

seguintes procedimentos: 

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

aos custos com indícios de inexequibilidade; 

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

coletivos de trabalho; 

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

Previdência Social; 

12.13.4 consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

12.13.5 pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

12.13.6 verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa 

privada; 

12.13.7 levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 

12.13.8 demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
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12.14  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e 

a margem de lucro pretendida. 

12.15 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de 

Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias 

envolvidas na contratação; 

12.16  Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá 

ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.  

12.16.1 Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e contribuições 

na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do 

artigo 18, da LC 123, de 2006. 

12.16.2 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, 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; 

12.17 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a 

manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

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

quanto aos salários, estabelecido na CONVENÇÃO ou DISSÍDIO COLETIVO de trabalho ou equivalente vigente. 

12.18.1  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. 

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

desclassificação da proposta. 

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

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

 13. DO ENVIO DA PROPOSTA/PLANILHAS E DOCUMENTAÇÃO  

13.1 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de até 04 (quatro) horas, 

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

no item 14 deste Edital, ao endereço eletrônico licitacoes@cea.ap.gov.br, sob pena de não aceitação da proposta. 

13.2 A proposta/planilhas 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; 

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; 

13.2.3 Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

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

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 Quando o numeral dos novos preços adequados ao lance vencedor incorrer em dízima, deverá ocorrer o 
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arredondamento para menos. 

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

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

13.6 Os originais ou cópias autenticadas dos documentos remetidos por meio eletrônico citados no item 13.1, 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 04 (dias) dias úteis a partir da 

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

em envelope com timbre da empresa e lacrado. 

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

desclassificado. 

13.8 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. 

13.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

continuidade da mesma. 

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

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

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

13.12 Visando a celeridade do processo, uma vez transcorrido os prazos para o envio de documentos/planilhas 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 quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

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

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

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

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

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

habilitação, enviando a documentação relativa à: 

I – habilitação jurídica; 

II – regularidade fiscal e trabalhista; 

III – qualificação técnica; 

IV – qualificação econômico-financeira; 

V – declarações. 
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14.5 Habilitação jurídica: 
a) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

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

da respectiva sede; 

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

CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

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

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro 

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

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

Comércio - DNRC; 

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

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

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

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

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

 
14.6 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

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

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

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

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

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

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

Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

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

Federal; 

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

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,  

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

14.6.1 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida 

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

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

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

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

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

14.6.3 O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício (Resolução CGSIM n. 16, de 17 de dezembro de 2009). 

 
14.7. Qualificação Técnica: 
14.7.1 PROFISSIONAL: Comprovação do registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA, devidamente atualizado, no qual conste o(s) nome(s) de seu(s) responsável (is) técnico(s); 

14.7.1.1 As certidões expedidas por Conselhos de outras jurisdições que não a local, deverão ter o visto do 

CREA da região da sede da empresa (Resolução CONFEA n˚ 413, de 27 de junho de 1997). ficando obrigada, 

caso vença o certame, a apresentar o visto do CREA – AP, antes da assinatura do contrato. 

14.7.2 OPERACIONAL: Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características com o objeto da licitação, através da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, de que a Licitante realiza ou já realizou serviços de leitura de medidores, faturamento, 

impressão e emissão simultânea - LIES em alguma Concessionária do setor elétrico com aplicação de sistema digital; 

14.7.3 Declaração de Adimplência, para os licitantes que tem ou já tiveram alguma negociação/prestação de 

serviço para a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA,   informando que a licitante não possui 

restrição de descumprimento de obrigações contratuais com a CEA, mediante assinatura da Diretoria da 

área à que a licitação está vinculada e e chancela da Presidencia da CEA, conforme ANEXO VII do 

Edital. 

 
14.7.4 A comprovação do vínculo do profissional com o licitante poderá ser realizada pelos seguintes documentos: 

a) Ato Constitutivo, se sócio e/ou proprietário; 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social, se empregado; 

c) Contrato de Prestação de Serviços, se profissional liberal; 

d) Certidão de Registro do licitante no CREA de qualquer jurisdição, se nela constar o nome do 

profissional indicado como responsável técnico da empresa; 

14.7.5 Não serão aceitos atestados decorrentes de contratos em andamento, exceto quando se tratar de 

serviços executados de forma contínua, conforme definição do Art. 71, da Lei nº 13.303/2016; 

14.7.6 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 

endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 

do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

 
14.8 Qualificação Econômico-Financeira: 
14.8.1 Certidão Negativa de Falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
14.8.2 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; 

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

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

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

empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do Decreto n° 

8.538, de 06 de outubro de 2015); 
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b.3) A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de 

seu balanço patrimonial: 

 
Índice de Liquidez Geral 

 
Liquidez Geral = ≥ 1,0 

 
 

Índice de Solvência Geral 
 

Solvência Geral = ≥ 1,0 

 
 

Índice de Liquidez Corrente 
 

Liquidez Corrente = ≥ 1,0 

 
 

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

registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante, apresentado juntamente 

com a Certidão de Regularidade Profissional dentro da validade, de acordo com a Resolução CFC nº 1.402/2012. 

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

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido 

mínimo não inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

14.9 Declarações: 
 

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

habilitação e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme Anexo IV; 

14.9.2 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em 

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

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

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

14.9.3 Declaração, por parte do licitante, de elaboração independente de proposta, conforme Anexo IX deste Edital, em 

cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI nº 02/2009, de 16/09/2009, publicado no DOU de 17/09/2009 e 

demais declarações anexas a este Edital. 

14.9.4 Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados para habilitacao deverao estar em nome do 

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

14.9.4.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; 

14.9.4.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial; 

14.9.4.3. Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverao ser apresentados tanto os 

documentos da matriz quanto os da filial; 

  Ativo Circulante + Realizável a longo prazo  
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 

  Ativo Total  
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 

  Ativo Circulante  
Passivo Circulante 
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14.9.4.4. Serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

14.9.5. Para fins de habilitacao, a verificacao em sitios oficiais e entidades emissoras de certidões e/ou declaracoes 

constituem meio legal de prova. 

14.9.6. Sera inabilitada a licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

verificação meio legal de prova, para fins de habilitação. 

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

e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante. 
 

 15  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

15.7 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta/planilhas classificada em primeiro lugar quanto à 

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

15.8 Confirmada à aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento do preço, procedendo à 

verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste Edital e seus anexos. 

15.9 A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observado o preço máximo 

estimado de referência fixado pela Administração. 

15.9.1 O preço referência será utilizado na análise do valor ofertado pela licitante. 

15.10  Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as 

condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 

lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus anexos. 

15.11 Nas hipóteses previstas no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 

seja obtido melhor preço, tendo sempre como parâmetro a menor oferta apresentada no certame. 

15.12 Quando verificada discrepância relevante entre o preço da menor oferta obtida no certame e aquele decorrente 

da negociação com o licitante remanescente, será facultado à Administração revogar o procedimento licitatório, 

mediante despacho fundamentado, assegurando, a ampla defesa e o contraditório. 

15.13 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 

 16  DOS RECURSOS  

16.7 Declarado o vencedor, será concedido prazo de 01 (uma) hora, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma 

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

recorrer e por quais motivos. 

16.8 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 

intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente, em campo próprio do sistema. 

16.9 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 59, §1º, da 

Lei 13.303/2016 c/c art. 69 do Regulamento de Licitações e Contratos da CEA), observado o horário de 07h30 às 11h30 

e 13h30 às 17h30, contados da data que postou sua intenção recursal, para apresentar as razões, pelo sistema 

eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
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16.10 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. 

16.11 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência do 

direito de recurso, autorizando o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor e encaminhando o processo ao 

Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, para homologação. 

16.12 Decididos os recursos, o Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA homologará o processo 

licitatório. 

16.13 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

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

16.15  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital.

 

17.7 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. 

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

procedimento licitatório. 
 

 18   DA ASSINATURA DO CONTRATO  

18.1. O fornecedor poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente 

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

18.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a assinatura do Termo de Contrato ou 

aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 

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

assinado/retirado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu  recebimento. 

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

Regulamento de Licitações 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. 

18.4 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. 

18.5 No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, 

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

18.6 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. 

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

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

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

da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

18.8 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato ou não entregar a 

documentação exigida para a contratação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 

penalidades legalmente estabelecidas. 

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

entidade licitante. 

18.10 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. 

17 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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23 DA LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CARACTERÍSTICAS DOS SITEMA E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

24 DO PAGAMENTO 

25 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

26 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 19  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

19.7 Conforme o ITEM 06 do ANEXO I – Termo de Referência, deste edital. 
 

 20  DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  
 

20.7 Conforme o ITEM 07 do ANEXO I – Termo de Referência, deste edital. 

 

 21  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

21.7 Conforme os ITENS 18 e 19 do ANEXO I – Termo de Referência, deste edital.  

 

22.7 A contratante convocará oficialmente a contratada 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, sem prejuízo das sanções previstas no art. 82 da Lei nº 13.303/2016. 

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

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

22.9 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. 

22.10 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. 

22.11 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. 

 

 

23.1 Conforme o ITEM 08 do ANEXO I – Termo de Referência, deste edital. 
 
 

 

24.1 Conforme o ITEM 11 do ANEXO I – Termo de Referência, deste edital. 
 
 

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

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

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

fundamentado. 

25.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

25.3 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 docontrato. 

 

 

22 DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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26.1  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 DE ELETRICIDADE 

DO AMAPÁ por prazo não superior a 2 (dois) anos, que podem ser cumuladas com multa. 

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

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

26.2.2 não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 

26.2.3 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do Contrato sem motivo justificado; 

26.2.4 prestar declaração falsa durante o Procedimento Licitatório Eletrônico ou a execução do Contrato; 

26.2.5 praticar ato fraudulento na execução do Contrato; 

26.2.6 comportar-se com má-fé ou cometer fraude fiscal. 

26.3 A sanção de suspensão, referida no inciso III do artigo 83 da Lei n. 13.303/2016, deve observar os seguintes 
parâmetros: 

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

26.3.2 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. 

26.4 As penas bases definidas no item 26.3 desta Cláusula devem ser qualificadas nos seguintes casos: 
26.4.1 em 1/2 (um meio), se a CONTRATADA for reincidente; 

26.4.2 em 1/2 (um meio), se a falta da CONTRATADA tiver produzido prejuízos relevantes para a COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ. 

26.5 As penas bases definidas no item 26.3 desta Cláusula devem ser atenuadas nos seguintes casos: 
26.5.1 em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA não for reincidente; 

26.5.2 em 1/4 (um quarto), se a falta da CONTRATADA não tiver produzido prejuízos relevantes para a COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ; 

26.5.3 em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e 

26.5.4 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. 

26.6 A CONTRATADA estará sujeita à multa: 
26.6.1 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. 

26.6.1.1 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. 

26.6.1.2 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. 

26.6.1.3 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. 

26.7 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. 
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26.8 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. 

26.9 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. 

26.10 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. 

26.11 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. 

26.12 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. 

26.13 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. 

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

 27  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

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

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

contratação. 

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

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

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

ao presente Edital. 

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

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

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

Amapá, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

27.6 A anulação do Pregão induz à do contrato. 

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

direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportadono cumprimento do Contrato. 

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

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

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

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

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

27.11 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão 

pública virtual deste Pregão constarão em ata divulgada no sistema eletrônico. 

27.12 Para todas as referências de tempo contidas neste Edital, será observado o horário de Brasília (DF) e, dessa 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

27.13 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação constante do preâmbulo deste 
Edital. 

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

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



COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 
Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: pre@cea.ap.gov.br 
Site: www.cea.ap.gov.br 

 

 

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

 28  DOS ANEXOS  

 
28.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Modelo de Prosposta 

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

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

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

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

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Adimplência -  CEA 

h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

i) Anexo IX – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

j) Anexo X – Minuta do Contrato. 

k) Anexo XI – Minuta de Termo de Confidencialidade 

 
 

Macapá-AP, 21 de novembro de 2019. 
 
 

 

Marcelo Dias 
Pregoeiro – PRL/CEA 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº 003/2019– LIES 

 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de SERVIÇOS DE LEITURA DE MEDIDORES DE 
ENERGIA ELÉTRICA COM FATURAMENTO EM TEMPO REAL E ENTREGA DE FATURAS SIMULTÂNEA COM 
MICROCOLETORES, ROL E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS E CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS 
UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS “A” E “B” ATENDIDAS PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ – CEA. 

 
2. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

2.1. PREGÃO ELETRÔNICO através de licitação do tipo MENOR PREÇO, com pessoal e equipes trabalhando em 
REGIME DE PRODUTIVIDADE, com remuneração dos serviços diretamente relacionada à quantidade de ULEs – 
Unidade de Leitura e Entrega de Fatura executadas a serem processadas para COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA. 

2.2. O critério de julgamento das propostas será com base no menor preço da ULE - UNIDADE DE LEITURA E 
ENTREGA DE FATURA, devendo ser ofertado esse valor unitário no sistema de pregão eletrônico, sendo admitidas 
apenas propostas que consignem, no máximo, duas casas decimais. 

 
3. UNIDADE DE LEITURA E ENTREGA DE FATURA - ULE 

A unidade de medição do serviço será feita em ULE, que significa UNIDADE DE LEITURA E ENTREGA DE FATURA, 
cujos quantitativos por tipo de atividade e que englobam todos os serviços de leitura e entrega de faturas estão 
dimensionados conforme: TABELA DE ATIVIDADES - ANEXO I - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS SERVIÇOS 
DE LEITURA E ENTREGA DE FATURAS. 

 

4. DEFINIÇÃO DE TERMOS 
4.1 CONSUMIDOR 

Pessoa física ou jurídica, que solicita à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA o fornecimento de 

energia elétrica e assume a responsabilidade pelo pagamento das faturas e pelas demais obrigações fixadas em 

normas e regulamentos do Setor Elétrico Nacional. 

4.2 MEDIDORES DE ENERGIA 

São equipamentos instalados nas dependências dos usuários, CP Rede e clientes da COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, que mede a quantidade de energia elétrica consumida em um determinado 

período. 

4.3 RD - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

É o conjunto de estruturas, postes, fiação e outros componentes que transmite a energia elétrica vindo do 

Sistema da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA até os ramais externos ou ramais de serviço 

dos diferentes consumidores. 

4.4 UC 

São imóveis, residências ou qualquer outro tipo de edificação permanente, interligados ao sistema da 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, que utilizam iluminação e/ou força elétrica como bem de 

consumo em suas instalações. 

4.5 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Nota fiscal que apresenta a quantia total que deve ser paga pela prestação do serviço público de energia elétrica, 

referente a um período especificado, discriminando as parcelas correspondentes. 

4.6 TARIFA 

Preço da unidade de energia elétrica fixado pelo Poder concedente. 

4.7 CARGA INSTALADA 
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Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de 

entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW). 

4.8 ORDEM DE SERVIÇO – OS 

Documento emitido pela área responsável pelos trabalhos, para atender as solicitações dos clientes e contém as 

informações necessárias para a execução de um serviço em campo. 

4.9 AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO - "AS" 

Documento emitido pelo órgão gestor do serviço que autoriza o início de determinado serviço e todas as 

atividades previstas em contrato. 

4.10 CONDIÇÕES BÁSICAS 

Conjunto de cláusulas que estabelecem as condições contratuais e os aspectos fundamentais quanto ao 

desenvolvimento ordenado das atividades e a documentação exigível para a organização técnica e administrativa 

dos serviços objeto do Contrato. 

4.11 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Conjunto de cláusulas que estabelecem as condições técnicas contratuais, exigíveis e decorrentes dos princípios, 

características técnicas e normas necessárias à execução legal do objeto do TERMO DE REFERÊNCIA. 

4.12 CONDIÇÕES GERAIS 

Conjunto de cláusulas que estabelecem as condições contratuais voltadas para os seus aspectos legais, bem 

como os direitos e obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE. 

4.13 FOLHA DIÁRIA DE SERVIÇOS 

Documento que expressa o quantitativo de serviços executados diariamente. 

4.14 FOLHA DE MEDIÇÃO MENSAL 

Documento consolidado e emitido ao final de cada mês, denominado MEDIÇÃO MENSAL, com base nas “folhas 

diárias de serviços”, pelo o qual a CONTRATANTE autorizará a CONTRATADA a emitir a correspondente fatura. 

4.15 GESTOR DO CONTRATO 

O Departamento de Gestão da Receita - DCG é o responsável pelo gerenciamento do contrato através do seu 

gestor, atual ocupante Emiliano Almeida Loureiro , matricula xxxxx, CPF. xxx.xxx.xxx-xx cabendo-lhe a emissão 

de termos, penalidades e multas, controle de caução, avaliação de desempenho contratual e demais atividades 

relacionadas ao cumprimento de cláusulas contratuais. 

4.16 GESTOR DO SERVIÇO 

A Coordenação dos Serviços de Leitura e Entrega de Faturas da CONTRATANTE são os responsáveis pelo 

gerenciamento operacional dos serviços executados pela CONTRATADA e todos os seus desdobramentos 

técnicos, administrativos e de controles. 

4.17 NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 

Documento emitido pelo gestor do serviço, e entregue à CONTRATADA quando constatada qualquer 

irregularidade na execução dos serviços ou qualquer outro procedimento não compatível com o objeto deste 

contrato, servindo este documento, posteriormente, como instrumento de avaliação de desempenho. 

4.18 CONSUMIDORES DO GRUPO “A” 

Agrupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento de tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou 

atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia 

e subdividido nos seguintes subgrupos: 

Subgrupo A1: Tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV. 

Subgrupo A2: Tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV. 

Subgrupo A3: Tensão de fornecimento de 69 kV. 

Subgrupo A3a: Tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV. 

Subgrupo A4: Tensão de fornecimento de 2,3kV a 25 kV. 

Subgrupo AS: Tensão de fornecimento inferior a 2,3kV, a partir de sistema subterrâneo de distribuição. 

4.19 CONSUMIDORES DO GRUPO “B” 

Agrupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento de tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado 

pela tarifa monômia e subdividido nos seguintes subgrupos: 
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Subgrupo B1: Residencial. 

Subgrupo B2: Rural. 

Subgrupo B3: demais classes; e. 

Subgrupo B4: Iluminação Pública. 

 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

As equipes de leitura e entrega de faturas efetuarão pelo menos uma visita, a cada unidade consumidora, por ciclo de 

faturamento (mensal) atendidas pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, das classes residencial, 

comercial, industrial, poder público, serviço público, rural, iluminação pública, consumo próprio e outros que possam 

existir ou ser criados. Estes serviços obedecerão ao CRONOGRAMA DE FATURAMENTO da empresa, com as datas 

pré-estabelecidas e acordadas com os clientes da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

Esses serviços e todas as atividades correlatas aos de Leitura e Entrega de Faturas, serão executados pela 

CONTRATADA consistindo, basicamente, dos itens abaixo relacionados e de acordo com as instruções a serem dadas 

pela fiscalização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA: 

 
5.1 Leitura de medidores de energia elétrica e através de COLETORES e ROL, em áreas urbanas, rurais  e 

ribeirinhas do Estado do Amapá. 

5.2 Leitura de medidores de energia elétrica com emissão de conta simultânea e registro de códigos de mensagens 

através de COLETORES DE DADOS E IMPRESSORA, em áreas urbanas, rurais e ribeirinhas do Estado do 

Amapá. 

5.3 Entrega de faturas de energia elétrica (CONTAS DE LUZ) em áreas urbanas, rurais e ribeirinhas do Estado do 

Amapá. 

5.4 Entrega de segunda via, solicitada pelos postos de atendimento físico e virtual, respeitando o item 6.2 deste 

contrato. 

5.5 Entrega de faturas de energia elétrica (CONTAS DE LUZ), agrupadas ou protocoladas para endereço opcional, 

em áreas urbanas, rurais e ribeirinhas do Estado do Amapá. 

5.6 Confirmação de leitura de medidores e de dados cadastrais em áreas urbanas, rurais e ribeirinhas do Estado do 

Amapá, distribuídos em setores distintos. 

5.7 Entrega de Faturas de Energia Elétrica (CONTAS DE LUZ) a consumidores do GRUPO A (Especial) em áreas 

urbanas, rurais e ribeirinhas do Estado do Amapá. 

5.8 Entrega de Faturas Alternativas em áreas urbanas e rurais de do Estado do Amapá. 

5.9 Atendimento das demandas decorrentes das reclamações de consumidores da COMPANHIA DE  

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA quanto à confirmação de leitura de medidores, entrega de faturas de energia 

elétrica e atividades afins de FATURAMENTO. 

5.10 Lançamento, digitação e impressão de dados operacionais de ENTREGA DE FATURAS, AVISOS DE 

COBRANÇA, ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS e atividades afins das áreas de FATURAMENTO e 

COBRANÇA em terminais apropriados ou com utilização de microcomputador. 

 
6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1 Os serviços referidos no objeto deste termo de referência serão executados segundo as programações diárias 

elaboradas pelo Departamento de gesto da receita - DCG, que viabilizará com a devida urgência as informações 

indispensáveis à deflagração imediata das ações de execução pela CONTRATADA. 

6.2 Os prazos de execução dos serviços, ainda que justificadamente, não poderá exceder os limites estabelecidos 

pela CONTRATANTE ou pelo poder concedente (ANEEL - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA) em 

resolução, portaria ou documento equivalente. 

6.3 O cronograma estabelecido para execução dos serviços poderá ser a qualquer tempo, alterado, modificado, 

acrescido e/ou reduzido, de acordo com a conveniência e interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação 

escrita à CONTRATADA. 
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7. GARANTIA DOS SERVIÇOS 
Em todas as atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA, depois de concluídas deverão ter assegurado a 

garantia de 24 (vinte e quatro) meses, quanto a vícios ocultos, informação incorreta ou defeitos da coisa, ficando a 

CONTRATADA, responsável, exclusivamente, por todos os encargos que disso decorrem ou possam decorrer e das 

providências de correção sem ônus para a CONTRATANTE. 

7.1. É de responsabilidade da CONTRATADA o monitoramento dos serviços de entrega e emissão de mensagens de 

ocorrências de leitura a fim de que possa garantir lisura e qualidade dos serviços executados e apresentar 

relatórios mensal desses serviços ao gestor do serviço, sito no item 4.16 desse CONTRATO. 

 
8. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS. 

Os serviços objeto da presente contratação serão executados na área de concessão da COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, sob orientação e fiscalização do Departamento de Gestão da Receita – DCG que 

atenderá a CONTRATANTE para entrega das programações diárias, semanais ou mensais nas seguintes instalações: 

8.1. Edifício Sede da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA, sito na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 

1.900 – Santa Rita – Macapá – Amapá. 

8.2. Eventualmente nos escritórios comerciais, localizados nas dezesseis sedes municipais e em alguns distritos e 

onde pode ser necessário que o pessoal a ser disponibilizado pela CONTRATADA tenha que entregar ou 

apanhar documentos nestes locais. 

8.2.1. E outros, que porventura forem inaugurados no período de vigência desta contratação. 

8.3. Qualquer alteração a ser introduzida na programação e/ou nos padrões de execução dos serviços, quando 

proposta pela CONTRATADA, deverá ser feita por escrito e só será executada se for previamente analisada e 

aprovada, também por escrito pela coordenação da CONTRATANTE. 

8.4. Todos os uniformes e/ou fardamento de segurança, relacionados no ANEXO I – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, 

bem como os veículos a serem utilizados, serão fornecidos no local da execução do SERVIÇO pela 

CONTRATADA, conforme relacionado neste documento e anexos. 

8.5. Todos os materiais, equipamentos, máquinas, insumos e acessórios para execução dos serviços serão 

fornecidos pela CONTRATADA. 

8.6. As máquinas MICROCOLETORAS DE DADOS e o seu sistema operacional deverão contemplar, dentre outros 

aspectos técnicos, um módulo de pré-faturamento apto a atender as seguintes necessidades: 

8.6.1. Agrupar um determinado conjunto de usuários, selecionados por local e data de leitura; 

8.6.2. Agregar todas as informações de cadastro e histórico de consumo e leitura; 

8.6.3. Agregar parâmetros para o cálculo do consumo; 

8.6.4. Agregar dados de cobrança de todos os itens da fatura, cujo cálculo do valor não dependa do consumo, 

tais como multas, taxas, contribuições, parcelamento e demais lançamentos comerciais. 

8.6.5. Agregar mensagens específicas, de cunho publicitário ou institucional, de interesse da COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA; 

8.6.6. Agregar parâmetros para a crítica e depuração de dados inconsistentes; 

8.6.7. Agregar parâmetros para atualização cadastral; 

8.7. A CONTRATADA deverá adaptar os “layouts” de interface operacional do software utilizado pelas máquinas 

MICROCOLETORAS DE DADOS aos “layouts” existentes no sistema de faturamento da COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

8.8. As licenças do software de leitura de dados com impressão simultânea de faturamento e outros documentos a 

parte, incluindo-se a transmissão on line e GPS terão suas licenças de uso contratadas e custeadas pela 

CONTRATADA. 

 
9. PREÇO DOS SERVIÇOS 

 Os itens da composição do custo deste TERMO DE REFERÊNCIA estão demonstrados no anexo IV – 

PLANILHA DE CUSTOS correspondentes aos custos com pessoal, veículos (motos, aluguel de lancha de 
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alumínio) bem como outros insumos e custos agregados e necessários para a execução dos serviços de 

leitura de medidores de energia elétrica e entrega de faturas, objeto da presente Contratação. 

 PLANILHA BASE PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, INSUMOS E COMPOSIÇÃO DO CUSTO 

DOS SERVIÇOS EM ULE (UNIDADES DE LEITURA E ENTREGA DE FATURA), ANEXO IV – 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E ORÇAMENTO ESTIMADO; 

 PLANILHA DE RESUMO DE CUSTOS CONSOLIDADOS, ANEXO IV – COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E 

ORÇAMENTO ESTIMADO; 

 
9.1. O valor mensal estimado deste TERMO DE REFERÊNCIA é de R$ XXX.XXX,XX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

9.2. O valor estimado por Unidade de Leitura e Entrega de Fatura – ULE, deste TERMO DE REFERÊNCIA é de R$ R$ 

XX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

 
10. DO CRÉDITO DA DESPESA 

 

10.1. As despesas decorrentes deste serviço correrão por conta da Dotação Orçamentária prevista no Orçamento da CEA, 

através da fonte de recurso nº 01-Recursos Próprios a conta de Unidade Orçamentária 34 - DEPARTAMENTO DE 

GESTÃO DA RECEITA, Conta Despesa 42 - GERÊNCIA DE FATURAMENTO. 

 
11. MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS: 

 

11.1.O pagamento dos serviços será mensal e baseado na quantidade de ULE (UNIDADE DE LEITURA E ENTREGA 

DE FATURA) executadas em cada atividade e cujas quantidades e custos associados estão contidos no ANEXO  

I - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS SERVIÇOS DE LEITURA E ENTREGA DE FATURAS. 

Nota: No custo unitário cotado dos serviços, deverão estar inclusos todos os impostos, encargos, contribuições, 

insumos, custos adicionais e todas as despesas administrativas, devidas e incidentes sobre o custo dos serviços 

objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos. 

11.2.Considerando o regime de produtividade para a execução dos serviços, a distribuição de tarefas será feita de 

acordo com a programação do órgão gerenciador do serviço, podendo a mesma ser mensal, semanal, ou diária, 

de acordo com a natureza dos trabalhos. 

11.3.A medição para efeito de levantamento da produção mensal e, portanto das ULE’s executadas, será feita pela 

CONTRATADA no final de cada jornada de trabalho, posteriormente conferida e aprovada pelo órgão  

responsável pela fiscalização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA através de registro em 

formulário específico denominado "Folha de Medição". Neste formulário a ser rubricado diariamente pelo 

responsável pela execução das atividades deverão constar as seguintes informações: 

 Discriminação e identificação das equipes, rotas percorridas e outros controles; 

 Pessoal, veículo, ferramentas e equipamento empregado na execução dos serviços; 

 ULE equivalente à quantidade de serviços executados em campo; 

 Uma ULE para entrega alternativa; 

 Horário de liberação do pessoal, no início dos trabalhos e ao final das atividades; 

 Assinatura do representante legal da Contratada e da gerência da unidade da CONTRATANTE às quais os 

serviços estão afetos. 

11.4.A CONTRATANTE, ao final de cada mês ou período equivalente de medição dos serviços, com aprovação de 

pessoa credenciada da CONTRATADA, emitirá em três vias a medição definitiva e a correspondente fatura. 
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11.5.A liberação da fatura será feita após a aprovação da medição mensal e correspondente aos serviços e OS’s 

executadas, mas somente se cumprirá depois de aceitos pela CONTRATANTE, bem como depois de realizados 

pela CONTRATADA os acertos complementares e/ou correções de serviços recusados pela fiscalização. 

11.6.Todas as providências de correção e/ou exigências retificadoras contidas em notificação emitida pela 

CONTRATANTE e relativas a serviços recusados pela fiscalização, deverá ocorrer, no máximo, até o primeiro dia 

útil subseqüente depois de notificada a CONTRATADA. 

11.7.A partir destas providências e sanada as irregularidades constatadas pela fiscalização da COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, dar-se-á continuidade do processo de liberação da folha de medição para 

suportar os pagamentos correspondentes. 

11.8.Sob nenhuma hipótese serão computados na medição qualquer quantitativo ou serviços que tenham sido 

recusados pela fiscalização da CONTRATANTE e não reparados e/ou corrigidos pela Contratada até a data da 

realização da medição correspondente ou prazo fixado em notificação específica. 

11.9.O processo de pagamento dos serviços ocorrerá, cumpridas estas etapas de fiscalização, em conformidade com o 

que resolve o presente TERMO DE REFERÊNCIA e as demais disposições sobre o assunto constante dos 

Anexos: I – Condições Específicas, II – Condições Básicas e III – Condições Gerais. 

 
12. HORÁRIO DE TRABALHO 

 

12.1. Para efeito de cálculo dos custos dos serviços, a carga horária semanal é de 40 horas (quarenta horas) de segunda 

a sexta-feira para Assistente administrativo, Engenheiro, Técnico de Segurança do Trabalho e havendo 

necessidade, trabalhará em regime de hora extra aos sábados de 08:00 até 12:00. Para pessoal de campo 

(operadores/entregadores pedestres e motociclistas, entregadores, eletrotécnico, supervisor) a jornada de 

trabalho será de 44hs, portanto os serviços executados em dias normais, conforme programação, de segunda a 

sexta-feira e nos sábados em meio expediente (08:00 às 12:00); 

12.2. Em qualquer uma das hipóteses mencionadas no item anterior, a carga horária diária, deve obedecer ao limite 

máximo permitido pela legislação vigente; 

12.3. Os Serviços de Leitura de Medidores e Entrega de Faturas de energia elétrica, normalmente são executados em 

dias normais e aos sábados até as 12:00, portanto em horário comercial; 

 
13. GERÊNCIA DO CONTRATO 

O gerenciamento do instrumento contratual estará sob responsabilidade do Departamento de Gestão da Receita – DCG 

da CONTRATANTE, que exercerá a fiscalização e o fiel cumprimento das cláusulas contratuais e todas as exigências 

contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA, seus anexos, normas e regulamentos da CONTRATANTE e demais 

disposições legais sobre os serviços contratados. 

 
14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE MÃO DE OBRA 

 

14.1. A qualificação técnica e exigências de formação técnico/profissional estão discriminadas no ANEXO I - 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS SERVIÇOS DE LEITURA E ENTREGA DE FATURAS, cujo teor e suas 

exigências são partes integrantes da presente contratação e contemplam as seguintes qualificações: 

 Para os operadores Urbano/Rural: 

Ensino médio Completo; 

Conhecimento dos logradouros na sua respectiva área de atuação; 

Eletricidade Básica; 

Conhecimento da resolução 414/2010 da ANEEL no que concerne a leitura e faturamento de energia elétrica. 

 Para os operadores Eletricistas Urbano/Rural: 

Ensino Médio Completo; 

Conhecimento de Informática Básica; 

Conhecimento dos logradouros na sua respectiva área de atuação; 

Curso de Eletricista (Média e Baixa Tensão); 
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NR-10 

Conhecimento de Leitura de Medidores de Energia Elétrica. 

Conhecimento da resolução 414/2010 da ANEEL no que concerne a leitura e faturamento de energia elétrica. 

 Para os Eletrotécnicos dos serviços de Leitura e Entrega de Faturas Urbano/Rural: 

Ensino Médio Completo, Curso Técnico em eletrotécnica e registro profissional para exercer a atividade; 

Eletricidade Básica; 

Conhecimento de Informática Básica; 

Conhecimento dos logradouros na sua respectiva área de atuação; 

Conhecimento sobre Padrão de entrada (grupos “A” e “B”); 

Interpretação de desenhos e mapas; 

Conhecimento básico de Tecnologia de medidores de energia; 

Conhecimento da resolução 414/2010 da ANEEL. 

Conhecimento de normas de ligação de média e baixa tensão 

Experiência profissional comprovada em atividade afim; 

 Para o Técnico de Segurança do Trabalho: 

Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Segurança do Trabalho e registro profissional para exercer a 

atividade; 

Conhecimento de Informática Básica; 

Conhecimento dos logradouros na sua respectiva área de atuação; 

Conhecimento da resolução 414/2010 da ANEEL; 

 Para o Gerente Administrativo dos serviços de Leitura e Entrega de Faturas urbano/rural: 

Ensino Médio Completo, 

Conhecimento de Informática Básica; 

Conhecimento dos logradouros na sua respectiva área de atuação; 

Conhecimento sobre Padrão de entrada; 

Interpretação de desenhos e mapas; 

Conhecimento da resolução 414/2010 da ANEEL; 

Experiência profissional comprovada em atividade afim; 

 Para o Fiscal de campo dos serviços de Leitura e Entrega de Faturas urbano/rural: 

Ensino Médio Completo; 

CNH categoria “B”, no mínimo. 

Eletricidade Básica; 

Conhecimento de Informática Básica; 

Conhecimento sobre Padrão de entrada; 

Conhecimento básico de Tecnologia de medidores de energia; 

Conhecimento de normas de ligação de média e baixa tensão 

Conhecimento dos logradouros na sua respectiva área de atuação; 

Conhecimento da resolução 414/2010 da ANEEL; 

 Para os Apoios Administrativos dos serviços de Leitura e Entrega de Faturas urbano/rural: 

Ensino Médio Completo; 

Experiência na função de assistente administrativo; 

Conhecimento de cálculo de consumo de energia elétrica; 

Conhecimento de Informática Básica; 

Conhecimento dos logradouros na sua respectiva área de atuação; 

Conhecimento da resolução 414/2010 da ANEEL. 

 Para Apoios Técnicos de Nível Superior 

Ensino Superior Completo; 

Experiência em rotinas de Gestão de Contratos; 

Conhecimento de cálculo de planilha de medição; 
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Conhecimento de Informática; 

Conhecimento e controle de rotinas fiscais; 

Conhecimento em logística e suprimentos. 

 Para Engenheiro Eletricista: 

Nível Superior Completo em Engenharia Elétrica e registro profissional para exercer a atividade; 

Informática básica 

Conhecimento dos logradouros na sua respectiva área de atuação; 

Experiência profissional comprovada em atividade afim; 

Conhecimento da resolução 414/2010 da ANEEL. 

Conhecimento da norma de ligação de média e baixa tensão. 

14.2. Os valores utilizados são estimados com base em contratações similares recentes, valores de referência do 

mercado e/ou valores mínimos previstos em Acordo Coletivo das categorias as quais, frequentemente, a 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA efetua contratações de serviços. 

 
15. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O prazo de vigência do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da assinatura do 

instrumento contratual, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a sessenta meses, conforme 

inciso II do artigo 57 da, Lei 8.666/93. 

 
16. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

O prazo de execução do presente contrato será a partir do final da mobilização até a término da vigência do Contrato. 
 

17. MOBILIZAÇÃO 
O prazo de mobilização das equipes será de até 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato, não podendo 

ser prorrogado. 

 
18. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deverá ficar subordinada às normas legais pertinentes ao objeto da presente Contratação, bem como 

conter-se rigorosamente dentro das especificações estabelecidas nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – ANEXO I, nas 

CONDIÇÕES BÁSICAS – ANEXO II e CONDIÇÕES GERAIS – ANEXO III. 

 
19. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 

Além dos direitos e obrigações consagrados nas disposições legais pertinentes à contratação do objeto deste TERMO 

DE REFERÊNCIA, a CONTRATANTE cumprirá também aqueles elencados nas CONDIÇÕES GERAIS – ANEXO III. 

 
20. MULTAS E PENALIDADES 

 

20.1. Conforme CONTRATO, CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – ANEXO I, CONDIÇÕES BÁSICAS – ANEXO II e 

CONDIÇÕES GERAIS – ANEXO III. 

20.2.A aplicação das penalidades previstas nos anexos referidos não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por 

outros danos ou prejuízos a que der causa por infração de Cláusula ou disposição contratual, ou ainda por 

execução inadequada dos serviços. As multas impostas serão descontadas do valor líquido das faturas devidas 

pela CONTRATANTE. 

 
21. ANEXOS 

 

21.1. Os procedimentos gerais, as especificações técnicas e o detalhamento dos serviços executados e suas atividades 
correlatas e pertinentes a esta contratação estão discriminados nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – ANEXO I, nas 
CONDIÇÕES BÁSICAS – ANEXO II, CONDIÇÕES GERAIS – ANEXO III, cujo teor e suas exigências são partes 
complementares que integram este TERMO DE REFERÊNCIA. 
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1. OBJETIVO 

Definir as CONDIÇÕES ESPECÍFICAS necessárias à contratação dos serviços de 
leitura de medidores de energia elétrica com faturamento em tempo real e 
entrega de faturas simultânea com microcoletores, rol e notificações diversas e 
confirmação de dados cadastrais das unidades consumidoras dos grupos “A” e 
“B” atendidos pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. 

 

2. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO através de licitação do tipo MENOR PREÇO, com pessoal e 
equipes trabalhando em REGIME DE PRODUTIVIDADE, com remuneração dos 
serviços diretamente relacionada à quantidade de ULEs – Unidade de Leitura e Entrega 
de Fatura executadas a serem processadas para COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA. 

 
 

3. CONCEITUAÇÃO 
 

3.1. CORRIDA 
É um conjunto de livros que corresponde a uma área geográfica cuja leitura deve 
ser realizada numa mesma data a qual é preestabelecida em elaborados pela 
CONTRATANTE. 

 

3.2. ROTA 
Sub-Unidades de uma corrida que obedece um caminho lógico traçado a ser 
percorrido pelo empregado encarregado de efetuar os serviços especificados 
neste contrato. 

 

3.3. CÓDIGO DE LOCALIZAÇÃO 
Codificação numérica utilizada pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA para identificar a localização dos consumidores dentro da ROTA. 

 

3.4. ROL (RELAÇÃO DE LEITURA) 
Listagem utilizada pelo operador para efetuar a coleta dos dados de leitura e 
OCF, ordenada por código de localização, com as informações de cadastro dos 
consumidores pertencentes a uma rota de leitura. É emitido em via única e 
processado por CORRIDA, contendo em média 15 (quinze) folhas e cada folha 
com, aproximadamente, 16 (dezesseis) consumidores. 

 

3.5. ULE (UNIDADE DE LEITURA E ENTREGA DE FATURAS) 
É a unidade de medição dos serviços, cuja composição engloba todos os serviços 
objeto deste contrato. 
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3.6. MICROCOLETOR DE DADOS 
Equipamento que, por meio digital, permite efetuar a coleta de dados de leitura do 
medidor de energia e emitir o correspondente faturamento, armazenar  
ocorrências de faturamento e cadastro físico de unidades consumidoras quando 
fora de rota. 

 

3.7. OCF - OCORRÊNCIA DE FATURAMENTO 
Código de ocorrências possíveis de serem identificadas e registradas pelo 
operador no momento da coleta da leitura. 

 

3.8. ADV – ADVERTÊNCIA 
Código utilizado para alertar o operador para os clientes que tiveram faturamentos 
por média, mínimo, desligado medidor deixado, alteração na classificação e 
ligação simultânea. 

 

3.9. CALENDÁRIO DE LEITURA, FATURAMENTO E APRESENTAÇÃO DE FATURAS 
(CRONOGRAMA) 

Programação de datas em que devem ser realizadas as leituras dos medidores, 
faturamento e apresentação de faturas às unidades consumidoras. 

 

3.10. ANEXOS 
Folhetos, encartes, propagandas, etc. anexados esporadicamente às faturas de 
energia. 

 

3.11. CLASSE DE CONSUMO 
Codificação técnica, que pela apropriação do consumo de energia e ramo de 
atividade do cliente, classifica e o distingue dos demais. 

 

3.12. ORDEM DE SERVIÇO – OS 
Documento emitido pela área executora dos trabalhos e contém as informações 
necessárias à execução de um serviço em campo, a exemplo de uma alteração 
ou revisão cadastral. 

 

3.13. RECADASTRAR 
Consiste em levantar os dados onde existe uma unidade consumidora, verificar a 
sua real condição em termos de interligação com o sistema da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

 

3.14. PLANILHA DE SERVIÇOS 
Descrição e quantificação das atividades que compõem um determinado serviço a 
ser realizado pela CONTRATADA ou o preenchimento de dados para posterior 
atualização do sistema de consumidores da COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA. 
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3.15. IRREGULARIDADES TÉCNICAS 
Qualquer anomalia técnica ou procedimento fora de padrão encontrado, 
subterfúgios ou métodos ilegais de consumo de energia elétrica sem o 
correspondente faturamento ou registro em medição. 

 
3.16. CONSUMIDORES DO GRUPO “A” 

Agrupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento de tensão 
igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de 
distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e subdividido 
nos seguintes subgrupos: 

 
Subgrupo A1: Tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV. 
Subgrupo A2: Tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV. 
Subgrupo A3: Tensão de fornecimento de 69 kV. 
Subgrupo A3a: Tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV. 
Subgrupo A4: Tensão de fornecimento de 2,3kV a 25 kV. 
Subgrupo AS: Tensão de fornecimento inferior a 2,3kV, a partir de sistema 
subterrâneo de distribuição. 

 

3.17. CONSUMIDORES DO GRUPO “B” 
Agrupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento de tensão 
inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia e subdividido nos seguintes 
subgrupos: 

 
Subgrupo B1: Residencial. 
Subgrupo B2: Rural. 
Subgrupo B3: demais classes; e. 
Subgrupo B4: Iluminação Pública. 

 
 

4. PROCEDIMENTOS GERAIS 

SERVIÇOS DE LEITURA DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM 
FATURAMENTO EM TEMPO REAL E ENTREGA DE FATURAS 
SIMULTÂNEA COM MICROCOLETORES, ROL E NOTIFICAÇÕES 
DIVERSAS E CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS UNIDADES 
CONSUMIDORAS DOS GRUPOS “A” E “B” ATENDIDAS PELA 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

Esses serviços serão realizados através de programações de visitas às Unidades 
Consumidoras - UC da CONTRATANTE e poderão ser diárias, semanais ou 
mensais. Todas estas unidades atendidas pela rede de energia elétrica da 
CONTRATANTE são classificadas de forma distinta em: residenciais, comerciais, 
industrial, poder público, serviço público, rural, consumo próprio e outras que 
possam existir ou serem criadas por conveniência técnica ou atualização 
cadastral. De forma simplificada estes serviços compreendem, basicamente, a 
execução das seguintes atividades: 
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 Leitura de Medidores, Emissão e Entrega de Faturas de Energia; 

 Coleta de Dados em microcoletores, ROL, mapas cadastrais ou coleta de dados em 
geral; 

 Emissão de relatório de produção diário, semanal ou mensal; 

 Execução de ordem de serviço específica de Leitura, Entrega de Fatura e/ou 
documentos correlatos; 

 Conclusão dos serviços no sistema da CONTRATANTE, através da realimentação 
dos dados coletados em campo e o seu correspondente lançamento. 

 
Para a execução destas atividades, a CONTRATADA deverá orientar e instruir 
seus prepostos quanto aos seguintes procedimentos e informações do sistema da 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA: 

 

4.1.1.  Os consumidores da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA estão distribuídos em etapas e/ou rotas, situados em áreas rurais e 
urbanas, organizados de forma seqüenciada sob um código de 
localização, que define a rota de leitura a ser percorrida pelo operador. 

 
4.1.2.  A temporalidade dos serviços de leitura de medidores e de entrega de 

faturas é estabelecida através de Calendário de Leitura, Faturamento e 
Apresentação de Faturas, disponibilizado pela COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA à CONTRATADA, a cada mês. 

 
4.1.3.  Os serviços de leitura de medidores, de entrega de faturas são 

realizados diariamente, em dias úteis, de segunda a sexta-feira em 
horário comercial e aos sábados de 08:00 às 12:00. 

 
4.1.4.  Os serviços de confirmação de consumidores desligados serão 

realizados na mesma rota da leitura de medidores e serão inicialmente 
realizados para consumidores desligados com medidor e sem medidor. 

 
4.1.5.  A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA poderá a seu 

critério, determinar que a execução dos serviços de mensagens de 
ocorrência de leitura seja realizada fora do calendário normal de leitura, 
Faturamento e Apresentação de Faturas, mantendo a mesma 
remuneração, conforme tabela de atividades. 

 

4.1.6.  Os serviços de leitura de medidores e ocorrências de leitura deverão 
ser realizados através de microcoletores portáteis com impressora 
acoplada exceto nos casos de indisponibilidade do arquivo digital, será 
utilizada a técnica de leitura convencional (ROL) com digitação de dados. 

 
4.1.7. Para os serviços a serem executados com a utilização de 

COLETORES DE DADOS, a CONTRATADA deverá adequar seus 
equipamentos com placas de comunicação e/ou acessórios, de modo a 
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permitir a operacionalização dos mesmos com o sistema de alimentação e 
coleta de dados da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

 
4.1.1.8 Para os serviços a serem executados com a utilização de ROL DE 

LEITURA, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 
entregará, no seu escritório, à CONTRATADA, o ROL DE LEITURA até às 
16:00 horas do dia anterior ao da leitura definido no Calendário de Leitura 
e Faturamento e Apresentação de Faturas. Para as localidades situadas 
em zonas rurais e/ou ribeirinhas, o ROL será entregue até 2 (dois) dias 
antes da leitura, devendo a devolução ocorrer no dia útil subsequente à 
leitura. 

 

4.1.1.9 A CONTRATADA executará os serviços de leitura de medidores e 
emissão simultânea de contas, leitura de medidores com microcoletores 
e/ou rol, entrega de faturas normais e/ou 2ª via (solicitação titular via 
CALL CENTER) de energia elétrica, confirmação de leituras e 
documentações inerentes às atividades emitidas pela CONTRATANTE e 
de interesses de seus clientes observando sempre a obrigatoriedade das 
Normas, Instruções, Recomendações e Procedimentos específicos da 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

 
4.1.8. Na “data de apresentação” indicada na conta, já estará previsto o 

tempo necessário para o deslocamento do entregador até as unidades 
consumidoras TANTO PARA A ZONA URBANA QUANTO PARA A ZONA RURAL E 

RIBEIRINHAS. 
 

4.1.9. Nos casos de eventuais reclamações de consumidores, a 
CONTRATADA deverá orientar estes a se dirigirem aos postos de 
atendimento da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA ou 
pelo Central de Atendimento (116), para o devido atendimento. 

 
4.1.10. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA poderá admitir 

evoluções tecnológicas a qualquer momento e/ou introduzir modificações 
nas especificações técnicas, sempre que houver necessidade de 
aprimoramento decorrente de novos equipamentos disponíveis no 
mercado ou correções dos seus documentos de Recomendações, 
Instruções e Normas Técnicas, notificando a CONTRATADA, por escrito, 
quanto aos novos procedimentos. 

 
4.1.11. Cada gestor do serviço fornecerá os indicadores de gestão (Índice de 

Desempenho de Faturamento - IDF), referentes à área geográfica de 
atuação dos serviços da CONTRATADA, que deverá atuar como co- 
responsável em busca das metas a serem alcançadas pela COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 
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4.1.12.  O acompanhamento destes indicadores será efetuado mensalmente 
pelo gestor do serviço, com vistas à identificação dos resultados não 
desejáveis (problemas) em tempo hábil para permitir uma ação corretiva 
por parte da CONTRATADA, no intuito de restabelecer a normalidade do 
processo ou a obtenção de índices mais favoráveis para a gestão da 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

 
4.1.13.  A CONTRATADA deverá efetuar as alterações e adaptações 

necessárias no Sistema Operacional dos equipamentos microcoletores de 
dados a serem utilizados, de tal modo a permitir sua perfeita 
“conversação” com o Sistema Computacional da CEA. 

 
4.1.14.  A CONTRATADA deverá compatibilizar e/ou adaptar o Sistema 

Operacional, conforme descrito neste documento. 
 

4.1.15.  Será de responsabilidade da CONTRATADA a pré-impressão do 
“layout” da conta da energia da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA, obedecendo ao padrão de cores, tamanho, imagens, 
campos, logomarca e mensagens institucionais, não sendo permitido sob 
nenhuma hipótese à CONTRATADA alterar qualquer desses padrões ou 
desenhos, sem autorização formal da CONTRATANTE. 

 
4.1.16.  Conforme a necessidade da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ - CEA, a CONTRATADA deverá providenciar a inserção de 
mensagem na área reservada para esse fim na conta de energia e/ou 
fazer outras alterações julgadas conveniente pela CONTRATANTE e 
autorizada formalmente. 

 
4.1.17.  Os serviços objeto deste contrato serão executados pela empresa 

CONTRATADA mediante a emissão pela COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, de Autorização de Serviço (AS), em 
que serão indicados: 

a) A descrição dos trabalhos a realizar e sua correspondente quantidade; 

b) O prazo para execução dos serviços, em dias corridos contados a partir 
do recebimento da "AS". 

 
4.1.18.  A “AS” ou documentos contratuais equivalentes serão assinados pelos 

representantes autorizados da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA e da empresa CONTRATADA, e passarão a integrar o 
Contrato, para todos os efeitos jurídicos. 

 
4.1.19.  A inobservância dos prazos estabelecidos para conclusão dos serviços 

somente será admitida pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA, quando fundada em causa fortuita ou de força maior, 
devidamente comprovada, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas 
penalidades previstas neste contrato. 
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4.1.20.  Nos casos de atraso nos serviços de leitura de medidores e emissão 
de conta simultânea, leitura de medidores com microcoletores e/ou rol, 
entrega de faturas de energia elétrica, a CONTRATADA receberá 
normalmente pelo serviço, entretanto, lhe será imputada multa conforme 
previsto no item 8 – Penalidades. 

 
4.1.21.  Nos casos de atraso na entrega de arquivos de leitura (em meio 

magnético) ou ROL, de uma determinada etapa, que, por este motivo 
tenha provocado “Faturamento pela Média”, à CONTRATADA não caberá 
nenhuma remuneração. 

 
4.1.22.  A CONTRATADA emitirá, diariamente, a “Folha de Medição” através de 

aplicativos informatizados que deverão utilizar-se das informações 
disponibilizadas pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA em meio magnético ou manual (ROL). A folha de medição e/ou 
outros relatórios diários que possam ser gerados a partir destes 
aplicativos, devem contemplar dentre outros controles: 

 O número de atividades efetivamente executadas por dia, conforme discriminado na 
TABELA DE ATIVIDADES contida neste documento, por equipe e no global de toda a 
CONTRATADA; 

 O registro, acompanhamento e controle das anomalias detectadas diariamente, 
quando da execução das atividades previstas e seus respectivos códigos; 

 Ao final do mês, com base nas “folhas de medição” diárias, a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA autorizará a CONTRATADA a emitir a 
correspondente fatura. 

 

4.1.23.  A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA poderá a 
qualquer momento e, quando assim julgar necessário, verificar se a 
execução dos serviços está de acordo com as disposições contratuais e 
as especificações e normas técnicas fornecidas ou recomendadas. 

 
4.1.24.  Para efeito de esclarecimento da sistemática operacional de execução 

das atividades previstas neste termo de referência e completo 
entendimento da estimativa de custo dos serviços correspondentes, estes 
são executados, normalmente, por equipes assim formadas: 

 Para a Leitura (Pedestres e/ou Motociclistas), leitura (Rol ou Microcoletor), leitura com 
emissão simultânea de contas (Faturamento em campo): profissional treinado e com 
as qualificações indicadas neste documento, meio de transporte público ou veículo 
(moto, carro ou embarcação), conforme programação do serviço, materiais próprios 
da atividade (no que couber), EPI’s e EPC’s obrigatórios; 

 

 Para a Entrega de Faturas de Energia Elétrica (Pedestre e/ou Motociclistas): 
profissional treinado e com as qualificações indicadas neste documento, meio de 
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transporte público ou veículo (moto, carro ou embarcação), conforme programação do 
serviço, materiais próprios da atividade (no que couber), EPI’s e EPC’s obrigatórios; 

 Pessoal de apoio interno e externo, tais como Assistente Administrativo, Eletrotécnico, 
Supervisores da atividade e Motorista, com as devidas qualificações e quantidades 
previstas neste termo de referencia. 

 
4.2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO, ELETROTÉCNICO E DE 

SUPERVISÃO AOS SERVIÇOS DE LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE 
FATURAS DE ENERGIA. 

A execução dos serviços de leitura de medidores com microcoletores e emissão 
de conta simultânea, leitura de medidores com microcoletores e/ou rol, entrega de 
faturas de energia elétrica, requer a utilização de pessoal interno e externo como 
apoio a estas atividades. De forma simplificada estes serviços compreendem, 
basicamente, a execução das seguintes tarefas: 

 
 Supervisão interna e externa dos trabalhos, com a realização de visitas às rotas, 

etapas ou clientes; bem como a realização de testes por amostragem para aferir a 
qualidade do nível de informação coletado e informado pelas equipes de campo; 

 Preparação, carregamento e descarregamento dos microcoletores de dados que 
serão utilizados ao longo da execução dos trabalhos; 

 Programação das rotas de leitura e de entrega de faturas para todas as equipes; 

 Digitação das informações contidas nas planilhas preenchidas pelas equipes de 
campo e toda documentação subseqüente gerada nos controles internos; 

 Conclusão de Ordens de Serviços específicas emitidas pelas diversas áreas da 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA encaminhadas ao Setor de 
Leitura e Entrega de Faturas. 

 Emissão de documentos diversos de controle da atividade, relatórios de produção que 
podem ser diários, semanais ou mensais, etc. 

 
4.2.1. Para efeito de esclarecimento da sistemática operacional de execução 

destas atividades e completo entendimento da estimativa de custo dos 
serviços correspondentes, estes são executados, normalmente, por equipes 
assim formadas: 

 Para a Supervisão: profissional treinado e com as qualificações indicadas neste 
Termo de Referência, meio de transporte público ou veículo (moto, carro ou 
embarcação), (conforme programação do serviço), materiais próprios da atividade (no 
que couber), EPI’s e EPC’s obrigatórios; 

 Para o Apoio e Controle Administrativo, Assistentes Administrativos e Técnicos de 
Nível Superior, treinados e com as qualificações indicadas neste documento, 
computadores , materiais e equipamentos próprios da atividade (no que couber) e 
EPC’s obrigatórios; 
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 Para a auditoria técnica externa, confirmação de leituras, Execução de OS`s, 
amostragem e conferência dos serviços executados, profissionais em Eletrotécnica 
treinados e com as qualificações indicadas neste documento, meio de transporte 
público ou veículo (moto, carro ou embarcação) (conforme programação do serviço), 
materiais próprios da atividade (no que couber), EPI’s e EPC’s obrigatórios; 

 Para o Apoio e acompanhamento Externo, Motoristas com as qualificações indicadas 
neste documento, materiais e equipamentos próprios da atividade (no que couber), 
EPI’s e EPC’s obrigatórios. 

 
5. DESCRIÇÃO E CODIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURA E ENTREGA DE 

FATURAS 
 

5.1. LEITURA 
 

5.1.1. Leitura de medidores com emissão de conta simultânea e registro de 
ocorrências de leitura com microcoletores. 

Compreende a execução do serviço de Leitura de medidores com emissão de 
conta simultânea e registro de ocorrências de leitura através de COLETORES DE DADOS 
CONECTADAS A UMA IMPRESSORA PORTÁTIL, observados o cumprimento das 
seguintes etapas: 

 

 Carregamento e preparação dos microcoletores e impressoras pela CONTRATADA, 
com os dados disponibilizados pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA em sua sede, até as 16:00 horas do dia anterior a data de leitura definida no 
calendário e/ou através de envio dos dados por meio eletrônico (internet); 

 A empresa CONTRATADA, após a execução dos serviços de leitura em campo e 
consistência preliminar, devolverá as informações à COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA até as 18:00 horas do mesmo dia de leitura 
definida no calendário; 

 A empresa CONTRATADA compromete-se ainda em corrigir e recoletar os casos de 
leituras incompatíveis e/ou com deficiências detectadas pelo faturamento da 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, impreterivelmente, até as 11:00 
horas do dia seguinte ao da leitura definida no calendário. Após este horário será 
considerado como um dia de atraso na execução da atividade. 

 
5.1.2. Leitura de medidores com microcoletores e/ou rol, mensagens de 

ocorrência de leitura e digitação de dados coletados 

Compreende a execução do serviço de Leitura de medidores com coletores de 
dados, confirmação de UC’s desligadas através ou com ROL DE LEITURA e posterior 
digitação dos dados coletados, observados o cumprimento descrito no item 4.1.7 e das 
seguintes etapas: 
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 Carregamento e preparação dos microcoletores pela CONTRATADA, com os dados 
disponibilizados pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA em sua 
sede, até as 16:00 horas do dia anterior a data de leitura definida no calendário 

 Os OPERADORES/ENTREGADORES, deverão comparecer ao escritório da 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, até as 16:00 horas a fim de 
descarregar os serviços executados no dia e receber novos serviços para realizar no 
dia seguinte de acordo com o CRONOGRAMA da COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA nos COLETORES e/ou ROL DE LEITURA e/ou outros documentos 
disponibilizados pela área de Faturamento; 

 A empresa CONTRATADA, após a execução dos serviços de leitura em campo e 
consistência preliminar das informações e digitação, deverá devolver o COLETOR 
E/OU ROL no escritório da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, 
impreterivelmente, até as 18:00 horas do mesmo dia da leitura. Após esta data será 
considerado como um dia de atraso. 

 Para as localidades situadas em zonas rurais ou ribeirinhas, a CONTRATADA deverá 
comparecer ao escritório da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA e 
receber os COLETORES ou a Relação de Leitura – ROL, com 2 (dois) dias antes da 
data definida no calendário de leitura, devendo ser devolvida até no primeiro dia útil 
após a leitura. Após este período será considerado como um dia de atraso na 
execução da atividade. 

 
5.2. ENTREGA DE FATURAS E DOCUMENTOS AFINS. 

 
5.2.1. Entrega de contas a consumidores do Grupo B. 

Compreende a execução dos serviços de entrega de contas de Energia Elétrica 
faturadas na COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA aos respectivos 
consumidores do grupo “B”, nas localidades urbanas, rurais e ribeirinhas, observados o 
cumprimento das seguintes etapas: 

 Conforme calendário de leitura, faturamento e apresentação de contas, os prepostos 
da CONTRATADA receberão da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA, as Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica, para a entrega aos respectivos 
consumidores do grupo “B”, nas localidades urbanas, rurais e ribeirinhas indicadas; 

 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega das Contas até a "Data de Apresentação" 
nelas indicadas, não se admitindo entregas além dessa data, salvo nos casos de 
atraso de emissão das Contas, desde que previamente autorizada pela COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA; 

 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega das Contas diretamente ao consumidor ou 
a pessoa residente na unidade de consumo. Em casos de ausência, as Contas serão 
colocadas nas "Caixas de Correspondências" e, na falta destas, num local da unidade 
de consumo protegido de intempéries; 

 As contas das unidades de uso coletivo (prédios) serão entregues pela 
CONTRATADA mediante protocolo de recebimento, utilizando formulário fornecido 
pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, devendo ser devolvido à 
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COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 24 horas após a entrega das 
contas; 

 Os anexos a serem entregues pela CONTRATADA junto com as Contas, se ocorrer, 
não serão remuneradas adicionalmente. Neste caso, a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA pagará à CONTRATADA o valor devido por uma 
única entrega de Contas a Consumidores do Grupo "B". 

 Entrega de contas a consumidores do Grupo A - Compreende a execução dos 
serviços de entrega de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica com protocolos de 
entrega em anexo, aos respectivos consumidores do grupo “A”, nas localidades 
urbanas, rurais e ribeirinhas, observados o cumprimento das seguintes etapas 

 Conforme calendário de leitura, faturamento e apresentação de contas, os prepostos 
da CONTRATADA receberão da Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, para efeito de organizações 
dos roteiros da entrega aos respectivos consumidores do grupo “A”, com 2 (dois) dias 
antes da data definida no calendário de fatura, nas localidades urbanas, rurais e 
ribeirinhas indicadas, devidamente protocolados; 

 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega das Contas até a "Data de Apresentação" 
nelas indicadas, não se admitindo entregas além dessa data, salvo nos casos de 
atraso de emissão das Contas, desde que previamente autorizada pela COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA; 

 Na hipótese de recusa de recebimento por parte do consumidor ou de impedimento 
ocasional na entrega da Conta, deverá a CONTRATADA registrar a ocorrência no 
protocolo de entrega e devolve-lo à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA no mesmo dia; 

 Todos os protocolos de entrega deverão ser devolvidos pela CONTRATADA a 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, no dia seguinte à execução do 
serviço; 

 Os anexos a serem entregues pela CONTRATADA junto com as Contas, se ocorrer, 
não serão remuneradas adicionalmente. Neste caso, a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA pagará à CONTRATADA o valor devido por uma 
única entrega de Contas aos Consumidores do Grupo "A". 

 
5.2.2 Entrega de contas em endereço opcional, por agrupamento. 

 Compreende a execução dos serviços de entrega de Notas Fiscais/Contas de Energia 
Elétrica conforme opção de endereço postal e contas a serem agrupadas, nas 
localidades urbanas, rurais e ribeirinhas, observados o cumprimento das seguintes 
etapas: 

 Nas datas previamente estabelecidas pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA, conforme calendário de leitura, faturamento e apresentação de  
contas, os prepostos da CONTRATADA receberão as Notas Fiscais/Contas de 
Energia Elétrica com 2 (dois) dias antes da data definida no calendário da 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, para efeito de organizações 
dos roteiros das faturas aos respectivos consumidores do endereço opcional, por 
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agrupamento, nas localidades urbanas, rurais e ribeirinhas indicadas, devidamente 
protocolados; 

 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega das Contas até a "Data de Apresentação" 
nelas indicadas, não se admitindo entregas além dessa data, salvo nos casos de 
atraso de emissão das Contas, desde que previamente autorizada pela COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA; 

 As contas deverão ser entregues diretamente ao cliente ou a pessoa que reside na 
unidade de consumo, o qual deverá assinar o protocolo de entrega, registrando o 
número do CPF (Código de Pessoa Física) ou número da identidade. Em casos de 
ausência, as Contas serão colocadas nas "Caixas de Correspondências" e, na falta 
destas, num local protegido de intempéries; 

 Os anexos a serem entregues junto com as Contas não serão remuneradas 
adicionalmente. Neste caso, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 
pagará à CONTRATADA o valor devido por uma única entrega de Contas; 

 Na hipótese de impedimento na entrega da Conta, deverá a CONTRATADA retornar a 
unidade de consumo dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes, para efetuar a 
entrega. Persistindo o impedimento, o preposto da CONTRATADA deixará na unidade 
consumidora aviso ao consumidor de que a Conta estará a sua disposição no 
Escritório de Atendimento da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, 
onde será depositada com a observação do impedimento; 

 O itinerário de distribuição das contas será definido em comum acordo entre a 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, CONTRATADA e CLIENTE, 
uma vez que essas contas não possuem ordenamento para entrega, aplicando-se, via 
de regra, o endereço postal como referência para definição do roteiro. 

 
5.2.3 Entrega de contas alternativas 

 Compreende a execução dos serviços de entrega de Contas de Energia Elétrica 
Alternativas aos clientes da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA A, 
mediante protocolo, registrando o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou 
número do documento de identidade, observados o cumprimento das seguintes 
etapas: 

 A CONTRATADA deverá comparecer ao edifício sede COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA diariamente para receber a programação e 
efetuar a entrega das contas alternativas dos consumidores da zona urbana e rural, 
mediante protocolo, que deverá assinado e registrado o número do CPF (Código de 
Pessoa Física) ou número da identidade; 

 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega de todas as contas alternativas até no 
máximo 24 (vinte quatro) horas após o recebimento destas na sede da COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA; 

 Para os consumidores de localidades rurais e rodovias, a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA definirá programação de entrega das contas 
alternativas, caso a caso, considerando o tempo de deslocamento necessário da 
CONTRATADA para efetuar a entrega; 
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 Na hipótese de impedimento de entrega de contas alternativas das contas, deverá a 
CONTRATADA retornar a unidade de consumo dentro das 24 (vinte e quatro) horas 
seguintes, para efetuar a entrega. Persistindo o impedimento, a CONTRATADA 
deverá devolver as contas para a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA; 

 A CONTRATADA deverá devolver à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA os protocolos de entrega no dia seguinte à execução do serviço. 

 
5.2.4 Serviços complementares e agregados às atividades de leitura e 

entrega de contas. 

Compreende a execução de serviços complementares aos serviços de 
entrega de Contas de Energia Elétrica aos clientes da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, observados o cumprimento das 
seguintes etapas: 

 Ao efetuar a leitura dos clientes da rota, o operador faz a inspeção visual de todos os 
clientes desligados na rota identificados no arquivo de leitura do microcoletor ou na 
listagem de clientes desligados. 

 Caso o consumidor esteja desligado normalmente, coloca o código correspondente. 

 Caso o consumidor não esteja desligado normalmente, a CONTRATADA deve checar 
a situação, adotando os procedimentos abaixo: 

a) Confirmação de leitura através de OS`s; 

b) Verifica se a Unidade Consumidora está habitada; 

c) Verifica visualmente as condições do quadro de medição, 
identificando se está cortada (com selo correspondente); 

d) Verifica a existência do ramal de ligação e se está conectada à 
rede; 

e) Investigar se a unidade consumidora consome energia: 

o Observando janelas e portas para ver se existem luz acesa; 

o Perguntando se existem pessoas morando; 

o Tentando escutar funcionamento de aparelhos de som; 

o Verificando se a campainha toca. 

 
 A CONTRATADA anota a situação encontrada no Relatório de Ocorrências ou 

registra um dos códigos de ocorrências do faturamento - OCF abaixo, no microcoletor 
ou no formulário do ROL, de acordo com 

 a situação encontrada. 
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Unidade Consumidora 
 

Código Descrição 

01 Imóvel fechado impede leitura 

02 Cão solto impede leitura 

05 Imóvel desocupado – leitura impedida 

06 Obstáculos atrapalham leitura 

11 Padrão de medição sem condições 

12 Leitura impedida por falta de atendimento do cliente 

13 Cadastrar cão feroz 

14 Descadastrar, cão feroz 

16 Suspeitar de auto-religação (acesso impedido pelo cliente) 

18 Obstáculo impede leitura 

19 Imóvel em reforma com leitura 

20 Imóvel demolido – leitura impedida 

21 Sem medidor no local 

22 Fora de rota 

23 Imóvel não encontrado 

24 Verificar Classe de Renda 

25 Imóvel desocupado com leitura 

26 Imóvel taxado com medidor 

27 Leitura informada pelo consumidor 

28 Fora de Seqüência 

Medição 
 

Código Descrição 

03 Medidor com disco parado com carga ligada 

04 Medidor danificado 

07 Medidor caído ou virado 

08 Tampa de vidro do medidor sem lacre 

09 Suspeita de fraude 

10 Medidor girando ao contrário 

17 Visor embaçado impede leitura 

30 Leitura confirmada 

No caso de ser encontrada uma das situações correspondentes 
descritas nos códigos acima, anota o código correspondente no ROL 
ou no microcoletor de dados. 
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6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA & DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DE TRABALHO 
 

6.1 Para fins de programação, execução, supervisão, controle dos serviços, apoio 
logístico e administrativo será exigido da contratada disponibilizar para a 
execução dos serviços, as seguintes categorias profissionais: 

 

Função 
Grau de 

Escolaridade 
Conhecimento Técnico 

 
 

Operador 

 
 

Ensino médio 

 Conhecimento básico de Eletricidade; 
 Conhecimento básico de Leitura de Medidores; 
 Conhecimento dos logradouros da sua área de atuação. 
 Conhecimento da Resolução 414/2010 da ANEEL no que 

concerne a leitura e faturamento de energia elétrica. 

 
 
 

Operador 
Eletricista 

 
 

 
Ensino Médio 

 Curso de Eletricista (Média e Baixa Tensão); 
 Curso de NR-10 
 Conhecimento básico de Eletricidade; 
 Conhecimento básico dos Padrões de entrada de energia; 
 Conhecimento básico de Leitura de Medidores; 
 Conhecimento dos logradouros da sua área de atuação. 
 Conhecimento da Resolução 414/2010 da ANEEL no que 

concerne a leitura e faturamento de energia elétrica. 

 
 
 
 

 
Eletrotécnico 

 
 
 
 

 
Ensino Médio 

 Curso Técnico em eletrotécnica e registro profissional para 
exercer a atividade; 

 Conhecimento de Informática Básica; 
 Conhecimento dos logradouros da sua área de atuação; 
 Conhecimento sobre Padrão de entrada; 
 Interpretação de desenhos e mapas; 
 Conhecimento básico de Tecnologia de medidores de 

energia; 
 Experiência profissional comprovada de um ano em 

carteira em atividade afim; 
 Conhecimento da Resolução 414/2010 da ANEEL no que 

concerne a leitura e faturamento de energia elétrica. 

 

 
Gerente 

Administrativo 

 
 
 

Ensino Médio 

 Conhecimento de Informática Básica; 
 Conhecimento dos logradouros da sua área de atuação; 
 Conhecimento sobre Padrão de entrada; 
 Experiência profissional comprovada de um ano em 

carteira em atividade afim; 
 Conhecimento da Resolução 414/2010 da ANEEL no que 

concerne a leitura e faturamento de energia elétrica. 

 
 

Apoio 
Administrativo 

 

 
Ensino Médio 

 Conhecimento de Informática Básica; 

 Experiência na função de assistente administrativo; 
 Conhecimento dos logradouros da sua área de atuação; 
 Conhecimento de operação do Sistema Microcoletor; 
 Conhecimento da Resolução 414/2010 da ANEEL no que 

concerne a leitura e faturamento de energia elétrica. 

Apoio Técnico 
Nível Superior 

Ensino 
Superior 

 Experiência em rotinas de Gestão Contratos; 
 Conhecimento de cálculo de planilha de medição 
 Conhecimento de Informática; 
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   Conhecimento e controle de rotinas fiscais. 

 
Técnico de 

Segurança do 
Trabalho 

 
 

Ensino Médio 

 Ensino Médio Completo, Curso Técnico em segurança do 
trabalho e registro profissional para exercer a atividade; 

 Conhecimento de Informática Básica; 
 Conhecimento dos logradouros da sua área de atuação; 
 Conhecimento da resolução 414/2010 da ANEEL. 

 
 
 
 
 
 

Fiscal de 
Campo 

 
 
 
 
 

 
Ensino Médio 

 Curso Técnico e registro profissional para exercer a 
atividade Eletricidade Básica; 

 Habilitação para dirigir veículo leve e/ou motocicleta; 
 Conhecimento de Informática Básica; 
 Conhecimento dos logradouros da sua área de atuação; 
 Conhecimento sobre Padrão de entrada; 
 Interpretação de desenhos e mapas; 
 Conhecimento básico de Tecnologia de medidores de 

energia; 
 Conhecimento de normas de ligação de baixa tensão da 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA; 
 Experiência profissional comprovada de um ano em 

carteira na área de atuação; 
 Conhecimento da Resolução 414/2010 da ANEEL no que 

concerne a leitura e faturamento de energia elétrica. 

 

6.2 Para execução dos serviços de leitura de medidores de energia elétrica com 
emissão de conta simultânea, leitura de medidores com microleitores, entrega de 
faturas, confirmação de dados cadastrais e atividades correlatas, conforme o 
volume de serviço hoje existente no Departamento de Gestão da Receita– DCG 
e agregado ao crescimento vegetativo do sistema ao longo de um ano de 
contrato, foi considerado como necessário e suficiente constam no anexo IV 

 
6.3 O horário de trabalho de todas as funções discriminadas na tabela acima devem 

obedecer a carga horária de 44 horas semanais, podendo essa carga ser 
distribuída durante a semana, conforme acordo com a contratante; 

Notas: 

1. O quantitativo de pessoal indicado é apenas para efeito de levantamento dos 
custos estimados pela CONTRATANTE, conforme demonstrado na planilha 
de custos; 

2. A CONTRATADA deverá especificar e quantificar sua capacidade produtiva, 
dimensionar suas equipes e compor os seus custos, de modo a atender o 
volume de serviço a ser contratado e cujos quantitativos médios hoje 
realizados estão informados na TABELA DE ATIVIDADES EM ULE, anexo 
deste documento; 

3. Como a contratação é em REGIME DE PRODUTIVIDADE, ressaltamos que 
os serviços serão pagos CONFORME O VOLUME PRODUZIDO e 
apropriados em ULE – UNIDADE DE LEITURA OU ENTREGA EXECUTADA; 

4. Por igual razão e por oportuno ressaltar, NÃO SERÁ GARANTIDO À 
CONTRATADA FATURAMENTO MÍNIMO MENSAL sob qualquer pretexto. 
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6.4 A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA exigirá, quando da 
apresentação da(s) turma(s), certificados de conclusão de cursos que comprovem 
os conhecimentos técnicos acima exigidos. serão aceitos como comprovantes de 
capacitação para exercer a atividade, os certificados e/ou diplomas emitidos por 
instituições como o SENAI (SERVIÇO NACIONAL DA INDÚSTRIA), órgãos da 
rede pública oficial que promovem treinamentos profissionalizantes ou instituições 
privadas legalmente reconhecidas para este fim. 

 
6.5 Para os prepostos com certificados emitidos há mais de 02 (dois) anos, a 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA exigirá a comprovação de 
experiência na atividade, através da carteira profissional de trabalho. 

 
6.6 A contratada deverá realizar mensalmente, reciclagem de conhecimentos de seus 

prepostos, com especial atenção aos temas relacionados à segurança individual e 
coletiva no trabalho e de primeiros socorros. A norma regulamentadora nr-10 do 
MTE e a instruções gerais de segurança da COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA, suas atualizações ou documentos subsequentes deverão, 
obrigatoriamente, serem divulgadas e os prepostos da contratada instruídos 
quanto às suas principais recomendações; 

 
6.7 ATIVIDADES DE CADA FUNÇÃO 

 
Gerente Administrativo 

 Coordena e supervisiona, em campo, os trabalhos de Leitura de medidores, entrega 
de faturas de energia elétrica e confirmação de consumidores desligados; 

 Responsável pelo contato e comunicação com o órgão gestor do contrato; 

 Zela pela qualidade dos serviços; 

 Zela pela segurança individual e coletiva e da disciplina quando da execução dos 
serviços; 

 Dirige veículo leve ou moto no exercício de suas atividades. 

 
Operador 

 Executar todas as atividades inerentes a leitura de medidores (Microcoletor 
ou ROL), com emissão simultânea de contas (Faturamento em campo), 
confirmação de consumidores desligados emitidas pela CONTRATANTE; 

 
Operador Eletricista 

 Executar todas as atividades inerentes a leitura de medidores, onde são 
atendidos por subestações abaixadoras de energia elétrica, seja abrigada 
ou aérea (Microcoletor ou ROL), com emissão simultânea de contas 
(Faturamento em campo), confirmação de consumidores desligados 
emitidas pela CONTRATANTE; 

 
Técnico em Eletrotécnica 
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 Executa as tarefas quando às rotinas técnicas e de controle dos serviços 
de leitura e entrega de faturas; 

 Efetua controle de qualidade por amostragem das tarefas relativas a leitura de 
medidores, serviços de entrega de contas, recepção e transmissão de dados dos 
coletores de leitura; 

 Executa outras atividades técnicas e de apoio aos serviços de leitura de medidores e 
entrega de faturas de energia elétrica; 

 Responsável pela execução de VISTORIA DE LEITURA (SETOR DE LEITURA) e/ou 
serviços de confirmação de leitura solicitados por outros setores do DCC, que 
necessitem execução por esses profissionais; 

 Responsável por acompanhamento de Unidades Consumidoras, com ações Judiciais 
quando solicitados. 

 
Fiscal de Campo 

 Executa as tarefas quando às rotinas técnicas e de controle dos serviços de leitura e 
entrega de faturas; 

 Efetua controle de qualidade por amostragem das tarefas relativas a leitura de 
medidores, serviços de entrega de contas, recepção e transmissão de dados dos 
coletores de leitura; 

 Executa outras atividades técnicas e de apoio aos serviços de leitura de medidores e 
entrega de faturas de energia elétrica; 

 Responsável pela execução de VISTORIA DE LEITURA (SETOR DE LEITURA) e/ou 
serviços de confirmação de leitura solicitados por outros setores do DCC, que 
necessitem execução por esses profissionais; 

 Responsável por acompanhamento de Unidades Consumidoras, com ações Judiciais 
quando solicitados; 

 Responsável por apresentar relatórios sobre as fiscalizações executadas, bem como 
as ações corretivas/preventivas. 

 
Técnico de Segurança do Trabalho 

 Fazer cumprir as atribuições de cunho legal conforme determina a PORTARIA N.º 
3.275, de 21/09/1989. 

 
Apoio Técnico de Nível Superior 

 Executar as tarefas administrativas e de controle dos serviços de leitura e entrega de 
faturas; 

 Executar outras atividades administrativas e de emissão de documentos e registro 
dos serviços de leitura e entrega de faturas; 

 Executar atividades administrativas com Sistema Oracle ERP, apresentação de 
relatórios gerenciais. 
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Apoio Administrativo 

 Executa as tarefas administrativas e de controle dos serviços de leitura e entrega de 
faturas; 

 Executa as tarefas relativas a entrega, recepção e transmissão de dados dos 
coletores de leitura; 

 Executa outras atividades administrativas e de emissão de documentos e registro dos 
serviços de leitura e entrega de faturas. 

 Digitação de ROL e relatórios. 
 

7. DA GESTÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

Além das demais obrigações previstas na legislação vigente, no que tange a segurança e 
medicina do Trabalho, competem à CONTRATADA: 

 
7.1 A CONTRATADA, exercendo atividades sob a gerência da CEA, devem 

dispor de profissional técnico de segurança do trabalho, devidamente 
registrado no órgão competente, que atuará diretamente na prevenção de 
acidentes de trabalho e em situações de emergência envolvendo os seus 
colaboradores e instalações. 

 
7.2 A CONTRATADA deverá fazer gestão de segurança no trabalho, 

evidenciando objetivamente, para fins de fiscalização, o atendimento a 
todos os requisitos legais e contratuais exigidos; 

 
7.3 A CONTRATADA deverá participar, sempre que for convocada, das 

reuniões de análise e desempenho da segurança do trabalho; 
 

7.4 A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, 
TODOS os acidentes envolvendo o objeto do contrato, inclusive que 
envolva seus empregados e/ou terceiros, bem como os danos materiais 
envolvidos, sendo que os acidentes fatais deverão ser comunicados 
também à autoridade policial; 

 
7.5 Sempre que ocorrerem acidentes, a CONTRATADA deverá elaborar e 

apresentar à CONTRATANTE os relatórios de investigação dos acidentes 
de Trabalho, no máximo em 10 dias da data da ocorrência, não eximindo 
da obrigação de comunicar o ocorrido ao setor de segurança da CEA por 
telefone ou e-mail em até 24h da data do ocorrido; 

 
7.6 A investigação de acidentes graves, ocorridos na execução dos serviços 

objeto do contrato, envolvendo empregados da CONTRATADA e/ou 
terceiros, deverá ser conduzida pelo engenheiro responsável técnico, 
acompanhado pelo técnico de segurança do trabalho da CONTRATADA, 
respeitada a participação das CIPA (CONTRATANTE e CONTRATADA), 
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resguardado ainda à CONTRATANTE, a indicação de outros 
profissionais; 

 
7.7 Para os casos de acidentes graves (com lesão incapacitante permanente 

ou temporária ou acidente fatal ou com potencial para tanto), onde houver 
ação ou omissão da CONTRATADA, serão abertos processos 
administrativos, podendo ocorrer em sanções cabíveis, inclusive rescisão 
contratual; 

 
7.8 Quando da ocorrência de acidentes graves com empregados da 

CONTRATADA ou terceiros, esta deverá prestar todo o atendimento 
médico e social, psicológica à(s) vítima(s) e familiares, conforme definido 
e instruído pela CONTRATANTE. 

 
7.9 Caso a CONTRATADA seja notificada pela CONTRATANTE por falha na 

execução de procedimentos de segurança do trabalho ou 
descumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, com 
potencial para gerar danos graves às pessoas e instalações, esta deverá 
apresentar um plano de ação em dez dias úteis, sem prejuízo das ações 
imediatas para o bloqueio das não-conformidades, mantendo toda 
documentação para fins de fiscalização; 

 
7.10 Ocorrendo acidente grave (com lesão incapacitante permanente ou 

temporária ou acidente fatal ou com potencial para tanto), os gestores do 
Contrato formarão uma comissão de análise do acidente, no prazo de 3 
(três) dias úteis após o acidente, para elaborar um relatório em até 7 
(sete) dias, para propor ações que evitem acidentes e subsidie ações 
administrativas. Cabe aos gestores do Contrato, acompanhar a realização 
das ações propostas no plano de ação; 

 
7.11 A Semana Interna de Prevenção de Acidentes – SIPAT deverá ser 

realizada de forma integrada entre CONTRATADA e CONTRATANTE ou 
independente pela contratada, desde que com autorização prévia da área 
de segurança do trabalho da CONTRATANTE; 

 
7.12 A CONTRATADA deverá manter as instruções, normas e procedimentos 

atualizados, nos termos dos adotados pela CONTRATANTE, bem como 
os empregados devidamente treinados e atualizados; 

 
7.13 As instruções, normas e procedimentos adotados pela CONTRATANTE, 

serão repassados à CONTRATADA, após a assinatura do contrato, 
anteriormente ao início das atividades e as atualizações ou mudanças, em 
até 60 dias após sua ocorrência; 

 
7.14 A CONTRATADA, atendendo o disposto na Norma Regulamentadora NR 

– 6 do MTE, deve fornecer gratuitamente aos seus colaboradores, os EPI 
necessários e adequados à execução dos serviços, bem como exigir o 
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seu uso, substituí-los quando danificados ou extraviados e garantir a sua 
manutenção e higienização periódica. A empresa deverá apresentar ao 
setor de segurança do trabalho da CEA, antes do inicio das atividades 
contratadas pela CEA, cópia das fichas de controle de distribuição de EPI, 
devidamente assinadas pelos empregados; 

 
7.15 A CONTRATADA deve garantir que o seu técnico de segurança realize 

inspeções de segurança periodicamente e apresentar mensalmente as 
evidências de tais inspeções; 

 
7.16 A CONTRATADA deve elaborar e manter atualizado: 

a) Programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO, 
conforme NR-7 do MTE, referente às atividades contratada pela CEA; 

 
b) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, conforme NR 
09 do MTE, referente às atividades contratada pela CEA; 
d) Programa de Atendimento às Situações de Emergência – PAE (por 
exemplo: resgate do eletricista, vítimas de acidentes, mal súbito e etc.); 
d) Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, 
conforme Lei 8213/91, referente às atividades contratada pela CEA; 
A empresa deverá apresentar ao setor de segurança da CEA as cópias 
dos documentos citados acima antes do inicio das atividades contratadas 
pela CEA e anualmente as suas revisões; 

 
7.17 As vestimentas dos trabalhadores que atuam no Sistema Elétrico de 

Potência – SEP devem garantir proteção adequada quanto à 
condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas, de acordo 
com a NR-10; 

 

7.18 Quando da ocorrência de acidentes com lesão, a CONTRATADA, deve: I. 
Providenciar o atendimento de urgência e/ou emergência e garantir o 
atendimento médico-hospitalar; II. Providenciar a Comunicação de 
Acidente do Trabalho – CAT, junto a Previdência Social até o primeiro dia 
útil seguinte ao da ocorrência; III. Encaminhar cópia à CEA em até 24 
horas. 

 
7.19 A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente ao setor de 

segurança do trabalho, planilha contendo os dados estatísticos de 
acidentes de trabalho, no máximo até o 5° dia do mês subseqüente, 
conforme planilha abaixo: 

Data do 

Acidente 

Nome do 

Acidentado 

N° 

CAT 

N° de Dias 

Perdidos/Debitados 

Tipo de 

Lesão 

Horas-homem 

trabalhadas 

no mês 
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Caso não sejam registrado acidentes de trabalho no mês, a CONTRATADA 

deverá comunicar à CEA oficialmente que não ocorreram acidentes no mês. 

7.20 A CONTRATADA deve apresentar à CEA, antes do inicio das atividades, 

cópia dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os 

empregados que executarem serviços diretamente para a CEA, nos 

termos da NR 07 do MTE e sempre que ocorrerem novas contratações 

de empregados deverá ser apresentado cópia do ASO; 

7.21 Os exames médicos ocupacionais dos empregados que irão exercer 

atividade em altura, devem garantir a avaliação periódica, e que seja 

realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal 

súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais 

e consignar a aptidão ou inaptidão no ASO do trabalhador; 

7.22 A CONTRATADA deve apresentar à CEA, antes do inicio das atividades, 

cópia dos certificados de treinamento referente à NR 10 – Segurança no 

trabalho em serviços e instalações em eletricidade, básico, com 

conteúdo e carga horária previstos na NR 10, bem como realizado por 

profissional habilitado e autorizado; 

7.23 Os certificados de NR 10 apresentados só terão validade se o 

treinamento tiver sido ministrado por profissional com comprovada 

proficiência no assunto e formação na área elétrica, bem como se 

tiverem sido realizados há menos de 2 (dois) anos; 

7.24 A CONTRATADA deve apresentar à CEA, em até 60 dias após o inicio 

dos trabalhos para a CEA, cópia dos documentos que evidenciam a 

realização de processo eleitoral da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA e enviar representante a todas as reuniões da CIPA da 

CONTRATANTE. 

7.25 Os empregados autorizados a conduzir veículos leves e médios ou 

motocicletas, deverão possuir carteira de habilitação correspondente ao 
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veículo a conduzir, devendo a CONTRATADA apresentar à CEA cópia 

da Carteira Nacional de Habilitação; 

7.26 Não serão aceitos pela CONTRATANTE nenhuma mecanismo de 

improviso no uso de ferramentas e equipamentos; 

7.27 Outras providências poderão ser solicitadas à Contratada, conforme 

necessidade, desde que previstas em requisitos normativos e legais 

vigentes e no senso comum que seja pertinente à prevenção de 

acidentes; 

7.28 As ações, providências ou responsabilidades descritas neste documento 

não eliminam ou substituem qualquer obrigação prevista na legislação 

vigente; 

7.29 O descumprimento das obrigações previstas na legislação e normas de 

segurança e medicina do trabalho poderá acarretar em interdição das 

atividades, serviços ou equipamentos da CONTRATADA, permanecendo 

paralisadas até a sua regularização; 

7.30 Todos os prejuízos ocasionados pela interdição e paralisação serão de 

responsabilidade da CONTRATADA, não acarretando nenhum ônus 

adicional à CONTRATANTE; 

7.31 Todas as equipes da CONTRATADA devem estar equipadas com 

Equipamentos de Proteção Individual para cada trabalhador e 

Equipamentos de Proteção de Coletiva; 

7.32 Todas as multas ou sanções provenientes de órgãos fiscalizadores ou 

reguladores, tais como Secretaria do Trabalho e Previdência Social, 

PROCON, ANEEL, etc. que sejam fundamentadas pela ingerência, 

negligência, imprudência ou imperícia da CONTRATADA através dos 

seus prepostos ou seus empregados e estas multas e sanções tenham 

repercussão à CEA, serão tratados como de responsabilidade da 

CONTRATADA, que assumirá os custos com o pagamento das multas e 

outros prejuízos; 
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7.33 A CONTRATADA entregará à CONTRATANTE, para aprovação, após a 

assinatura do contrato e anteriormente ao início das atividades, o plano 

de segurança no trabalho, saúde e bem-estar, devendo este ser 

atualizado anualmente e ser entregue à CONTRATANTE para fins de 

fiscalização; 

7.34 Deverão constar do plano de segurança no trabalho, saúde e bem-estar 

os seguintes tópicos: 

a) Cronograma de reuniões ordinárias da CIPA e previsão da data da 

realização de SIPAT, conforme previsto na NR 05; 

b) Procedimentos de comunicação de acidentes do trabalho pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE; 

c) Definição de um programa de cumprimento anual das inspeções de 

segurança no campo (ISPE) a ser cumprida pela CONTRATADA; 

d) Documentos descritos nos itens 7.16 e 7.20. 

Nota: Os custos com os referidos uniformes, vestimentas, acessórios e ferramentas 
não poderão ser repassados ao pessoal envolvido nesta contratação, pois foram 
previstos na estimativa da CONTRATANTE como custo direto do serviço e como tal 
deve ser orçado e previsto pela CONTRATADA. 

 

8. PENALIDADES & MULTAS 

Por infração de qualquer disposição deste contrato ou pelo não atendimento ou 
inobservância de exigências ou recomendações da COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA, a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades, que serão 
aplicadas pela fiscalização, cumuladas ou isoladamente: 

a) Constatado erros nos serviços de leitura de medidores, entrega de contas de energia 
elétrica e mensagens de ocorrência de leitura, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA notificará a CONTRATADA. Quando esses erros forem iguais ou 
superiores a 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do faturamento referente à 
etapa, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA poderá imputar à 
CONTRATADA uma multa de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal do 
serviço; 

b) Constatada a falta de registro ou, a ocorrência de registro com erro do código de 
OCF para o serviço de mensagens de ocorrência de leitura, à CONTRATADA 
incidirá uma multa de 30 (trinta) vezes o preço da atividade por cada unidade 
consumidora; 

c) Quando ocorrer atraso nos serviços de leitura, entrega de contas e de mensagens 
de ocorrência de leitura, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 
aplicará uma multa de 20% (vinte por cento) do valor correspondente ao serviço por 
cada dia de atraso; 



DIRETORIA COMERCIAL 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA RECEITA – DCG 

LEITURA DE MEDIDORES 

E ENTREGA SIMULTÂNEA DE FATURAS 

CONDIÇÕES 

ESPECÍFICAS 
AGO/ 2019 27/32 

 

 

d) Constatada a não execução dos serviços em um ou mais ROL de leitura por motivo 
não aceito pelo gestor do serviço, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA poderá imputar uma multa de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal do 
serviço de leitura de medidores, entrega de contas de energia elétrica e mensagens 
de ocorrência de leitura; 

e) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA fará mensalmente inspeções, 
por amostragem, das unidades consumidoras que não tiveram leitura de medidores 
registrada pela CONTRATADA, sob a alegação de impossibilidade de efetuá-las. 
Havendo na amostragem qualquer informação indevida ou incorreta, COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA descontará na fatura respectiva o número 
total de leituras não efetuadas no(s) ROL por motivo de impossibilidade de leitura; 

f) O descumprimento de cada subitem do TERMO DE REFERÊNCIA e condições 
especificas para contratação de serviços, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA aplicará uma multa equivalente a 5% do valor da fatura mensal; 

g) A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA notificará a CONTRATADA 
o valor referente a cada multa a ser aplicada e descontará no faturamento do mês 
subseqüente; 

h) A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula não eximira a CONTRATADA 
da responsabilidade por outros danos ou prejuízos a que der causa por infração de 
cláusula ou disposição contratual, ou por execução inadequada dos serviços. 

i) Por infração de qualquer disposição deste contrato ou pelo não atendimento ou 
inobservância de exigências ou recomendações da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades 
previstas nas CONDIÇÕES GERAIS – Item 5, e nas que poderão ser aplicadas pela 
fiscalização, cumulativamente ou isoladamente: 

j) Por cada empregado da CONTRATADA que for encontrado sem estar devidamente 
uniformizado, sem portar o crachá de identificação ou em desobediência a 
instruções e procedimentos de segurança, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA aplicará uma multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor total 
das tarefas executadas pelo mesmo; 

k) Todas as Unidades Consumidoras deverão ser despachadas pela CONTRATADA 
para os microcoletores com a característica de LCI (Leitura Calculo Impressão), 
exceto em situações que ofereçam riscos a integridade física do operador e/ou do 
equipamento. A inobservância deste item implicara o desconto integral dos serviços 
sobre a fatura da CONTRATADA. 

 
 

9. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MOTOS E LANCHAS: 
 

9.1. MICROCOMPUTADOR 
A CONTRATADA deverá disponibilizar para o serviço, pelo menos, 06 (seis) 
microcomputadores (configuração mínima: processador CORE i.3 ou superior, 
Completo) e memória de 3GB (ou superior) para a execução das atividades. 
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9.2. IMPRESSORA 
 

A CONTRATADA deverá disponibilizar para o serviço, três impressoras laser 
monocromática, que atenda a demanda de serviços, impressão e atualização dos 
dados cadastrais. 

 
9.3. MOTOCICLETAS 

Para execução dos serviços de LEITURA DE MEDIDORES DE ENERGIA 
ELÉTRICA COM EMISSÃO DE CONTAS SIMUTANEA, ENTREGA DE 
FATURAS, CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E ATIVIDADES 
CORRELATAS, conforme o volume de serviço hoje existente no Departamento de 
Gestão da Receita - DCG (conforme - tabela de atividades) e agregado ao 
crescimento vegetativo do sistema ao longo de um ano de contrato, foi 
considerado como necessário e suficiente os seguintes itens: 

 Motocicletas tipo Off Road (150 cilindradas) novas ou com no máximo 01 (um) ano de 
utilização, com maleiro para carregar documentos, para serem utilizadas nos serviços 
de Leitura e Entrega de Contas de Consumidores, apoio às diversas atividades deste 
serviço e/ou em outras áreas definidas pela CONTRATANTE; 

 As motocicletas deverão ser equipadas com kit básico tipo maleiro, com as seguintes 
características: 

 

Kit Ferramentas por Motocicleta Un. Qt. 

Caixa tipo maleiro para documentos pç 1 

 

9.4. VEÍCULOS 
 

A CONTRATADA deverá disponibilizar veículos para a execução dos serviços 
objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA. Conforme o volume de serviço 
hoje existente no Departamento de Gestão da Receita - DCG (tabela de 
atividades) e agregado ao crescimento vegetativo do sistema ao longo de um ano 
de contrato, foi considerado como necessário e suficiente os seguintes itens: 

 Veículo leve, a ser utilizados pelos supervisores nas atividades do item 6.7 deste 
contrato; 

 Veículo tracionado com cabine dupla para transporte de pessoal, que atenda as 
condições de transporte de até 05 (cinco) passageiros, apoio às diversas atividades 
deste serviço e/ou em outras áreas rurais/urbanas definidas pela CONTRATANTE; 

 Lancha em alumínio com motor de pelo menos 40hp para transporte fluvial de 
pessoal, que atenda as condições de transporte de até 05 (cinco) passageiros, apoio 
às diversas atividades deste serviço e/ou em outras áreas rurais/urbanas definidas 
pela CONTRATANTE; 

 
9.5. COLETOR DE LEITURAS E IMPRESSORAS PARA O FATURAMENTO EM 

TEMPO REAL 
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A CONTRATADA deverá fornecer para as equipes de leitura de consumidores, 
microcoletores de dados com impressora, com as seguintes especificações 
técnicas: 

 
Coletor Pidion BIP 6000 AM 806 MHz (com teclado numérico, GSM e GPS – Wi-fi) ou 
Superior 

 
Especificação: 

 
a) Sistema operativo: Microsoft Windows Handheld Embedded 6.5 ou superior; 
b) Display com “Touch Screen”; 
c) Processador mínimo: 806 MHz; 
d) O display deverá ser colorido com iluminação de fundo e ter resolução mínima de 240 x 

320 pixels, com no mínimo 3.5 polegadas; 
e) Deverá possuir uma porta USB exclusiva para comunicação com o computador; 
f) Memória: 256 Mb RAM x 512Mb Flash; 
g) Deverá possuir no mínimo 1 (um) slots de expansão de memória flash; 
h) Deverá possuir interface Bluetooth com versão igual ou superior a 2.1 com EDR; 
i) Teclado numérico de 30 teclas; 
j) As teclas deverão possuir luminosidade interna de forma proporcionar a digitação no 

período noturno e em ambientes escuros; 
k) O coletor deverá oferecer IP65 e a prova de queda de uma altura de até 1,80 m, ambos 

comprovados em catálogo; 
l) Deverá possuir um módulo ótico integrado, sem partes móveis, para a leitura de códigos 

1D e 2D; 
m) Deverá possuir câmera digital colorida mínima de 5.0 Megapixel com auto-focus e flash 

LED; 
n) Deverá possuir GPS com assistente integrado (AGPS); 
o) Deverá possuir WLAN 802.11 b/g/n; 
p) WWAN: UMTS/HSPA+ e GSM/GPRS/EDGE HSPA 3GPP (DL: 14.4Mbps, UL: 5.7Mbps) 

com suporte para as bandas GPS; 
q) Dimensões máximas: 140 x 70 x 30 mm; 
r) Peso máximo: 250 gramas; 
s) O coletor deverá ser acompanhado de fonte para carregar a bateria (100 – 240 VAC); 
t) O coletor deverá ser acompanhado de cabo para comunicação via USB; 
u) Deve vir acompanhado de bateria de Li-Ion compatível com no mínimo 3.7V, 3340mAh, 

12.3 Watt-hour; 
v) 01 (Um) ano de garantia; 
w) Todos os requisitos e funcionalidades (Bluetooth, Câmera) devem ser atendidos sem a 

adição ou encaixe de módulos internos ou externos ao equipamento; 
x) Deverá ser apresentado certificado de homologação da ANATEL para o equipamento; 
y) O equipamento deve ser fornecido com capa protetora com alça para fixação ao corpo 

do usuário; 
z) O equipamento deve ser fornecido com cartão incluso para operações de backup; 

 
Impressora Zebra RW-420 (P/N: R4A-0UBA000L-L3) Ou Superior 
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a) Impressão térmica direta; 
b) Método de impressão: Rolo; 
c) Interface de comunicação Bluetooth, protocolo de comunicação RFComm; 
d) Velocidade mínima de impressão: 75 mm / segundo; 
e) Largura mínima de impressão: 105mm; 
f) Memória mínima: 4 MB Flash, 8MB DRAM; 
g) Peso máximo: 920g; 
h) Visor LCD na impressora; 
i) Resolução mínima 200 dpi; 
j) Norma de operação: IP54; 
k) Resistência a múltiplas quedas em concreto de 1,8 metros de altura; 
l) Fonte para recarga de bateria conectável a própria impressora; 
m) Bateria recarregável de Lítio-Ion 4.0 Ah e 7.4 V; 
n) Dimensões máximas incluindo bobina: 165 x 180 x 80 mm 
o) Código de barras: Código 39, Código 93,UCC/EAN -128, EAN-14, Código 128, UPC-A, 

UPCE,EAN-8, EAN-13, EAN -14, UPC e EAN com 2 ou -5 dígitos suplementares, 
Plessey, FIM Postnet, 2 de 5 intercalado, MSI, Codabar 

p) Padrão de comandos: CPCL; 
q) Capacidade mínima de 24 metros de rolo de bobina; 
r) Deverá ser apresentado certificado de homologação da ANATEL para o 

equipamento; 
 

Bobinas 
 

Descrição genérica bobinas para Zebra RW-420: 
 

a) Papel termo sensível com barreira Over Coating 75g/m2; 
b) Papel base branco do tipo: TERMOTICKET 75 – VCP; 
c) Vida útil do papel antes da impressão: 10 anos; 
d) Durabilidade do papel depois de sensibilizado deverá ser de 5 (cinco) anos 

(Estabilidade da Imagem), conforme exigência da Receita Federal; 
e) Espessura do papel: 0,075mm; 
f) Impressão Offset UV / Flexográfica com tinta termo resistente; 
g) Bobinas sem aprisionamento no tubete/tarugo: Neste caso, deverão soltar-se livremente 

ao final, não sendo necessário marca sinalizadora de final de bobina. 
h) Embobinamento: Firme, sem folga, livre de emendas, pó e detritos, com lado 

termosensível do papel para fora (externo); 
i) A contratante poderá solicitar documento comprovativo das características do papel e o 

uso de tinta termo resistente; 
j) 100 contas por bobina; 
k) Serrilha do canhoto a 181mm e serrilha no final da conta (235mm); 
l) Até 4 cores - frente e verso; 
m) Tamanho da conta: 105 x 235 mm; 
n) Tubete com diâmetro interno de 20 mm e diâmetro externo no máximo de 26 mm; 
o) Black-Mark para leitura em impressora Zebra RW-420 
p) Dimensão: 3 x 100mm alinhado na borda inferior traseira do papel; 
Tonalidade: padrão CMYK nas proporções C:40%, M:0%, Y:0% e K:100%. 
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Notas: 

1. O quantitativo de equipamentos, veículos e motos indicado é apenas para efeito de 
levantamento dos custos estimados pela CONTRATANTE; 

2. Ainda que não aqui especificados, mas desde que julgados necessários para a 
execução dos serviços pela CONTRATADA, todos os equipamentos e veículos 
devem ser relacionados, quantificados e feita a previsão adequada dos seus custos 
operacionais; 

3. A CONTRATADA deverá especificar e quantificar sua capacidade produtiva, 
dimensionar suas equipes, equipamentos, veículos e motos, compor os seus custos 
de modo a atender o volume de serviço a ser contratado e cujos quantitativos médios 
hoje realizados estão informados na TABELA DE ATIVIDADES EM ULE, deste 
documento; 

4. A CONTRATADA deve prever nos seus custos os serviços de manutenção de rotina 
nestes equipamentos e veículos, seus insumos essenciais como papel e outros 
acessórios de impressão para os microcoletores de dados, combustível e peças de 
reposição para os veículos utilizados nos serviços, etc; 

5. Deve ainda CONTRATADA prever equipamentos microcoletores, veículos e motos 
reservas, de tal forma prevenir eventual substituição com manutenções de rotina, 
defeitos e/ou qualquer indisponibilidade operativa, sem prejudicar o andamento dos 
serviços; 

6. Como a contratação é em REGIME DE PRODUTIVIDADE, ressaltamos que os 
serviços serão pagos CONFORME O VOLUME PRODUZIDO, condicionada a 
administração da empresa contratada, sendo definido a quantidade de ULEs a serem 
processadas pela CEA, devendo os serviços serem pagos CONFORME O VOLUME 
PRODUZIDO e apropriados em ULE – UNIDADE DE LEITURA E ENTREGA DE 
FATURAS; 

7. Em caso de entrega alternativa será pago uma ULE para cada entrega, sendo devida 
uma ULE para a Leitura e mais uma ULE para a entrega alternativa; 

8. Por igual razão e por oportuno destacamos: 

9. Qualquer indisponibilidade operativa de equipamentos microcoletores, veículos ou 
motos não serão aceitos como justificativa para o não cumprimento das metas 
produtivas de cada atividade; 

10. Conforme descrito acima, o faturamento mensal limitar-se-á ao VOLUME 
EFETIVAMENTE PRODUZIDO e NÃO SERÁ GARANTIDO À CONTRATADA 
FATURAMENTO MÍNIMO MENSAL sob qualquer pretexto. 

 
 

10. TABELA DE ATIVIDADES EM ULE – UNIDADE DE LEITURA E ENTREGA DE 
FATURAS 

 
10.1 Para efeito de estimativa do custo mensal de produção das equipes, foram 

utilizados os dados e inferências realizados em três meses. A partir dos dados 
obtidos foi adicionada uma margem de segurança de cálculo e agregada uma 
estimativa de crescimento para um ano de contrato, estando estes dados 
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apresentados no anexo IV, relacionados para todas as atividades a serem 
contratadas e já especificadas anteriormente: 

 
10.2 Os custos estimados pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 

levou em conta as quantidades mensais médias de cada atividade, conforme 
descrito na tabela acima, agregados a uma estimativa de crescimento futuro; 

 
10.3 Para efeitos de levantamento de custos, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ – CEA tem 205.146 Unidades Consumidoras sendo 1.930 para efetivar o 
serviço de entrega alternativa, totalizando 207.076 Unidades de Leitura e Entrega 
- ULEs; 

 
10.4 Para fins de previsão e levantamento dos custos correspondentes, o universo de 

unidades consumidoras tem um crescimento vegetativo estimado em 5% ao ano; 
 

10.5 O quantitativo de COMPUTADORES, MOTOCICLETAS, VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS indicado é apenas para efeito de levantamento dos custos 
estimados pela CONTRATANTE; 

 
10.6 A CONTRATADA deverá especificar e quantificar sua capacidade produtiva, 

veículos, equipamentos e ferramentas de modo a atender o volume de serviço a 
ser contratado e cujos quantitativos médios hoje realizados estão informados 
acima; 

 
10.7 Por igual razão e por oportuno ressaltar, NÃO SERÁ GARANTIDO À 

CONTRATADA FATURAMENTO MÍNIMO MENSAL RELATIVO A UTILIZAÇÃO 
DE COMPUTADORES, MOTOCICLETAS, VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS; 

 

10.8 Seus custos operacionais, insumos, remuneração do capital investido e 
depreciação de uso ao longo do contrato, deverão estar agregados ao valor final 
cotado para cada atividade que, repetimos, deverão estar apropriados em ULE – 
UNIDADE DE LEITURA E ENTREGA DE FATURAS. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LEITURA DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM 
FATURAMENTO EM TEMPO REAL E ENTREGA DE FATURAS SIMULTÂNEA 
COM MICROCOLETORES, ROL E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS E CONFIRMAÇÃO 
DE DADOS CADASTRAIS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS “A” 
E “B” ATENDIDAS PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 
. 
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1. OBJETIVO 

Definir as CONDIÇÕES BÁSICAS para a contratação de empresa especializada para a 
execução dos serviços de LEITURA DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM 
EMISSÃO DE CONTA SIMULTÂNEA, LEITURA DE MEDIDORES COM 
MICROCOLETORES E/OU ROL, ENTREGA DE FATURAS, CONFIRMAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS E ATIVIDADES QUE DIGAM RESPEITO AO DCG E SEUS CLIENTES, nas 
unidades consumidoras dos grupos “A” e “B” atendidas pela CEA 

 

 
2. DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 
2.1. CORRIDA 

É um conjunto de livros que corresponde a uma área geográfica cuja leitura deve 
ser realizada numa mesma data a qual é preestabelecida em calendário. 

 
2.2. ROTA DE LEITURA 

É o caminho lógico traçado a ser percorrido pelo empregado encarregado de 
efetuar as leituras dos medidores e/ou entregas de faturas. 

 
2.3. CÓDIGO DE LOCALIZAÇÃO 

Codificação numérica utilizada pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA para identificar a localização dos consumidores dentro da rota de 
leitura. 

 
2.4. ROL (RELAÇÃO DE LEITURA) 

Listagem utilizada pelo operador para efetuar a coleta dos dados de leitura e 
OCF, ordenada por código de localização, com as informações de cadastro dos 
consumidores pertencentes a uma rota de leitura. É emitido em via única e 
processado por etapa, contendo em média 15 (quinze) folhas e cada folha com, 
aproximadamente, 16 (dezesseis) consumidores. 

 
2.5. ULE (UNIDADE DE LEITURA E ENTREGA DE FATURAS) 

É a unidade de medição dos serviços, cuja composição engloba todos os serviços 
de leitura e entrega de faturas e é apropriada por atividade executada. 

 
2.6. COLETOR DE DADOS 

Equipamento que, por meio digital, permite efetuar a coleta de dados da leitura, 
ocorrências de faturamento e cadastro físico de unidades consumidoras quando 
fora de rota. 

 
2.7. OCF - OCORRÊNCIA DE FATURAMENTO 

Código de ocorrências possíveis de serem identificadas e registradas pelo 
operador no momento da coleta da leitura. 
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2.8. ADV – ADVERTÊNCIA 
Código utilizado para alertar o operador para os clientes que tiveram faturamentos 
por média, mínimo, desligado medidor deixado, alteração na classificação e 
ligação simultânea. 

 
2.9. CALENDÁRIO DE LEITURA, FATURAMENTO E APRESENTAÇÃO DE FATURAS 

Programação de datas em que devem ser realizadas as leituras dos medidores, 
faturamento e apresentação de faturas às unidades consumidoras. 

 
2.10. ANEXOS 

Folhetos, encartes, propagandas, etc. anexados esporadicamente às faturas de 
energia e/ou aos avisos de cobrança. 

2.11. CLASSE DE CONSUMO 
Codificação técnica, que pela apropriação do consumo de energia e ramo de 
atividade do cliente, classifica e o distingue dos demais. 

 

2.12. ORDEM DE SERVIÇO – OS 
Documento emitido pela área executora dos trabalhos e contém as informações 
necessárias a execução de um serviço em campo, a exemplo de uma alteração 
ou revisão cadastral. 

 
2.13. RECADASTRAR 

Consiste em levantar os dados onde existe uma unidade consumidora, verificar a 

sua real condição em termos de interligação com o sistema da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

 

2.14. PLANILHA DE SERVIÇOS 
Descrição e quantificação das atividades que compõem um determinado serviço a 
ser realizado pela CONTRATADA ou o preenchimento de dados para posterior 

atualização do sistema de consumidores da COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA. 

 
2.15. IRREGULARIDADES TÉCNICAS 

Qualquer anomalia técnica ou procedimento fora de padrão encontrado, 
subterfúgios ou métodos ilegais de consumo de energia elétrica sem o 
correspondente faturamento ou registro em medição. 

 
2.16. CONDIÇÕES BÁSICAS 

Conjunto de cláusulas que estabelecem as condições contratuais e os aspectos 
fundamentais quanto ao desenvolvimento ordenado das atividades e a 
documentação exigível para a organização técnica e administrativa dos serviços 
objeto do Contrato. 
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2.17. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Conjunto de cláusulas que estabelecem as condições técnicas contratuais, 
exigíveis e decorrentes dos princípios, características técnicas e normas 
necessárias à execução legal do objeto do TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
2.18. CONDIÇÕES GERAIS 

Conjunto de cláusulas que estabelecem as condições contratuais voltadas para 
os seus aspectos legais, bem como os direitos e obrigações da CONTRATADA e 

da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 
 

2.19. CUSTO POR UNIDADE DE SERVIÇO 
Composições analíticas dos custos de um serviço. São feitas pela ULE  
(UNIDADE DE LEITURA E ENTREGA DE FATURAS), que é a unidade de 
medição dos serviços, cuja composição engloba todos os serviços de leitura e 
entrega de faturas e é apropriada por atividade executada. 

 
2.20. FOLHA DE MEDIÇÃO 

Documento que expressa quantitativo de serviços executados e serve de suporte 
para o pagamento de faturas. 

 
2.21. GESTOR DO CONTRATO 

Departamento de Gestão da Receita - DCG, responsável pelo gerenciamento do 
contrato, cabendo-lhe a emissão de termos, controle de caução, avaliação de 
desempenho contratual e demais atividades relacionadas ao cumprimento de 
cláusulas contratuais. 

 
2.22. GESTOR DO SERVIÇO 

Órgão da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA responsável 
pelo gerenciamento operacional dos serviços executados pela CONTRATADA e 
todos os seus desdobramentos técnicos, administrativos e de controle. 

 

2.23. NOTIFICAÇÃO 
Documento emitido pelo gestor do serviço, e entregue à CONTRATADA quando 
esta cometer anormalidades na execução dos serviços e que servirá como 
instrumento de avaliação de desempenho. 

 
2.24. PLANILHA DE SERVIÇOS 

Descrição e quantificação das atividades que compõem um determinado serviço a 
ser realizado pela equipe da CONTRATADA. 
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Compreende a realização dos serviços de leitura de medidores de energia elétrica 
com faturamento em tempo real e entrega de faturas simultânea com 
microcoletores, rol e notificações diversas e confirmação de dados cadastrais 
das unidades consumidoras dos grupos “A” e “B” atendidas pela Companhia de 
Eletricidade do Amapá - CEA, no estado do AMAPÁ e de conformidade com as 
disposições constantes nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – ANEXO I, nas 
CONDIÇÕES BÁSICAS – ANEXO II e nas CONDIÇÕES GERAIS – ANEXO III, cujo 
teor e suas exigências são partes complementares que integram este TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

 
 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1. Os serviços referidos no objeto deste termo de referência serão executados 
segundo as programações elaboradas pelo Departamento de Gestão da Receita 
– DCG, que viabilizará com a devida urgência as informações indispensáveis à 
deflagração imediata das ações de execução pela CONTRATADA; 

 
4.2. O cronograma estabelecido para execução dos serviços poderá ser a qualquer 

tempo, alterado, modificado, acrescido e/ou reduzido, de acordo com a 

conveniência e interesse da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA, mediante comunicação escrita à CONTRATADA, com antecedência mínima 
de 02 (dois) dias úteis, em relação à data de inicio de vigência dos novos 
procedimentos; 

 
4.3. A descrição dos serviços correlatos e quantificação por atividade estão 

referenciadas no ANEXO I – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. 

 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
O prazo de execução dos serviços, as quantidades de serviços acordados, será de 12 
meses descontados o período de mobilização realizado pela CONTRATANTE, 
conforme expresso neste TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

6. GARANTIA DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços objeto da presente contratação, depois de concluídos têm 
assegurado a garantia de 24 (vinte e quatro) meses, quanto a vícios ocultos, 
informação incorreta ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA, responsável, 
exclusivamente, por todos os encargos que disso decorrem ou possam decorrer e das 

providências de correção sem ônus para a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA. 



LEITURA DE MEDIDORES 

E ENTREGA SIMULTÂNEA DE FATURAS 
CONDIÇÕES BÁSICAS / 2019 7/11 

DIRETORIA COMERCIAL - DC 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA RECEITA - DCG 

 

 

7. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA E MATERIAIS 
A SEREM UTILIZADOS. 

 
7.1 Os serviços objeto da presente contratação serão executados nas unidades 

consumidoras e clientes interligados as redes de distribuição de energia elétrica, na 

área de concessão da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA,  

em conformidade com o que foi previamente estabelecido pela COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA nos documentos que compõem o presente 
termo de referência. 

 
7.2 O sistema elétrico de distribuição é aéreo e possui as seguintes características: 

 Tensão primária: 13.800 volts; 

 Tensões secundárias: 220 volts (fase/fase) e 127 volts (fase/neutro); 

 Posteação: concreto e madeira; 

 Condutores: Nus e/ou Isolados. 
 

7.3 Qualquer alteração a ser introduzida na programação e/ou nos padrões de 
execução dos serviços, quando proposta pela CONTRATADA, deverá ser feita 
por escrito e só será executada se for previamente analisada e aprovada, também 

por escrito pela coordenação da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA. 

 
7.4 A CONTRATADA deverá registrar em formulário próprio fornecido pela 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, relação das atividades 
efetivamente executadas pelas suas equipes, dados levantados em campo e 

demais informações solicitadas pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA referentes aos serviços executados. 

 

8 GARANTIA TÉCNICA 
 

8.1 A CONTRATADA garante que os serviços contratados serão executados 
rigorosamente de acordo com as especificações e normas técnicas aplicáveis e, 
quando concluídos, estarão isentos de quaisquer defeitos. Sem prejuízo da 
responsabilidade prevista no art. 1.245 do Código Civil, a CONTRATADA fica 
obrigada a refazer os serviços incorretos e reparar, exclusivamente às suas custas e 

dentro dos prazos determinados pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA, os defeitos, erros, omissões e quaisquer irregularidades 

constatadas pela Fiscalização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
- CEA, no decorrer dos 24 (vinte e quatro) meses seguintes ao recebimento dos 
serviços. 
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8.2 Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, a CONTRATADA será 

responsável perante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 
A: 

a) Pelas perdas e danos sofridos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA em conseqüência de inadimplemento de obrigação assumida 
pela CONTRATADA em qualquer Contrato; 

b) Por qualquer dano causado a bem ou serviço da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA e/ou de terceiros, por prepostos da 
CONTRATADA; 

c) Pelas indenizações decorrentes de erros ou de imperícias praticadas por 
prepostos da CONTRATADA na execução dos serviços contratados. 

 
9 FISCALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 
9.1 A liberação da fatura será feita após a aprovação dos serviços executados e da 

correspondente aprovação da medição que lhe dá suporte. 
 

9.2 Todos os serviços depois de aceitos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA, deverão ter os acertos complementares e/ou correções de 
serviços recusados pela fiscalização totalmente providenciados pela 
CONTRATADA, no decorrer dos 02 (dois) primeiros dias úteis após notificação, 
bem como o fechamento de todas as ordens de serviço, decorrendo a partir desta 
providência a liberação da folha de medição para suportar os pagamentos 
correspondentes. 

 

10 MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS: 
 

10.1 Sob nenhuma hipótese serão computados na medição, serviços que tenham sido 

recusados pela fiscalização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA e não reparados e/ou corrigidos pela Contratada até a data da realização da 
medição correspondente ou prazo fixado em notificação específica. 

 
10.2 O pagamento dos serviços ocorrerá após a aprovação da “folha de medição” pela 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA e na conformidade do que 
resolve o presente TERMO DE REFERÊNCIA e as demais disposições sobre o 
assunto constantes dos ANEXO I – Condições Específicas, ANEXO II – Condições 
Básicas e ANEXO III – Condições Gerais. 

 
11 CAUÇÃO 

Para garantir o cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA caucionará, 

na Tesouraria da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, até a 
apresentação da primeira fatura uma importância equivalente a 3% (três por cento) do 

seu valor global. A não efetivação da caução, no prazo fixado, dará a COMPANHIA 
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DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA o direito de deduzir, do primeiro pagamento 
devido à CONTRATADA, o valor correspondente. 

 

11.1 A caução, que poderá ser prestada em dinheiro, seguro-garantia ou fiança 
bancária, somente lhe será devolvida após o cumprimento integral de todas as 
obrigações por ela assumidas no contrato, deduzido o valor das multas impostas 
pela Fiscalização e/ou outros débitos da CONTRATADA, apurados e decorrentes 
da execução dos serviços contratados. Quando prestada em Carta de Fiança 
Bancária o vencimento desta deve extrapolar em 60 (sessenta) dias o prazo 
previsto do serviço, havendo prorrogações do prazo de conclusão, o vencimento 
da fiança bancária deverá ser ajustado à nova situação. 

11.2 O valor da caução, que será sempre atualizado com base no mesmo índice de 
variação dos preços contratuais, não renderá juros, mas, quando prestada em 
dinheiro, será restituída à CONTRATADA, ao término do Contrato, acrescido da 
mesma variação monetária, apurada desde a data do seu depósito na Tesouraria 

da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 
 

11.3 Na hipótese de rescisão do Contrato, por qualquer dos motivos indicados no item 
6 – rescisão – ANEXO III – CONDIÇÕES GERAIS, a CONTRATADA perderá, em 

favor da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, a caução 
prestada, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes da rescisão. 

 
 

12 MODIFICAÇÕES 

Nenhuma alteração poderá ser introduzida nas especificações técnicas e em qualquer 

dos documentos contratuais, sem a prévia e expressa autorização da COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

 

13 CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, o Contrato, nem 

subempreitar os serviços, sem a prévia autorização escrita da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA A, mantendo, em qualquer circunstância, as 
responsabilidades assumidas no Contrato. 

 
 

14 GERÊNCIA DO CONTRATO 

O gerenciamento do instrumento contratual estará sob responsabilidade do 

Departamento de Gestão da Receita – DCG da COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA A, situada na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900, telefone (96) 
3212-1362, representado pelo Sr. Emiliano Almeida Loureiro, que exercerá a 
fiscalização e o fiel cumprimento das cláusulas contratuais e todas as exigências 
contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA, seus anexos, normas e regulamentos da 
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COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA e demais disposições legais 
sobre os serviços contratados. 

 
 

15 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PESSOAL 
 

15.1 A qualificação técnica e exigências de formação técnico/profissional estão 
discriminadas no ANEXO I - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, cujo teor e suas 
exigências são partes integrantes deste TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

15.2 Os valores utilizados pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA são valores estimados com base em contratações similares recentes, 
valores de referência do mercado e/ou valores mínimos previstos em Acordo 

Coletivo das categorias as quais, freqüentemente, a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA efetua contratações de serviços. 

 

15.3 Desse modo, a remuneração dos profissionais concernentes a esta contratação, 
basear-se-á, a título norteador de valores, a partir dos itens previstos nas 
Planilhas de Custos de cada categoria profissional no ANEXO IV – 
COMPOSIÇÃO DOS ITENS DE CUSTOS E ORÇAMENTO ESTIMADO. 

 
16 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E INSUMOS 

Todos os equipamentos (veículos, terrestres e fluviais, Motos, ferramentas e 
equipamentos de segurança) e insumos, utilizados na execução, a contento do objetivo 
contratual, estão definidos com suas principais características no ANEXO I – 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. 

 
17 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses a contar 
da data da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos limitado a sessenta meses, conforme inciso II do artigo 57 da, Lei 
8.666/93. 

 
18 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deverá ficar subordinada as normas legais pertinentes ao objeto da 
presente Contratação, bem como conter-se rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas no ANEXO III - CONDIÇÕES GERAIS. 

 
19 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 

CEA 

Além dos direitos e obrigações consagrados nas disposições legais pertinentes a 

contratação do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA, a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA cumprirá também aqueles elencados nas 
CONDIÇÕES GERAIS – ANEXO III. 



LEITURA DE MEDIDORES 

E ENTREGA SIMULTÂNEA DE FATURAS 
CONDIÇÕES BÁSICAS / 2019 11/11 

DIRETORIA COMERCIAL - DC 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA RECEITA - DCG 

 

 

 

20 MULTAS E PENALIDADES 
 

20.1 Conforme CONTRATO, CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – ANEXO I, CONDIÇÕES 
BÁSICAS – ANEXO II e CONDIÇÕES GERAIS – ANEXO III. 

 
20.2 A aplicação das penalidades previstas nos anexos referidos não eximirá a 

CONTRATADA da responsabilidade por outros danos ou prejuízos a que der 
causa por infração de Clausula ou disposição contratual, ou ainda por execução 
inadequada dos serviços. As multas impostas serão descontadas do valor líquido 

das faturas devidas pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA. 

 
 

21 ANEXOS 
 

21.1 Os procedimentos gerais, as especificações técnicas e o detalhamento dos 

serviços de SERVIÇOS DE LEITURA DE MEDIDORES DE ENERGIA 
ELÉTRICA COM FATURAMENTO EM TEMPO REAL E ENTREGA DE 
FATURAS SIMULTÂNEA COM MICROCOLETORES, ROL E 
NOTIFICAÇÕES DIVERSAS E CONFIRMAÇÃO DE DADOS 
CADASTRAIS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS “A” E 
“B” ATENDIDAS PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA, estão discriminados nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – ANEXO I, nas 
CONDIÇÕES BÁSICAS – ANEXO II, CONDIÇÕES GERAIS – ANEXO III, cujo 
teor e suas exigências são partes complementares que integram este TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

 
21.2 A composição dos itens de custos dos serviços está no ANEXO IV – ITENS DE 

CUSTOS E ORÇAMENTO ESTIMADO. 

 
 

22 FORO DO CONTRATO 

O Foro da Comarca desta Cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, será o 
único competente para apreciar e dirimir as dúvidas e controvérsias porventura 
decorrentes da interpretação e execução deste Contrato. 
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1. OBJETIVO 

Definir as Condições Gerais para a contratação de empresa especializada para a execução 

dos SERVIÇOS DE LEITURA DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM 
FATURAMENTO EM TEMPO REAL E ENTREGA DE FATURAS SIMULTÂNEA 
COM MICROCOLETORES, ROL E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS E 
CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 
DOS GRUPOS “A” E “B” ATENDIDAS PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA. 

 
 

2. PROCEDIMENTOS GERAIS 
 

2.1. A CONTRATADA deverá dispor de estrutura de informática e de internet que 
permita o controle gerencial da execução dos serviços contratados, bem como a 

interligação, a qualquer momento, aos sistemas informatizados da COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

 

2.2. Os veículos leves, fluviais, e motocicletas necessárias à execução dos serviços  
da CONTRATADA, cabendo-lhe sua manutenção, conservação, suprimento de 
combustível, lubrificantes e condução, bem como especificá-los em atendimento 
as normas de segurança e de trânsito, de forma a permitir adequadamente a 
execução dos serviços. 

 

2.3. Todos os veículos a serviço da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

- CEA deverão estar devidamente identificados com adesivo padrão, contendo o 

nome da CONTRATADA e a descrição “A SERVIÇO DA COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA”. 

 

2.4. A CONTRATADA deverá ter depósito para armazenar adequadamente os 

materiais, insumos e/ou equipamentos recebidos da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA para a execução dos serviços e atendendo 
ao especificado neste Anexo III, das “Condições Gerais”, nos DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 
2.5. A CONTRATADA deverá ter no seu quadro, 01 (um) Engenheiro Eletricista e 

responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no 
CREA, que fará a supervisão dos serviços, como preposto, e estará em tempo 

integral a serviço deste contrato e, sempre que a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA julgar necessário, prestar os 
esclarecimentos técnicos pertinentes a esta atividade; bem como se 
responsabilizando pela comunicação formal com o órgão gestor do serviço na 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, devendo a contratada 
prestar ao mesmo o apoio técnico e logístico necessário, de forma a garantir a 
qualidade dos serviços executados. 
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2.6. A CONTRATADA deverá indicar um empregado na função de gerente, que 
deverá assumir a supervisão executiva dos trabalhos, dos materiais, insumos, 
equipamentos e demais informações utilizadas para execução das tarefas. 

 
2.7. A liberação de empregado da CONTRATADA para curso ou treinamento, ainda 

que por exigência da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, 
não deverá acarretar em atraso no cumprimento dos prazos para realização dos 
trabalhos e dos cronogramas estabelecidos. 

 
2.8. A CONTRATADA deverá providenciar para que seus funcionários trabalhem 

convenientemente trajados e dispor dos demais itens de materiais de segurança 
previstos nas CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – ANEXO I – UNIFORMES E 
MATERIAL DE SEGURANÇA. 

 
2.9. Os entendimentos com os órgãos públicos e terceiros para soluções de 

problemas relacionados com os serviços, naquilo que couber, deverão ser feitos 

através da CONTRATADA, mantendo a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA informada por relatórios nos casos mais significativos ou de 
repercussão entre seus clientes. 

 
2.10. Qualquer irregularidade no fornecimento de energia elétrica, levantada pela 

CONTRATADA ou seus prepostos quando da execução dos serviços, deverão ser 
passadas ao gestor do serviço e registrados em formulário próprio que será 

disponibilizado pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 
 

2.11. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA poderá a qualquer 
momento e, quando assim julgar necessário, verificar se a execução dos serviços 
está de acordo com as disposições contratuais e as especificações e normas 
técnicas fornecidas ou recomendadas, bem como conferir os formulários “folha de 
medição”, apresentados pela CONTRATADA. 

 

2.12. A inobservância dos prazos estabelecidos para conclusão dos serviços somente 

será admitida pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, 
quando fundada em caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, sob 
pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades previstas neste instrumento. 

 

2.13. Concluídos os serviços, inclusive fechamento de ordens de serviço, a 
CONTRATADA emitirá “Planilha com todos os serviços executados apontados”, 

conforme modelo a ser fornecido pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA, devidamente assinado pela CONTRATADA e seu 
COORDENADOR responsável. 
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2.14. A qualquer tempo, concluída a totalidade dos serviços, a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA poderá fazer os testes ou amostragem que 
julgar necessários para verificar se a execução se fez de acordo com as 
disposições contratuais e as especificações e normas técnicas fornecidas ou 
recomendadas, devendo A CONTRATADA facilitar todas as etapas deste trabalho 
e responder aos questionamentos por ventura levantados, esclarecendo-os de 
forma definitiva e conclusiva. 

 

2.15. Ao final do contrato os gestores do serviço, emitirão a "Declaração de 
recebimento dos serviços". Esta declaração de recebimento dos serviços não 
exime a CONTRATADA das responsabilidades previstas na legislação em vigor e 
no contrato, especialmente quanto à garantia de qualidade técnica do serviço 
prestado. 

 
2.16. Após emissão da Declaração de Recebimento dos Serviços para todos os 

serviços contratados, a Divisão de Contratos e Convênios - DICOC emitirá o 
"Termo de Encerramento do Contrato", e providenciará ao Departamento 
Financeiro a devolução da caução à CONTRATADA, quando existir. 

 
2.17. O gestor do serviço fará a avaliação do desempenho operacional da 

CONTRATADA, conforme instruções de serviço específicas. 
 

2.18. Durante a vigência do contrato, com base nas avaliações periódicas, os gestores 
do serviço e do contrato poderão, quando necessário, desenvolver, junto com a 
CONTRATADA, planos de melhorias e de desempenhos, assegurando a 
qualidade dos serviços executados, o cumprimento dos prazos contratuais, o 

relacionamento entre CONTRATADA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA, e, principalmente, estimulando a capacitação tecnológica da 
CONTRATADA e seus prepostos. 

 

2.19. A CONTRATADA deverá apresentar antes do início das atividades, a  Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) referentes aos serviços objeto desta 
contratação, devidamente autenticada pelo CREA – AP, assim como TERMO DE 
REFERÊNCIA objeto desta contratação; 

 
2.20. A CONTRATADA adotará todas as medidas de segurança no trabalho, 

fornecendo ao pessoal de cada turma todos os equipamentos de proteção 
individual, e coletiva e disponibilizar para cada veículo o material de sinalização 
de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito. 

 
2.21. A CONTRATADA deve apresentar apólice de seguro de acidentes de trabalho 

cobrindo todos os riscos de acidentes do trabalho e moléstias profissionais de 
todos os empregados envolvidos na execução dos serviços objeto desta 
contratação. 
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2.22. É de competência da CONTRATADA, cumprir rigorosamente as Normas 
Regulamentadoras nº. 06 e nº. 10 (NR-6 e NR-10), assim como as Normas 

técnicas da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, 
respectivamente referentes aos equipamentos de proteção individual (EPI’s) e à 
qualificação do pessoal e execução dos serviços pertinentes a esta contratação. 

 
2.23. A CONTRATADA deverá participar, através de seu representante, das reuniões 

da CIPA da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 
 

2.24. A CONTRATADA deve cumprir programação mensal de palestras educativas e de 
segurança junto a seus empregados, sob supervisão e fiscalização da área de 

segurança da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

 

3. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1. Sem prejuízo de outros encargos previstos nos documentos da licitação, ou 
decorrentes da lei e do Contrato, constituem obrigações específicas da 

CONTRATADA na execução dos serviços para a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA: 

 
3.1.1. Manter escritório com estrutura mínima de área física, mobiliária e 

logística para atender todas as necessidades dos serviços especificados 
neste TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
3.1.2. Empregar para a execução dos serviços, pessoal qualificado e com 

experiência satisfatória e comprovada. 
 

3.1.3. No resguardo dos seus interesses e dos seus clientes, a COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA poderá participar do processo 
seletivo dos candidatos de forma qualitativa, em observância as 
exigências técnicas e profissionais, podendo inclusive, interferir no critério 
de avaliação utilizado pela contratada na seleção dos candidatos. 

 

3.1.4. Mobilizar o pessoal e equipamento a ser utilizado nesta contratação, num 
prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir da data 
de assinatura do Contrato. 

 
3.1.5. A CONTRATADA deverá manter, obrigatoriamente, os veículos, 

equipamentos, ferramentas e pessoal indicados em sua proposta, 
permanentemente disponíveis na sua área própria. 

 
3.1.6. Efetuar o registro e as anotações técnicas pertinentes ao Contrato no 

Conselho Regional de Engenharia – CREA/AP, na forma prescrita na Lei 

6.496 de 07.12.77, devendo encaminhar à COMPANHIA DE 
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ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA o comprovante desse registro, sob 
pena de suspensão do processo de pagamento dos serviços até o 
cumprimento da exigência. 

 

3.1.7. A contratada deverá providenciar para que seus funcionários trabalhem 
convenientemente trajados (calça, camisa, capa impermeável para dias 
chuvosos, capacete, protetor solar, boné e bota isolante para eletricista), 
empregando todos os equipamentos de segurança pessoal, de material e 
sinalização adequados. Devem portar cartão de identificação com foto 
3X4 (crachá), em local visível e dispor dos demais itens de materiais de 
segurança citados neste Anexo III – CONDIÇÕES GERAIS. 

 
3.1.8. Os custos com uniformes, ferramentas de trabalho e acessórios não 

poderão ser repassados ao pessoal envolvido nesta contratação, pois 

foram previstos na estimativa da COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA como custo direto do serviço e como tal deve ser 
orçado e previsto pela CONTRATADA. 

 
3.1.9. Fornecer transporte e alimentação para todo o pessoal envolvido 

diretamente com o serviço. 
 

3.1.10. Quando do início da prestação dos serviços será realizada uma reunião 

entre a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA e a 
CONTRATADA, com o objetivo de discutir e formalizar as providências 
necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações das partes, em 
especial quanto a: 

 Equipes de serviço 

o Apresentação do preposto, composição das equipes e qualificação 
profissional; 

o Material de segurança e uniformes; 
o Sistemática de trabalho. 

o ART. de responsabilidade técnica dos serviços contratados. 

 Instalações da CONTRATADA 
o Indicação pela CONTRATADA da localização de suas instalações; 

o Visita de inspeção por parte da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA; 

o Procedimentos inerentes a medição e faturamento dos serviços; 

o Outros assuntos pertinentes a este TERMO DE REFERÊNCIA. 

 Veículos utilizados 
o Documentação comprobatória; 
o Atendimento as condições de segurança para execução de serviços 

em RD’s; 
o Inspeção física e avaliação das condições operacionais. 
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3.1.11. Substituir em 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado que esteja 
envolvido com a prestação dos serviços cujo comportamento e/ou 
permanência sejam considerados inconvenientes ao seu bom andamento 

ou as boas relações empresariais, desde que a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA faça tal solicitação por escrito. O 
empregado substituído não poderá assumir qualquer outra função 
inerente a prestação dos serviços objeto da presente contratação. 

 
3.1.12. Ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que venham a causar a 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA e/ou a 

terceiros. Por este TERMO DE REFERÊNCIA fica a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA autorizada a descontar de 
qualquer crédito da CONTRATADA, a importância necessária à cobertura 
de tais danos ou prejuízos. 

3.1.13. Atender aos cronogramas de trabalho estabelecidos pela COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA e executar, quando para tal for 
solicitado, serviços que estejam relacionados de forma indireta com o 
objeto desta contratação. 

 

3.1.14. Dispor de um número suficiente de pessoas qualificadas para eventuais 
substituições do efetivo, em casos de faltas, folgas, doenças ou licenças, 
de forma a assegurar o quantitativo mínimo de equipes que assegurem a 
execução das atividades contratadas. 

 
3.1.15. Não ceder o Contrato ou parte dele, salvo com prévia e expressa 

autorização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, 
bem como a qualquer título transferir benefícios ou interesses dos 
mesmos. 

 

3.1.16. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, copia dos 
comprovantes de pagamento, com discriminação individual dos salários, 
bem como dos recolhimentos trabalhistas, das contribuições 
providenciarias conforme legislação vigente, relativa ao pessoal envolvido 
diretamente nos serviços assim como o comprovante de pagamento dos 
impostos decorrentes da prestação dos serviços. A não apresentação da 
documentação acima acarretará a suspensão do pagamento da fatura da 
CONTRATADA até que seja apresentada a documentação exigida. 

 

3.1.17. Implantar, bem como apresentar comprovação a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA e aos órgãos fiscalizadores, 
sempre que solicitarem, de existência de Programas de Riscos 
Ambientais (PRA) e do Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional (PCMSO) de seus empregados. 
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3.1.18. A CONTRATADA está obrigada ao cumprimento da legislação ambiental 
e das normas emanadas dos órgãos governamentais (federal, estadual e 
municipal) que disciplinem os recursos naturais que abrangem este 
TERMO DE REFERÊNCIA , bem como a observância do que estão 
prescritos neste anexo III, CONDIÇÕES GERAIS – Direitos e Obrigações 
da Contratada. 

 
3.1.19. Registrar o Contrato dos Serviços de Engenharia no CREA/AP, na forma 

prescrita na Lei 6.496, de 07/12/77, devendo encaminhar à COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA o comprovante desse registro 
juntamente com a primeira fatura, sob pena de suspensão do processo de 
pagamento dos serviços até o cumprimento da exigência. 

 
3.1.20. Executar os serviços contratados de acordo com as especificações 

técnicas e com observância das recomendações da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, nas condições indicadas na 
proposta apresentada, competindo-lhe fornecer equipes de pessoal 
qualificada, para a realização dos trabalhos, sendo obrigatório o uso dos 
equipamentos exigidos pelas normas de segurança em vigor, dos 
uniformes com aspecto adequado à função que executa e de carteira de 
identidade funcional (CRACHÁ), por ela fornecida, com a inscrição "A 

SERVIÇO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA”, 
para todos os empregados, sem distinção. 

 
3.1.21. Manter no escritório do local dos serviços a relação nominal dos 

empregados e trabalhadores utilizados na execução dos serviços 
contratados, devendo apresentar tal relação e os respectivos contratos de 
trabalho ou carteira de trabalho, devidamente assinadas à fiscalização da 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, sempre que 
esta solicitar, qualquer alteração ou substituição de quaisquer elementos 
da equipe técnica responsável pelos serviços ou de veiculo, somente 
poderá ser feita com prévia autorização do órgão administrador. 

 

3.1.22. Dirigir e supervisionar tecnicamente os trabalhos, ficando responsável, 

perante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, pela 
exatidão dos serviços e pela correta observância das especificações 
técnicas e demais normas aplicáveis e/ou recomendadas pela 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. A 
CONTRATADA fica sujeita a todas as imposições técnicas, 
regulamentares e legais que vigoram no Brasil, não sendo aceita 
invocação de seu desconhecimento como justificativa para reivindicações 
de pagamento por modificações que se tornarem necessárias por força 
dessas disposições. 
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3.1.23. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros 
encargos fiscais, de origem federal, estadual ou municipal, vigentes, bem 
como de quaisquer despesas judiciais ou extras judiciais, que lhe venham 
a ser imputadas, inclusive em relação a terceiros, decorrentes de ação ou 
omissão dolosa ou culposa de prepostos da CONTRATADA; 

 
3.1.24. Assumir diretamente e com exclusividade, as responsabilidades de 

natureza trabalhista e previdenciária, relativamente ao pessoal 
empregado para a realização dos serviços contratados comprometendo-

se, inclusive, a substituir a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA em eventuais processos judiciais de reclamações 
trabalhistas, cujas condenações e ônus decorrentes serão suportados 
exclusivamente pela CONTRATADA. 

3.1.25. Providenciar o pagamento de todos os encargos sociais e trabalhistas, 
inclusive sobre os serviços objeto do contrato, bem como de todas as 
despesas relativas a salários, especialmente no que tange ao pagamento 
do salário mínimo profissional, competindo-lhe, também, observar 
rigorosamente as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho e da 
legislação correlata. 

 
3.1.26. Respeitar e fazer com que seus empregados e trabalhadores respeitem 

as normas de segurança e higiene no trabalho, disciplina e demais 
regulamentos em vigor, bem como atender as orientações emanadas da 
CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES. 

 
3.1.27. Apresentar, por ocasião do encaminhamento das faturas, cópias dos 

pagamentos de salários e encargos sociais legais, relativos ao mês do 
faturamento. 

 
3.1.28. Empregar toda cautela no manuseio dos materiais ou equipamentos 

disponibilizados para a execução dos serviços contratados, ficando A 
CONTRATADA obrigada a repor, às suas custas e, sem prejuízo dos 
prazos de execução dos trabalhos, todos os materiais e/ou equipamentos 
por ventura danificados ou outros, naquilo que couber a execução da 
atividade. 

 
 

4. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - 
CEA 

 

4.1. Constituem direitos e obrigações da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA: 
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4.1.1 Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de modificações introduzidas nas 
especificações técnicas dos serviços, sempre que houver necessidade de 
aprimoramento ou correção desses documentos, com ela colaborando, 
quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos. 

 
4.1.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir 

defeitos ou irregularidades verificadas na execução do Contrato. 
 

4.1.3 Comunicar por escrito, a CONTRATADA, da eventual aplicação de multas 
previstas neste documento. 

 
4.1.6 Atender as solicitações feitas pela CONTRATADA quer relativas ao 

fornecimento de materiais quando for o caso, quer relativa a 
esclarecimentos e instruções de serviços. 

 
4.1.8 Orientar a CONTRATADA quanto à forma correta de apresentação da Nota 

Fiscal de Serviços, comprovantes fiscais necessários e outros documentos. 
 

4.1.9 Prestar à CONTRATADA, quando necessário, quaisquer esclarecimentos 
relativos à execução dos serviços, de forma a otimizar a sua realização e 
atendimento aos preceitos de qualidade e da boa execução dos mesmos. 

 
4.1.10 Exercer ampla fiscalização e controle sobre os serviços, bem como: sobre 

as medidas de prevenção de acidentes sobre as equipes envolvidas no 
processo e outras que sejam julgadas necessárias para o fiel cumprimento 
do objeto do presente no TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

4.1.11 Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades 
oriundas de falhas e/ou omissões, bem como da qualidade dos serviços a 
serem prestados. 

 
 

5. MULTAS E PENALIDADES 
 

5.1. Os prazos de execução são uma parte essencial do Contrato. Se a 
CONTRATADA não os cumpre, com independência da possível aplicação da 
causa de rescisão prevista no item 6 – RESCISÃO, será obrigada a pagar a 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, em forma de 
penalidade pelo atraso na execução dos trabalhos, um valor igual a 0,2% (zero 
vírgula dois por cento) do preço total final do Serviço por cada uma das cinco 
primeiras semanas completas de retardo, elevando-se aquelas penalidades a 
0,4% (zero vírgula quatro por cento) por cada uma das semanas que excedam de 
cinco. 
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5.2. Este valor não excederá de 10% do valor total do contrato, quando a critério da 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA poderão ser adotadas 
as providências de cancelamento do mesmo. 
Nota: Aos efeitos precedentes, se entende por valor total do contrato, o da Obra ou 
Serviço inicialmente pactuado, mais os ajustes resultantes de modificações, trabalhos 
extraordinários, revisão de preços, ou qualquer outra causa. 

 

5.3. Não obstante, se poderá quantificar os danos imputados a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA por causa da demora e se os mesmos 
forem de quantia superior aos das penalidades calculadas com aplicação do 

disposto no item 5.1, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 
poderá optar por exigir a indenização correspondente. 

 

5.4. As multas impostas serão descontadas do valor líquido das faturas devidas pela 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 
 

5.5. Quando o valor das multas ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do Contrato, 

a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA poderá declará-lo 
rescindido ou adotar todas as providências administrativas para este fim. 

 
5.6. Na hipótese de rescisão do Contrato, por culpa da CONTRATADA, os valores da 

caução e das multas impostas reverterão a favor da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

 

6. RESCISÃO 
 

6.1. Poderão ser motivos de rescisão do Contrato os descritos no artigo 78 da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A RESCISÃO DO CONTRATO PODERÁ SER (ART. 
79 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES): 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei nº 8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 
conveniência para CONTRATANTE; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: NO CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO, A 
CONTRATADA FICARÁ SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NESTE 
CONTRATO E AS CONSEQÜÊNCIAS DESCRITAS NO ARTIGO 80, DA LEI Nº 
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 
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6.2. O Contrato poderá ser rescindido, a critério da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial e sem que assista à CONTRATADA direito a 
qualquer ressarcimento ou indenização, nos seguintes casos: 

a) Inadimplemento de qualquer cláusula contratual pela CONTRATADA, 
especialmente a inobservância das especificações técnicas recomendadas e 
das normas e regulamentos sobre proteção individual, segurança e medicina 
do trabalho; 

b) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial ou concordata da CONTRATADA, 
requeridas ou decretadas; 

c) Superveniente incapacidade técnica ou financeira da CONTRATADA 
devidamente comprovadas; 

d) Cessão ou transferência, total ou parcial, do contrato ou dos créditos dele 
decorrentes, ou subempreitada dos serviços, sem a prévia autorização ou 

concordância por escrito da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
AMAPÁ - CEA A; 

e) Interrupção dos trabalhos por 01 (um) dia ou 02 (dois) dias alternados, sem 

justificativa aceita pela Fiscalização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA; 

f) Suspensão da execução dos serviços, por determinação de autoridade 
competente; 

g) Não atendimento as exigências e recomendações da fiscalização no prazo 

máximo de 15 dias corridos, salvo se a COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ - CEA optar pela aplicação da multa contratual prevista. 

 

6.3. Poderá a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA rescindir o 
presente Contrato mediante comunicação por escrito à CONTRATADA, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, e sem que assista a esta direito 
a ressarcimento ou indenização. 

 

6.4. Para receber o pagamento do saldo, a CONTRATADA deverá comprovar o 
cumprimento de todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias 
decorrentes deste Contrato. 

 

6.5. Rescindido o Contrato nos casos indicados neste item, a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA limitir-se-á na posse imediata dos 
serviços executados e entregará a sua conclusão a quem bem entender, 
independentemente de qualquer consulta à CONTRATADA que responderá, na 
forma legal e contratual, pela infração ou execução inadequada que tenha dado 
causa à rescisão. 
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6.6. Declarada a rescisão, a CONTRATADA terá direito ao pagamento dos serviços 

já executados, aceitos e ainda não medidos pela COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA A. Da quantia apurada será abatida, a 
título de multa compensatória, uma importância equivalente a 20% (vinte por 
cento), independentemente do desconto das multas anteriormente impostas pela 

Fiscalização, perdendo, ainda, a CONTRATADA, em favor da COMPANHIA  
DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, a caução prestada. 

 

6.7. Se o contrato for rescindido por conveniência exclusiva da COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA antes do efetivo início da sua execução, a 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA reembolsará à 
CONTRATADA o valor das despesas comprovadamente efetuadas, com o valor 
total limitado a 1% (um por cento) do valor contratual. 



ANEXO IV 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LEITURA DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM 
FATURAMENTO EM TEMPO REAL E ENTREGA DE FATURAS SIMULTÂNEA 
COM MICROCOLETORES, ROL E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS E CONFIRMAÇÃO 
DE DADOS CADASTRAIS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS “A” 
E “B” ATENDIDAS PELA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 
. 

 

 
 

 

COMPOSIÇÃO DOS ITENS DE CUSTOS E 

ORÇAMENTO ESTIMADO 
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1. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – OPERADORES 

 
Nº Processo 

Licitação Nº 

 
Dia  /  /  às  : horas 

 
Identificação do Serviço - Operadores 

 

Tipo de 
Serviço 

 
Unidade de Medida 

Quantidade total a contratar (em 
função da unidade de medida) 

LEITURA DE 
MEDIDORES 

 
ULE 

 
60 

 
Anexo IV-A – Mão-de-obra 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço Operadores 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

 
3 

Categoria profissional (vinculada à execução 
contratual) 

 
ELETRICITÁRIO 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2019 

 
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

B Adicional de periculosidade   

C Risco de Vida   

D Adicional noturno   

E Hora noturna adicional   

F Adicional de Hora Extra   

G Intervalo Intrajornada   

H Adicional de Motorista   

Total da Remuneração   

 
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.).   

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral.   

F Outros (Produtividade)   

Total de Benefícios mensais e diários   
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MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos % Valor (R$) 

A Bens Não Depreciáveis   

B Bens Depreciáveis   

B1 Veículos (Bens Depreciáveis)   

B2 Ferr_EPIs_EPCs   

Total de Insumos diversos   

 
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado   

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado   

C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado   

C1 FGTS (40%)   

C2 Contribuição Social (10%)   

D Aviso prévio trabalhado   

 
E 

Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio 
trabalhado 

  

F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado   

F1 FGTS (40%)   

F2 Contribuição Social (10%)   

Total   

 
 

Nota 2: (A) No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% 
do pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho. 

 

 
Nota 3: (D) O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso 
do empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos 
empregados receberão aviso Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão 
ter seus contratos rescindidos a pedido, restando (88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado. 

 
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

 
4.5 

Composição do Custo de Reposição do Profissional 
Ausente 

 
% 

 
Valor (R$) 

A Férias   

B Ausência por doença   

C Licença paternidade   

D Ausências legais   

E Ausência por Acidente de trabalho   

F Outros   

 Subtotal   

 
G 

Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de 
reposição 

  

Total   

 
 

Nota 4: (B) Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua 
substituição. Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme cálculo do MP. 

Nota 5: (C) De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de 01 ano. 
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Nota 6: (E) O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da 
Previdência, baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados 
se acidentam no ano. 

Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS   

4.2 13º Salário e Adicional de Férias   

4.3 Afastamento maternidade   

4.4 Custo de rescisão   

4.5 Custo de reposição do profissional ausente   

4.6 Outros (especificar)   

Total   

 

 
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO. 

 
5 

 
Custos Indiretos, Tributos e Lucro. 

 
% 

 Valor 
(R$) 

 
5.1 

Base de Cálculo para Custos Indiretos = Σ dos módulos 
(1 a 4) 

   

 
A 

Custos Indiretos = ((5.1) x o percentual de provisão 
para cobrir gastos com Custos Indiretos) 

   

5.2 Base de cálculo para o Lucro = Σ ((5.1) + (A))    

B Lucro = ((5.2) x o percentual de incidência do lucro)    

5.3 Base de Cálculo os Tributos = ((5.2) +(B))    

C Tributos = (C.1) + (C.2) + (C.3)    

C.1 ISS    

C.2 PIS  

C.3 COFINS  

D Preço do Serviço = (5.3/Fator)    

Total = (A) + (B) + (C)    

 
Anexo IV – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) % Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração  1.160,08 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   

 
C 

Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, 
equipamentos e outros). 

  

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   

 Subtotal (A + B + C + D)   

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro.   

Valor total por empregado   



COMPOSIÇÃO DOS 

ITENS DE CUSTOS 

LEITURA DE MEDIDORES 

E ENTREGA SIMULTÂNEA DE FATURAS 
AGO/2019 6/42 

DIRETORIA COMERCIAL - DC 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA RECEITA – DCG 

 

 

 
 

 

Anexo IV-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 

Tipo de 
Serviço (A) 

 
 

Valor Estimado por Empregado (A) 

 

Quantidade de 
Empregados (B) 

Valor Mensal 
Estimado(C) = (A x 

B) 

LEITURA DE 
MEDIDORES 

  
60 

 
R$ 

 
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...) 

R$ 

 
Anexo IV-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

Valor Global da Proposta 

Descrição Valor (R$) 

A Valor Estimado por Empregado  

B Valor Mensal Estimado  

C Valor global da proposta (BX24 nº meses do contrato)  

 

 

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO - ELETRICISTAS OPERADORES 

 
Identificação do Serviço - ELETRICISTA Operadores 

 
Tipo de 
Serviço 

 
Unidade de Medida 

Quantidade total a contratar (em 
função da unidade de medida) 

LEITURA DE 
MEDIDORES 

 
ULE 

 
2 

Mão-de-obra 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço ELETRICISTAS OPERADORES 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

 
3 

Categoria profissional (vinculada à execução 
contratual) 

ELETRICITÁRIO 

 
4 

 
Data base da categoria (dia/mês/ano) 

01/01/2019 

 
 

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base 0,00 0,00 

B Adicional de periculosidade 0,00 0,00 

C Risco de Vida 0,00 0,00 

D Adicional noturno 0,00 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 0,00 

F Adicional de Hora Extra 0,00 0,00 

G Intervalo Intrajornada 0,00 0,00 
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H Adicional de Motorista 0,00 0,00 

Total da Remuneração 
  

 
 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte 
  

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 
  

C Assistência médica e familiar 
  

D Auxílio creche 
  

E Seguro de vida, invalidez e funeral 
  

F Outros (Produtividade) 
  

Total de Benefícios mensais e diários 
  

 
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos % Valor (R$) 

A Bens Não Depreciáveis 
  

B Bens Depreciáveis 
  

B1 Veículos (Bens Depreciáveis) 
  

B2 Ferr_EPIs_EPCs 
  

Total de Insumos diversos 
  

 
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS: 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 
  

B SESI ou SESC 
  

C SENAI ou SENAC 
  

D INCRA 
  

E Salário Educação 
  

F FGTS 
  

G Seguro acidente do trabalho (SAT) 
  

H SEBRAE 
  

Total 
  

 

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 
  

B Adicional de Férias 
  

 
Subtotal 
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C 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e 
Adicional de Férias 

  

Total 
  

 
 

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 
  

 
B 

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento 
maternidade 

  

Total 
  

 

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 
  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 
  

C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 
  

C1 FGTS (40%) 
  

C2 Contribuição Social (10%) 
  

D Aviso prévio trabalhado 
  

 
E 

Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio 
trabalhado 

  

F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 
  

F1 FGTS (40%) 
  

F2 Contribuição Social (10%) 
  

Total 
  

 
Nota 2: (A) No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% 
do pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho. 

 
 
 

 

Nota 3: (D) O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso 
do empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos 
empregados receberão Aviso Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores 
poderão ter seus contratos rescindidos a pedido, restando (88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado. 

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

 
4.5 

Composição do Custo de Reposição do Profissional 
Ausente 

 
% 

 
Valor (R$) 

A Férias 
  

B Ausência por doença 
  

C Licença paternidade 
  

D Ausências legais 
  

E Ausência por Acidente de trabalho 
  

F Outros 
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Subtotal 

  

 
G 

Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de 
reposição 

  

Total 
  

 
 

 
Nota 4: (B) Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua 
substituição. Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme cálculo do MP. 

 

 
Nota 5: (C) De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de 01 ano. 

 
 

Nota 6: (E) O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da 
Previdência, baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados 
se acidentam no ano. 

 
 

 
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 
  

4.2 13º Salário e Adicional de Férias 
  

4.3 Afastamento maternidade 
  

4.4 Custo de rescisão 
  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 
  

4.6 Outros (especificar) 
  

Total 
  

 
 
 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % 
 

Valor (R$) 

 
5.1 

Base de Cálculo para Custos Indiretos = Σ dos módulos 
(1 a 4) 

   

 
A 

Custos Indiretos = ((5.1) x o percentual de provisão 
para cobrir gastos com Custos Indiretos) 

   

5.2 Base de cálculo para o Lucro = Σ ((5.1) + (A)) 
   

B Lucro = ((5.2) x o percentual de incidência do lucro) 
   

5.3 Base de Cálculo os Tributos = ((5.2) +(B)) 
   

C Tributos = (C.1) + (C.2) + (C.3) 
   

C.1 ISS 
   

C.2 PIS 
 

C.3 COFINS 
 

D Preço do Serviço = (5.3/Fator) 
   

Total = (A) + (B) + (C) 
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Anexo IV – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) % Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   

 
C 

Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, 
equipamentos e outros) 

  

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   

 Subtotal (A + B + C + D)   

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

Valor total por empregado   

 
Anexo IV-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 

Tipo de 
Serviço (A) 

 
 

Valor Estimado por Empregado (A) 

 

Quantidade de 
Empregados (B) 

Valor Mensal 
Estimado(C) = (A x 

B) 

LEITURA DE 
MEDIDORES 

   

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)  

 
Anexo IV-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

Valor Global da Proposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – APOIO ADMINISTRATIVO II 

 
Identificação do Serviço – APOIO ADMINISTRATIVO II 

 

Tipo de Serviço Unidade de Medida 
Quantidade total a contratar (em 

função da unidade de medida) 

APOIO ADMINISTRATIVO II ULE 6 

Descrição Valor (R$) 

A Valor Estimado por Empregado  

B Valor Mensal Estimado  

C Valor global da proposta (B X nº meses do contrato)  
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Anexo IV-A – Mão-de-obra 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço APOIO ADMINISTRATIVO II 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Comerciário 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2019 
 
 
 

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 
 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

B Adicional de periculosidade 0,00 0,00 

C Risco de Vida 0,00 0,00 

D Adicional noturno 0,00 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 0,00 

F Adicional de Hora Extra 0,00 0,00 

G Intervalo Intrajornada 0,00 0,00 

H Adicional de Motorista 0,00 0,00 

Total da Remuneração 0,00  

 

 
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 
 

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Assistência médica e familiar 0,00 0,00 

D Auxílio creche 0,00 0,00 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,00 0,00 

F Outros (Produtividade) 0,00 0,00 

Total de Benefícios mensais e diários 
  

 

 
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

 
 

3 Insumos Diversos % Valor (R$) 

A Bens Não Depreciáveis   

B Bens Depreciáveis   
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B1 Veículos (Bens Depreciáveis) 0,00 0,00 

B2 Ferr_EPIs_EPCs 0,00 0,00 

Total de Insumos diversos 
  

 
 
 

 

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
 

Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS: 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 
  

B SESI ou SESC 
  

C SENAI ou SENAC 
  

D INCRA 
  

E Salário Educação 
  

F FGTS 
  

G Seguro acidente do trabalho (SAT) 
  

H SEBRAE 
  

Total 
  

 

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 
  

B Adicional de Férias 
  

 
Subtotal 

  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 
  

Total 
  

 

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 
  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 
  

 
Total 

  

 

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 
  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 
  

C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 
  

C1 FGTS (40%) 
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C2 Contribuição Social (10%) 
  

D Aviso prévio trabalhado 
  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 
  

F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 
  

F1 FGTS (40%) 
  

F2 Contribuição Social (10%) 
  

Total 
  

 
 

Nota 2: (A) No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% do 
pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho. 

 
 

 
Nota 3: (D) O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso do 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos empregados 
receberão Aviso Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão ter seus contratos 
rescindidos a pedido, restando (88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado. 

 
 

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 
  

B Ausência por doença 
  

C Licença paternidade 
  

D Ausências legais 
  

E Ausência por Acidente de trabalho 
  

F Outros 
  

 
Subtotal 

  

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 
  

Total 
  

 

Nota 4: (B) Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua substituição. 
Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme cálculo do MP. 

 

Nota 5: (C) De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de 01 ano. 
 
 
 

Nota 6: (E) O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da Previdência, 
baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam no ano. 

 
 

 
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 
  

4.2 13º Salário e Adicional de Férias 
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4.3 Afastamento maternidade 
  

4.4 Custo de rescisão 
  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 
  

4.6 Outros (especificar) 
  

Total 
  

 
 

 
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % 
 

Valor (R$) 

5.1 Base de Cálculo para Custos Indiretos = Σ dos módulos (1 a 4) 
   

A Custos Indiretos = ((5.1) x o percentual de provisão para cobrir gastos com Custos Indiretos) 
   

5.2 Base de cálculo para o Lucro = Σ ((5.1) + (A)) 
   

B Lucro = ((5.2) x o percentual de incidência do lucro) 
   

5.3 Base de Cálculo os Tributos = ((5.2) +(B)) 
   

C Tributos = (C.1) + (C.2) + (C.3) 
   

C.1 ISS 
   

C.2 PIS 
 

C.3 COFINS 
 

D Preço do Serviço = (5.3/Fator) 
   

Total = (A) + (B) + (C)    

 
Anexo IV – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) % Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 
  

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários 
  

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 
  

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas 
  

 
Subtotal (A + B + C + D) 

  

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro 
  

Valor total por empregado 
  

 
 
 
 
 
 

Anexo IV-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 
 

 
Tipo de Serviço (A) 

Valor Estimado por 
Empregado (A) 

 
Quantidade de Empregados (B) 

 
Valor Mensal Estimado(C) = (A x B) 

LEITURA DE MEDIDORES 
 6 R$ 

 
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...) 

R$ 
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Anexo IV-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

Valor Global da Proposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR 

 
Identificação do Serviço – TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR 

 

Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida) 

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ULE 1 

 

 
Anexo IV-A – Mão-de-obra 

Mão de obra vinculada à execução contratual 
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

 

1 Tipo de serviço TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) ELETRICITÁRIO 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2019 
 

 
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

B Adicional de periculosidade   

C Risco de Vida 0,00 0,00 

D Adicional noturno 0,00 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 0,00 

F Adicional de Hora Extra 0,00 0,00 

G Intervalo Intrajornada 0,00 0,00 

H Adicional de Motorista 0,00 0,00 

Total da Remuneração   

 
 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

Descrição Valor (R$) 

A Valor Estimado por Empregado  

B Valor Mensal Estimado  

C Valor global da proposta (B X nº meses do contrato)  
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2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Assistência médica e familiar 0,00 0,00 

D Auxílio creche 0,00 0,00 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,00 0,00 

F Outros (Produtividade) 0,00 0,00 

Total de Benefícios mensais e diários 
  

 
 

 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 
 

3 Insumos Diversos % Valor (R$) 

A Bens Não Depreciáveis   

B Bens Depreciáveis   

B1 Veículos (Bens Depreciáveis) 0,00 0,00 

B2 Ferr_EPIs_EPCs 0,00 0,00 

Total de Insumos diversos   

 
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS: 

 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A NSS   

B SESI ou SESC   

C SENAI ou SENAC   

D INCRA   

E Salário Educação   

F FGTS   

G Seguro acidente do trabalho (SAT)   

H SEBRAE   

Total   

 
 

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 
 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário   

B Adicional de Férias   

 Subtotal   
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C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 
  

Total 
  

 

 
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

 

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 
  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 
  

Total 
  

 
 
 

 
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

 

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 
  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 
  

C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 
  

C1 FGTS (40%) 
  

C2 Contribuição Social (10%) 
  

D Aviso prévio trabalhado 
  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 
  

F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 
  

F1 FGTS (40%) 
  

F2 Contribuição Social (10%) 
  

Total 
  

 
 

Nota 2: (A) No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato 
anterior, cerca de 10% do pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho. 

 

 
Nota 3: (D) O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao 
empregado, no caso do empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso 
prévio. Considerando que 10% dos empregados receberão aviso Prévio Indenizado, dos (90%) 
restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão ter seus contratos rescindidos a pedido, 
restando (88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado. 

 
 

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 
 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 
  

B Ausência por doença 
  



COMPOSIÇÃO DOS 

ITENS DE CUSTOS 

LEITURA DE MEDIDORES 

E ENTREGA SIMULTÂNEA DE FATURAS 
AGO/2019 18/42 

DIRETORIA COMERCIAL - DC 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA RECEITA – DCG 

 

 

 

C Licença paternidade 
  

D Ausências legais 
  

E Ausência por Acidente de trabalho 
  

F Outros 
  

 
Subtotal 

  

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 
  

Total 
  

 
Nota 4: (B) Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar 
sua substituição. Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme cálculo do MP. 
Nota 5: (C) De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de 01 
ano. 

 
 

Nota 6: (E) O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o 
Ministério da Previdência, baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da 
GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam no ano. 

 
 

 
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 
  

4.2 13º Salário e Adicional de Férias 
  

4.3 Afastamento maternidade 
  

4.4 Custo de rescisão 
  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 
  

4.6 Outros (especificar) 
  

Total 
  

 
 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 
 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % 
 

Valor (R$) 

5.1 Base de Cálculo para Custos Indiretos = Σ dos módulos (1 a 4) 
   

 
A 

Custos Indiretos = ((5.1) x o percentual de provisão para cobrir gastos com Custos 
Indiretos) 

   

5.2 Base de cálculo para o Lucro = Σ ((5.1) + (A)) 
   

B Lucro = ((5.2) x o percentual de incidência do lucro) 
   

5.3 Base de Cálculo os Tributos = ((5.2) +(B)) 
   

C Tributos = (C.1) + (C.2) + (C.3) 
   

C.1 ISS 
   

C.2 PIS 
 

C.3 COFINS 
 

D Preço do Serviço = (5.3/Fator) 
   

Total = (A) + (B) + (C) 
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Anexo IV – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) % Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)   

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   

 Subtotal (A + B + C + D)   

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

Valor total por empregado   

 
 
 
 

 
Anexo IV-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 
Tipo de Serviço (A) 

Valor Estimado por 
Empregado (A) 

 
Quantidade de Empregados (B) 

 
Valor Mensal Estimado(C) = (A x B) 

LEITURA DE MEDIDORES  1 R$ 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...) R$ 
 

 
Anexo III-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

Valor Global da Proposta 

 
 
 
 
 
 

 
5. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – GERENTE ADMINISTRATIVO 

Identificação do Serviço – GERENTE ADMINISTRATIVO 

 
 

Tipo de Serviço 
 

Unidade de Medida 
Quantidade total a contratar (em função da unidade de 

medida) 

GERENTE ADMINISTRATIVO ULE 1 

 
Anexo IV-A – Mão-de-obra 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço GERENTE ADMINISTRATIVO 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) ELETRICITÁRIO 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2019 

Descrição Valor (R$) 

A Valor Estimado por Empregado  

B Valor Mensal Estimado  

C Valor global da proposta (B X nº meses do contrato)  
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MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

B Adicional de periculosidade 0,00 0,00 

C Risco de Vida 0,00 0,00 

D Adicional noturno 0,00 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 0,00 

F Adicional de Hora Extra 0,00 0,00 

G Intervalo Intrajornada 0,00 0,00 

H Adicional de Motorista 0,00 0,00 

Total da Remuneração 0,00  

 
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (Produtividade)   

Total de Benefícios mensais e diários 
  

 
 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 
 

3 Insumos Diversos % Valor (R$) 

A Bens Não Depreciáveis   

B Bens Depreciáveis 0,00 0,00 

B1 Veículos (Bens Depreciáveis) 0,00 0,00 

B2 Ferr_EPIs_EPCs 0,00 0,00 

Total de Insumos diversos   

 

 
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS: 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS   

B SESI ou SESC   

C SENAI ou SENAC   

D INCRA   

E Salário Educação   
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F FGTS 
  

G Seguro acidente do trabalho (SAT) 
  

H SEBRAE 
  

Total 
  

 
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 
  

B Adicional de Férias 
  

 
Subtotal 

  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 
  

Total 
  

 
 

 
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 
  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 
  

Total 
  

 
 

 
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 
  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 
  

C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 
  

C1 FGTS (40%) 
  

C2 Contribuição Social (10%) 
  

D Aviso prévio trabalhado 
  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 
  

F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 
  

F1 FGTS (40%) 
  

F2 Contribuição Social (10%) 
  

Total 
  

 
Nota 2: (A) No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% do 
pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho. 

 
 
 

Nota 3: (D) O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso do 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos empregados 
receberão aviso Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão ter seus contratos 
rescindidos a pedido, restando (88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado. 
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Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 
  

B Ausência por doença 
  

C Licença paternidade 
  

D Ausências legais 
  

E Ausência por Acidente de trabalho 
  

F Outros 
  

 
Subtotal 

  

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 
  

Total 
  

 

Nota 4: (B) Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua substituição. 
Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme cálculo do MP. 

 

Nota 5: (C) De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de 01 ano. 
 
 
 

Nota 6: (E) O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da Previdência, 
baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam no ano. 

Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 
  

4.2 13º Salário e Adicional de Férias 
  

4.3 Afastamento maternidade 
  

4.4 Custo de rescisão 
  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 
  

4.6 Outros (especificar) 
  

Total 
  

 
 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % 
 

Valor (R$) 

5.1 Base de Cálculo para Custos Indiretos = Σ dos módulos (1 a 4) 
   

 
A 

Custos Indiretos = ((5.1) x o percentual de provisão para cobrir gastos com Custos 
Indiretos) 

   

5.2 Base de cálculo para o Lucro = Σ ((5.1) + (A)) 
   

B Lucro = ((5.2) x o percentual de incidência do lucro) 
   

5.3 Base de Cálculo os Tributos = ((5.2) +(B)) 
   

C Tributos = (C.1) + (C.2) + (C.3) 
   

C.1 ISS 
   

C.2 PIS 
 

C.3 COFINS 
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D Preço do Serviço = (5.3/Fator) FATOR   

Total = (A) + (B) + (C)    

 

Anexo IV– B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) % Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)   

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   

 Subtotal (A + B + C + D)   

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

Valor total por empregado   

 

 
Anexo IV-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 
Tipo de Serviço (A) 

Valor Estimado por 
Empregado (A) 

 
Quantidade de Empregados (B) 

 
Valor Mensal Estimado(C) = (A x B) 

LEITURA DE MEDIDORES  1 R$ 

 
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...) 

R$ 

 

 
Anexo IV-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

Valor Global da Proposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

 
Identificação do Serviço - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

 

Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida) 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA ULE 1 

 

 
 Anexo IV-A – Mão-de-obra 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço APOIO TÉCNICO DE CAMPO 

Descrição Valor (R$) 

A Valor Estimado por Empregado  

B Valor Mensal Estimado  

C Valor global da proposta (B X nº meses do contrato)  
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2 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.940,00 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) ELETRICITÁRIO 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2019 
 

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

B Adicional de periculosidade   

C Risco de Vida 0,00 0,00 

D Adicional noturno 0,00 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 0,00 

F Adicional de Hora Extra 0,00 0,00 

G Intervalo Intrajornada 0,00 0,00 

H Adicional de Motorista 0,00 0,00 

Total da Remuneração   

 
 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (Produtividade)   

Total de Benefícios mensais e diários 
  

 
 
 
 
 
 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos % Valor (R$) 

A Bens Não Depreciáveis   

B Bens Depreciáveis   

B1 Veículos (Bens Depreciáveis)   

B2 Ferr_EPIs_EPCs   

Total de Insumos diversos   

 

 
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS: 
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4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 
  

B SESI ou SESC 
  

C SENAI ou SENAC 
  

D INCRA 
  

E Salário Educação 
  

F FGTS 
  

G Seguro acidente do trabalho (SAT) 
  

H SEBRAE 
  

Total 
  

 
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 
  

B Adicional de Férias 
  

 
Subtotal 

  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 
  

Total 
  

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 
  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 
  

Total 
  

 

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 
  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 
  

C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 
  

C1 FGTS (40%) 
  

C2 Contribuição Social (10%) 
  

D Aviso prévio trabalhado 
  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 
  

F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 
  

F1 FGTS (40%) 
  

F2 Contribuição Social (10%) 
  

Total 
  

 
 

Nota 2: (A) No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% do 
pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho. 
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Nota 3: (D) O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso do 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos empregados 
receberão aviso Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão ter seus contratos 
rescindidos a pedido, restando (88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado. 

 

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 
  

B Ausência por doença 
  

C Licença paternidade 
  

D Ausências legais 
  

E Ausência por Acidente de trabalho 
  

F Outros 
  

 
Subtotal 

  

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 
  

Total 
  

 

Nota 4: (B) Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua substituição. 
Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme cálculo do MP. 

 

Nota 5: (C) De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de 01 ano. 
 
 
 

Nota 6: (E) O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da Previdência, 
baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam no ano. 

Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 
  

4.2 13º Salário e Adicional de Férias 
  

4.3 Afastamento maternidade 
  

4.4 Custo de rescisão 
  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 
  

4.6 Outros (especificar) 
  

Total 
  

 
 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % 
 

Valor (R$) 

5.1 Base de Cálculo para Custos Indiretos = Σ dos módulos (1 a 4) 
   

 
A 

Custos Indiretos = ((5.1) x o percentual de provisão para cobrir gastos com Custos 
Indiretos) 

   

5.2 Base de cálculo para o Lucro = Σ ((5.1) + (A)) 
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B Lucro = ((5.2) x o percentual de incidência do lucro)    

5.3 Base de Cálculo os Tributos = ((5.2) +(B))    

C Tributos = (C.1) + (C.2) + (C.3)    

C.1 ISS    

C.2 PIS  

C.3 COFINS  

D Preço do Serviço = (5.3/Fator)    

Total = (A) + (B) + (C)    

 

Anexo IV – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) % Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)   

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   

 Subtotal (A + B + C + D)   

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

Valor total por empregado   

 

Anexo IV-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 
Tipo de Serviço (A) 

Valor Estimado por 
Empregado (A) 

 
Quantidade de Empregados (B) 

 
Valor Mensal Estimado(C) = (A x B) 

LEITURA DE MEDIDORES  1 R$ 
 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...) 
R$ 

 
Anexo IV-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

Valor Global da Proposta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO 

 
Identificação do Serviço - APOIO TÉCNICO DE SEGURANÇA 

 

Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida) 

APOIO TÉCNICO DE SEGURANÇA ULE 1 

 
Anexo IV-A – Mão-de-obra 

Descrição Valor (R$) 

A Valor Estimado por Empregado  

B Valor Mensal Estimado  

C Valor global da proposta (B X nº meses do contrato)  
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Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço APOIO TÉCNICO DE SEGURANÇA 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) ELETRICITÁRIO 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2019 
 

 
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

B Adicional de periculosidade   

C Risco de Vida 0,00 0,00 

D Adicional noturno 0,00 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 0,00 

F Adicional de Hora Extra 0,00 0,00 

G Intervalo Intrajornada 0,00 0,00 

H Adicional de Motorista 0,00 0,00 

Total da Remuneração   

 
 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (Produtividade)   

Total de Benefícios mensais e diários 
  

 
 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 
 

3 Insumos Diversos % Valor (R$) 

A Bens Não Depreciáveis 
  

B Bens Depreciáveis 0,00 0,00 

B1 Veículos (Bens Depreciáveis) 0,00 0,00 

B2 Ferr_EPIs_EPCs 0,00 0,00 

Total de Insumos diversos   

 
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
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Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS: 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 
  

B SESI ou SESC 
  

C SENAI ou SENAC 
  

D INCRA 
  

E Salário Educação 
  

F FGTS 
  

G Seguro acidente do trabalho (SAT) 
  

H SEBRAE 
  

Total 
  

 

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 
  

B Adicional de Férias 
  

 
Subtotal 

  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 
  

Total 
  

 

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 
  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 
  

Total 
  

 

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 
  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 
  

C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 
  

C1 FGTS (40%) 
  

C2 Contribuição Social (10%) 
  

D Aviso prévio trabalhado 
  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 
  

F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 
  

F1 FGTS (40%) 
  

F2 Contribuição Social (10%) 
  

Total 
  

 
Nota 2: (A) No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% do 
pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho. 
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Nota 3: (D) O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso do 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos empregados 
receberão aviso Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão ter seus contratos 
rescindidos a pedido, restando (88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado. 

 

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 
  

B Ausência por doença 
  

C Licença paternidade 
  

D Ausências legais 
  

E Ausência por Acidente de trabalho 
  

F Outros 
  

 
Subtotal 

  

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 
  

Total 
  

 

Nota 4: (B) Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua substituição. 
Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme cálculo do MP. 

 

Nota 5: (C) De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de 01 ano. 
 
 
 

Nota 6: (E) O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da Previdência, 
baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam no ano. 

 

Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 
  

4.2 13º Salário e Adicional de Férias 
  

4.3 Afastamento maternidade 
  

4.4 Custo de rescisão 
  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 
  

4.6 Outros (especificar) 
  

Total   

 
 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % 
 

Valor (R$) 

5.1 Base de Cálculo para Custos Indiretos = Σ dos módulos (1 a 4) 
   

A Custos Indiretos = ((5.1) x o percentual de provisão para cobrir gastos com Custos Indiretos) 
   

5.2 Base de cálculo para o Lucro = Σ ((5.1) + (A)) 
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B Lucro = ((5.2) x o percentual de incidência do lucro)    

5.3 Base de Cálculo os Tributos = ((5.2) +(B))    

C Tributos = (C.1) + (C.2) + (C.3)    

C.1 ISS    

C.2 PIS  

C.3 COFINS  

D Preço do Serviço = (5.3/Fator)    

Total = (A) + (B) + (C)    

 
 

Anexo IV – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) % Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)   

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   

 Subtotal (A + B + C + D)   

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

Valor total por empregado   

Anexo IV-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 
Tipo de Serviço (A) 

Valor Estimado por 
Empregado (A) 

 
Quantidade de Empregados (B) 

 
Valor Mensal Estimado(C) = (A x B) 

LEITURA DE MEDIDORES R$ 1 R$ 

 
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...) 

R$ 

 

 
Anexo IV-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

Valor Global da Proposta 

 
 
 
 
 
 
 

 

8. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – FISCAL DE CAMPO 

 
Identificação do Serviço - FISCAL DE CAMPO 

 

Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida) 

FISCAL DE CAMPO ULE 1 

 

 
Anexo IV-A – Mão-de-obra 

Descrição Valor (R$) 

A Valor Estimado por Empregado  

B Valor Mensal Estimado  

C Valor global da proposta (B X nº meses do contrato)  
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Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço FISCAL DE CAMPO 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional 
 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) ELETRICITÁRIO 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2019 
 

 
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração % Valor (R$) 

A Salário Base   

B Adicional de periculosidade   

C Risco de Vida 0,00 0,00 

D Adicional noturno 0,00 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 0,00 

F Adicional de Hora Extra 0,00 0,00 

G Intervalo Intrajornada 0,00 0,00 

H Adicional de Motorista 0,00 0,00 

Total da Remuneração   

 
 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 

2 Benefícios Mensais e Diários % Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Assistência médica e familiar 0,00 0,00 

D Auxílio creche 0,00 0,00 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,00 0,00 

F Outros (Produtividade) 0,00 0,00 

Total de Benefícios mensais e diários 
  

 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos % Valor (R$) 

A Bens Não Depreciáveis 
  

B Bens Depreciáveis 
  

B1 Veículos (Bens Depreciáveis) 
  

B2 Ferr_EPIs_EPCs 
  

Total de Insumos diversos 
  

 
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
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Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS: 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 
  

B SESI ou SESC 
  

C SENAI ou SENAC 
  

D INCRA 
  

E Salário Educação 
  

F FGTS 
  

G Seguro acidente do trabalho (SAT) 
  

H SEBRAE 
  

Total 
  

 
 

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13 º Salário 
  

B Adicional de Férias 
  

 
Subtotal 

  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 
  

Total 
  

 
 

 
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 
  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 
  

Total 
  

 
 

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 
  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 
  

C Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado 
  

C1 FGTS (40%) 
  

C2 Contribuição Social (10%) 
  

D Aviso prévio trabalhado 
  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 
  

F Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado 
  

F1 FGTS (40%) 
  

F2 Contribuição Social (10%) 
  

Total 
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Nota 2: (A) No Aviso Prévio Indenizado de acordo com levantamento efetuado no contrato anterior, cerca de 10% do 
pessoal é demitido antes do término do contrato de trabalho. 

 
 
 

Nota 3: (D) O Aviso Prévio Trabalhado refere-se à indenização de 07 dias corridos, devida ao empregado, no caso do 
empregador rescindir o contrato sem justo motivo e conceder o aviso prévio. Considerando que 10% dos empregados 
receberão aviso Prévio Indenizado, dos (90%) restante, estima-se que 2% dos trabalhadores poderão ter seus contratos 
rescindidos a pedido, restando (88%) que receberá o Aviso Prévio Trabalhado. 

 
 

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias 
  

B Ausência por doença 
  

C Licença paternidade 
  

D Ausências legais 
  

E Ausência por Acidente de trabalho 
  

F Outros 
  

 
Subtotal 

  

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 
  

Total 
  

 

Nota 4: (B) Refere-se aos dias em que o empregado fica doente e a contratada deve providenciar sua substituição. 
Entende-se que deva ser adotado 5,96 dias conforme cálculo do MP. 

 
Nota 5: (C) De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de 01 ano. 

 
 
 

Nota 6: (E) O empregador assume o ônus financeiro pelo prazo de 15 dias. De acordo com o Ministério da Previdência, 
baseados em informações prestadas pelos empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam no ano. 

 
 

Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 
  

4.2 13º Salário e Adicional de Férias 
  

4.3 Afastamento maternidade 
  

4.4 Custo de rescisão 
  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 
  

4.6 Outros (especificar) 
  

Total 
  

 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % 
 

Valor (R$) 

5.1 Base de Cálculo para Custos Indiretos = Σ dos módulos (1 a 4) 
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A Custos Indiretos = ((5.1) x o percentual de provisão para cobrir gastos com Custos Indiretos)    

5.2 Base de cálculo para o Lucro = Σ ((5.1) + (A))    

B Lucro = ((5.2) x o percentual de incidência do lucro)    

5.3 Base de Cálculo os Tributos = ((5.2) +(B))    

C Tributos = (C.1) + (C.2) + (C.3)    

C.1 ISS    

C.2 PIS  

C.3 COFINS  

D Preço do Serviço = (5.3/Fator)    

Total = (A) + (B) + (C)    

 

Anexo IV – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) % Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)   

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   

 Subtotal (A + B + C + D)   

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

Valor total por empregado   

 

 
Anexo IV-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 
Tipo de Serviço (A) 

Valor Estimado por 
Empregado (A) 

 
Quantidade de Empregados (B) 

 
Valor Mensal Estimado(C) = (A x B) 

LEITURA DE MEDIDORES  1 R$ 

 
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...) 

R$ 

 
 
 
 
 

 
Anexo IV-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

Valor Global da Proposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – VEÍCULO PICK-UP TRACIONADO 

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Descrição Valor (R$) 

A Valor Estimado por  

B Valor Mensal Estimado  

C Valor global da proposta (B X nº meses do contrato)  
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO COM PICK-UP - TRACIONADO 

 
 
 
ITEM 

 
 

DESCRIÇÃO 

 

VALOR 
UNITÁRIO 

 

QUILOMETRAGEM 
DE TROCA (Km) 

 

QUANTIDADE 
NECESSÁRIA 

 

VALOR 
MENSAL 

 
 

( % ) 

CUSTO 
PARA 24 
MESES 

1 Veículo Tracionado       

        

2 INSUMOS       

 

2.1 
COMBUSTÍVEL: 350 litros/mês para rodar 
em média de 3.500Km/mês 

  350 
Litros/mês 

   

 
 

 
2.2 

 
SEGURO OBRIGATÓRIO-PRÊMIO 
TARIFÁRIO  DPVAT  (Resolução  Minist.   Da 
Fazenda CNSP Nº 215/2010) 

      

2.3 TAXA EMISSÃO (Custo do Bilhete: )       

2.4 IOF: 0,38%       

 

2.5 
LICENCIAMENTO (3% do Valor Venal do 
Veículo/6) 

      

 

2.6 
SEGURO VEÍCULO (7% do Valor Venal do 
Veículo/6) 

      

2.7 DEPRECIAÇÃO (1/60=1,67%)       

 
2.8 

 
TROCA DO JOGO DE PNEUS 

  8 
unidades/ano 

   

2.9 ÓLEO DE CAMBIO   6 litros/ano    

 

2.10 
ÓLEO: 5litros por troca para uma 
expectativa de 4 trocas em 12 meses. 

   
20 litros/ano 

   

 
2.11 

FILTRO ÓLEO: 4 trocas no período de 12 
meses. 

  4 
unidades/ano 

   

 
2.12 

 
LAVAGEM SIMPLES: 2 por mês 

  2 
lavagem/mês 

   

 
2.13 

 
LAVAGEM COMPLETA: 1 por mês 

  1 
lavagem/mês 

   

 TOTAL DOS INSUMOS       

2.14 ADICIONAL: 0,5% DOS INSUMOS       

 TOTAL DOS INSUMOS MAIS O ADCIONAL       

        

3 OUTROS COMPONENTES DE CUSTO       

 
 

3.1 

DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS=2% 
sobre os insumos 

      

 
3.2 

DESPESAS DE SERVIÇOS = 3% SOBRE OS 
INSUMOS 

      

3.3 LUCRO = 5% DOS INSUMOS       

 TOTAL DE OUTROS COMPONENTES DE 
CUSTO 

      

       R$ 0,00 
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4 

VALOR PARA CÁLCULO DO ITEM 5 (Item 2 
+ Item 3 ) 

      

        

5 TRIBUTOS       

5.1 COFINS       

5.2 PIS/PASEP       

 TOTAL DOS TRIBUTOS (5.1 + ...... +5.3)       

6 TOTAL MENSAL       

        

 
7 

VALOR GLOBAL PARA 24 MESES = (ITEM 
6x24) 

      

 
1 Consideramos uma vida útil de 60 meses. 

2 Consumo Unitário do Veículo: Média de 250 Litros/mês para percorrer cerca de 3.500 Km/mês. 

2.1 Considerando que com 1 litro de combustível o veículo percorre cerca de 14 km 

3 Insumos: Troca/conserto de pneus, alinhamento, Balanceamento, lavagem, troca de óleo e outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – VEÍCULO LEVE 

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO COM VEÍCULO LEVE 

 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIÇÃO 

 

VALOR 
UNITÁRIO 

 

QUILOMETRAGEM 
DE TROCA (Km) 

 

QUANTIDADE 
NECESSÁRIA 

 

VALOR 
MENSAL 

 
 

( % ) 

CUSTO 
PARA 24 
MESES 

 
1 

 
Veículo Leve 

 
R$ 

 

     

        

2 INSUMOS       

 

2.1 
COMBUSTÍVEL: 350 litros/mês para 
rodar em média de 3.500Km/mês 

 
R$ 

 
2.000,00 

143 
Litros/mês 

   

 
 

 
2.2 

 
SEGURO OBRIGATÓRIO-PRÊMIO 

TARIFÁRIO DPVAT (Resolução Minist. Da 
Fazenda CNSP Nº 215/2010) 

      

2.3 TAXA EMISSÃO (Custo do Bilhete: )       

2.4 IOF: 0,38%       
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2.5 
LICENCIAMENTO (3% do Valor Venal do 
Veículo/6) 

      

 

2.6 
SEGURO VEÍCULO (7% do Valor Venal 
do Veículo/6) 

      

2.7 DEPRECIAÇÃO (1/60=1,67%)       

 
2.8 

 
TROCA DO JOGO DE PNEUS 

  
24.000 

4 
unidades/ano 

   

2.9 ÓLEO DE CAMBIO  24.000 4 litros/ano    

 

2.10 
ÓLEO: 5litros por troca para uma 
expectativa de 4 trocas em 12 meses. 

  
10.000 

 
10 litros/ano 

   

 
2.11 

FILTRO ÓLEO: 4 trocas no período de 12 
meses. 

  
10.000 

2 
unidades/ano 

   

 
2.12 

 
LAVAGEM SIMPLES: 2 por mês 

  2 
lavagem/mês 

   

 
2.13 

 
LAVAGEM COMPLETA: 1 por mês 

  1 
lavagem/mês 

   

 TOTAL DOS INSUMOS       

2.14 ADICIONAL: 0,5% DOS INSUMOS       

 TOTAL DOS INSUMOS MAIS O 
ADCIONAL 

      

        

3 OUTROS COMPONENTES DE CUSTO       

        

 
 

3.1 

DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS=2% 
sobre os insumos 

      

 
3.2 

DESPESAS DE SERVIÇOS = 3% SOBRE OS 
INSUMOS 

      

3.3 LUCRO = 5% DOS INSUMOS       

 TOTAL DE OUTROS COMPONENTES DE 
CUSTO 

      

        

 
4 

VALOR PARA CÁLCULO DO ITEM 5 
(Item 2 + Item 3 ) 

      

        

5 TRIBUTOS       

5.1 COFINS       

5.2 PIS/PASEP       

 TOTAL DOS TRIBUTOS (5.1 + ...... +5.3)       

6 TOTAL MENSAL       

        

 
7 

VALOR GLOBAL PARA 24 MESES = 
(ITEM 6x24) 

      

 
1 Consideramos uma vida útil de 60 meses. 

2 Consumo Unitário do Veículo: Média de 143 Litros/mês para percorrer cerca de 2.000 Km/mês. 
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2.1 

 
Considerando que com 1 litro de combustível o veículo percorre cerca de 14 km 

3 Insumos: Troca/conserto de pneus, alinhamento, Balanceamento, lavagem, troca de óleo e outros. 

 
 

11. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – MOTO TIPO OFF ROAD OU SIMILAR 

 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO COM MOTO 

 

 
 
ITEM 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
VALOR 

UNITÁRIO 

 
QUILOMETRAGEM 

DE TROCA (Km) 

 
QUANTIDADE 
NECESSÁRIA 

 
VALOR 

MENSAL 

 
 

( % ) 

CUSTO 
PARA 24 
MESES 

 
1 

 
Moto tipo Off Road ou Similar 150 cc 

 
R$ 

 

     

        

2 INSUMOS       

 

2.1 
COMBUSTÍVEL: 67 litros/mês para 
rodar em média de 2.000 Km/mês 

  
1.000,00 

 
67 Litros/mês 

   

 
 

 
2.2 

 
SEGURO OBRIGATÓRIO-PRÊMIO 

TARIFÁRIO DPVAT (Resolução Minist. 
Da Fazenda CNSP Nº 215/2010) 

      

2.3 TAXA EMISSÃO (Custo do Bilhete: )       

2.4 IOF: 0,38%       

 

2.5 
LICENCIAMENTO (3% do Valor Venal 
do Veículo/6) 

      

 

2.6 
SEGURO VEÍCULO (7% do Valor Venal 
do Veículo/6) 

      

2.7 DEPRECIAÇÃO (1/60=1,67%)       

 
2.8 

 
TROCA DO JOGO DE PNEUS 

  
24.000 

2 
unidades/ano 

   

2.9 ÓLEO DE CAMBIO  20.000 2 litros/ano    

 

2.10 
ÓLEO: 2 litros por troca para uma 
expectativa de 2 trocas em 12 meses. 

  
1.000 

 
2 litros/ano 

   

 
2.11 

FILTRO ÓLEO: 2 trocas no período de 
12 meses. 

  
1.000 

2 
unidades/ano 

   

 
2.12 

 
LAVAGEM SIMPLES: 2 por mês 

  2 
lavagem/mês 

   

 
2.13 

 
LAVAGEM COMPLETA: 1 por mês 

  1 
lavagem/mês 

   

 TOTAL DOS INSUMOS       

2.14 ADICIONAL: 0,5% DOS INSUMOS       

 TOTAL DOS INSUMOS MAIS O 
ADCIONAL 
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3 OUTROS COMPONENTES DE CUSTO       

        

 
 

 
3.1 

 
DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS=2% 
sobre os insumos 

      

 

3.2 
DESPESAS DE SERVIÇOS = 3% SOBRE 
OS INSUMOS 

      

3.3 LUCRO = 5% DOS INSUMOS       

 TOTAL DE OUTROS COMPONENTES DE 
CUSTO 

      

        

 
4 

VALOR PARA CÁLCULO DO ITEM 5 
(Item 2 + Item 3 ) 

      

        

5 TRIBUTOS       

5.1 COFINS       

5.2 PIS/PASEP       

 TOTAL DOS TRIBUTOS (5.1 + .......+5.3)       

6 TOTAL MENSAL       

        

 
7 

VALOR GLOBAL PARA 24 MESES = 
(ITEM 6x24) 

      

 
1 Consideramos uma vida útil de 60 meses. 

2 Consumo Unitário do Veículo: Média de 67 Litros/mês para percorrer cerca de 2.000 Km/mês. 

2.1 Considerando que com 1 litro de combustível o veículo percorre cerca de 30 Km 

3 Insumos: Troca/conserto de pneus, alinhamento, Balanceamento, lavagem, troca de óleo e outros. 

Os licitantes poderão compor seus custos optando pela locação das motos dos colaboradores remunerando o valor total mensal, 
4 conforme demonstrado no item 6. 

 

12. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – Software e Bobina 
 

Item Descrição Custo Unitário Quantidades Mês Custo Mensal Custo 12 meses Custo 24 meses 

1 Aquisição do 
Software de 
integração 
sistema da 
CEA e Coletor 
de leitura 

     

2 Consultoria 
Manutenção 
e Suporte 

     

3 TOTAL      

 

Bobinas 
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Item Descrição Custo Unitário Quantidades Mês Custo Mês Custo 12 meses Custo 24 meses 

1 Bobinas      

 
 

 

1 A CEA possui 205.146 Unidades Consumidoras, das quais 1.930 UCs serão efetivadas por 
entregas alternativas (serão pagos uma ULE para a leitura e outra ULE para a entrega 
alternativa). 

 

13. COMPOSIÇÃO DO CUSTO – RESUMO GERAL 
 

ANEXO IV 

PLANILHA DE CUSTOS RESUMO GERAL 

 

 
PROFISSIONAL (A) 

 

 
QTD (B) 

 

 
VALOR UNITÁRIO ( C ) 

 
VALOR MENSAL 

(D) = (B X C) 

VALOR PARA 24 
MESES (E) = (D X 

24) 

OPERADOR 60    

ELETRICISTA OPERADOR 2    

APOIO ADMINISTRATIVO II 6    

APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR 1    

GERENTE ADMINISTRATIVO 1    

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 1    

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1    

FISCAL DE CAMPO 1    

SUBTOTAL 73    

 

 
Outros custos 

 
Custo Mensal 

 
Quantidade 

Custo para 12 
meses 

Custo para 24 
meses 

Veículo Tracionado  2   

Veículo Leve  1   

Moto tipo Off Road ou Similar 150 cc  6   

Aluguel de embarcação  7   

Leitora e Impressora  60   

Bobinas  2520   

Sistema de Informação (LIES)  1   

SUBTOTAL     

VALOR MENSAL   

 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS   

VALOR DOS SERVIÇOS (24 meses)  

 

 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

QUANTIDADE DE ULE A 
CONTRATAR 

 

LEITURA E ENTREGA EM CAMPO (SIMULTANEA) 205146 

ENTREGA DE FATURAS 1930 

TOTAL 207076 



DIRETORIA COMERCIAL - DC 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA RECEITA – DCG 

COMPOSIÇÃO DOS 

ITENS DE CUSTOS 

LEITURA DE MEDIDORES 

E ENTREGA SIMULTÂNEA DE FATURAS 
AGO/2019 42/42 

 

 

 
 

 
 
 

DETALHAMENTO DOS 
SERVIÇOS 

Valor 
unitário R$ 

% da 
ULE 

LEITURA IMPRESSÃO E 
APRESENTAÇÃO URBANO 

 100% 

SOMENTE LEITURA URBANO  40% 

IMPRESSÃO E APRESENTAÇÃO 
URBANO 

  
55% 

VISTORIA OU CADASTRO 
URBANO 

  
60% 

LEITURA IMPRESSÃO E 
APRESENTAÇÃO RURAL 

  
200% 

SOMENTE LEITURA RURAL  80% 

IMPRESSÃO E APRESENTAÇÃO 
RURAL 

  
105% 

VISTORIA OU CADASTRO 
RURAL 

  
120% 

1) É importante informar que os custos acima descritos servirão de base norteadora aos licitantes o qual deverá calcular seus custos 
utilizando como parâmetro principal os salários indicados nas planilhas de cada profissional, haja vista que a composição do custo da ULE 
esta atrelada também ao custo com mão-obra. 

 
2) Devemos ressaltar que os salários praticados foram com base em Acordos Coletivos das Categorias envolvidas neste serviço e em 
contratos vigentes com a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

VALOR DA ULE 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 

À Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita 
Macapá – Amapá – CEP 68.900-030 
À Comissão de Licitação e Contratos – PRL 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2019 – PRL 
 
Após cuidadoso exame e estudo do Edital do certame licitatório em referência, seus anexos e apensos, 
com os quais concordamos, vimos apresentar nossa Proposta de conformidade com as condições nesse 
instrumento convocatório. 
 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Leitura  de Medidores 
de Energia Elétrica com Faturamento em Tempo Real e Entrega de Faturas Simultânea com 
Microcoletores, Rol e Notificações diversas e confirmação de dados cadastrais das unidades 
consumidoras dos grupos “A” e “B” atendidas pela Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, 
conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no TERMO DE 
REFERÊNCIA e demais documentos anexos a este Edital. 
 

(ANEXAR AS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS CONFORME ANEXOS DO PROJETO 
BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA) 

 

1. Preço global da proposta para 12 (doze) meses: R$_____________ (______________________), fixos 
e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos da legislação pertinente. 
2. No preço dos serviços, deverão estar inclusos os custos com mão de obra, transporte de pessoal, 
material, tributos diretos e indiretos e demais despesas decorrentes da execução dos serviços. 
3. Prazo de Validade da Proposta com o mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 
OBS.: A CARTA PROPOSTA NA FORMA ESCRITA DEVERÁ SER APRESENTADA APENAS PELO LICITANTE 
VENCEDOR DA LICITAÇÃO, E DEVERÁ ESTAR ADEQUADA AOS PREÇOS RESULTANTES DA DISPUTA, OU 
DA NEGOCIAÇÃO COM O PREGOEIRO, NA DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO. 

 
Local), ______ de ____________________ de 20XX. 

 
 
Atenciosamente, 
 
______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

Importante: 
 

1: Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais. 
2: Esse documento será apresentado somente pala licitante vencedora 
2: A falta deste documento não inabilita a Licitante, todavia os dados são importantes para a feitura 
do termo contratual. 
 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: (pessoa ou pessoas que assinarão o termo contratual) 

Nome: 

Cargo(s): RG: CPF: 

Nacionalidade (s): Estado Civil: Profissão: 

Residência (Domicílio): 

Rua / Av: N.º Complemento: 

Bairro: Município: Estado: CEP: 

 
Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual Contrato: 
DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social: 

CNPJ nº: Fone: E-mail: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

Rua / Av.: N.º Complemento: 

Bairro: Município: Estado: CEP: 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 

Rua / Av.: N.º Complemento: 

Bairro: Município: Estado: CEP: 

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: Agência: Código da Agência: Conta Corrente n.º (com dígito verificador): 

 
Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da lei, por 
qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações. 

 
 

(Local), ______ de ____________________ de 20XX. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

A empresa   , declara a 
Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO n.° 024/2019-PRL/CEA, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do 
artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 
 
 

(Local),  de  de 20XX. 

 
 
 

 
Assinatura do representante legal 

 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 
 

(NOME  DA  EMPRESA)  ,  CNPJ  nº  , sediada na 

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

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

ocorrências posteriores. 

 
 

(Local),  de  de 20XX. 

 
 
 
 

Assinatura do representante legal 

 
 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL 

 
 
 

Declaramos junto a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, referente ao edital do Pregão Eletrônico n.º 024/2019 – 

PRL/CEA, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 
Local e data 

 
 

 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VI 

 
 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
 

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

  ,  inscrita  no  CNPJ  sob o nº  , 

estabelecida   , forneceu (ou fornece) para esse Órgão (ou empresa) 

o(s) seguinte(s) item(ns):    . 

 
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 20XX. 

 
 
 

Assinatura e carimbo 

 
 

Observação: Deve ser emitido em papel que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA - CEA 

 

Companhia de Eletricidade do Amapá 

 

 
DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 

Documento:  /20XX 

 
 

 
Data:    / /20XX 

 
Certificamos que a empresa  celebrou Contrato nº  com a Companhia de 

Eletricidade do Amapá,  no  período de     /    /20XX à     /    /20XX. E  atestamos que  a Empresa prestou os serviços 

objeto do citado    Contrato, sem nenhuma notificação seja por INEXECUÇÃO ou outra FALHA que ferisse as 

clausulas contratuais, e não causando nenhum prejuizo para a CEA. 

Reinteramos que os serviços foram devidamente aprovados pelo Gestor e Fiscal do Contrato, que 

atestaram que a Empresa cumpriu, prazos e obedeceu o establecido nas Especificações Técnicas, objeto do 

Contrato que celebrou. 

 
Macapá-AP,  de  de 20XX. 

 

 
Diretor (a) Comercial Presidente da CEA 

(Assinatura) (Assinatura) 
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ANEXO VIII 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

  (nome da empresa)   , inscrita no CNPJ nº  por intermédio de seu 

representante  legal  o (a) Sr.(a)  portador  (a)  da  Carteira  de identidade  nº   e de CPF nº 

  , DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 0xx/2019 – PRL/CEA, sob as sanções 

administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na presente data, é considerada: 

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 5016/2011, 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007. 

Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007, que a Empresa está 

excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do 

Decreto 6.204/2007. 

 
 

(Localidade)  de  de    
 

Representante legal 

 
 

Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa 
licitante. 

 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO IX 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

(representante legal  da empresa) ,como  representante  devidamente  constituído da empresa:  (empresa licitante) 
,CNPJ:  _,doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 5 do Edital do Pregão Eletrônico nº 
024/2019 – PRL/CEA, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº  /2019 – PRL/CEA, foi elaborada de maneira 
independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº /2019- 
PRL/CEA, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 

 

b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº  /2019 – PRL/CEA,não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº /2019. 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou 

de fato do Pregão Eletrônico nº _ /2019 – PRL/CEA. 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº  /2019 – PRL/CEA, não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 

do Pregão Eletrônico nº  /2019 – PRL/CEA antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 
 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº  /2019 – PRL/CEA não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes 
da abertura oficial das propostas; e 

 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 

firmá-la. 
 

  , de  de 20XX. 

 

Representante legal da empresa licitante 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO X 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº  / 20XX 

 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ E A EMPRESA  , 
PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

 

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

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, concessionária de Serviço Público - Sociedade de Economia 

Mista, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 05.965.546/0001-09, representada por seu Presidente Interino e Diretor de 

Gestão,  RODOLFO FERNANDES DA SILVA TORRES,  brasileiro, (estado civil),  (profissão), R.G. nº   e 

CPF nº.  , residente  e domiciliado  na Rua/Av.  (endereço), (cidade/UF), CEP:  , e por seu 

Diretor Financeiro Interino, RUI BARBOSA LIMA SOBRINHO, brasileiro, (estado civil), (profissão), R.G. nº 

   e  CPF  nº.  ,  residente  e  domiciliado  na   Rua/Av.  (endereço),  (cidade/UF),   CEP: 

  , e por seu Diretor de Engenharia Interino, MARCOS ANTÔNIO COSTA RODRIGUES, brasileiro, (estado 

civil),  (profissão), R.G. nº     e CPF nº.  , residente e domiciliado na Rua/Av. (endereço), 

(cidade/UF),  CEP:   ,  e  de  outro  lado  como  CONTRATADA  a  Empresa    , 

C.N.P.J.(MF)  NIRE:   , com sede na Rua:  ,  , CEP:  , 

Telefone/Fax  (   )   ,  neste  ato  representada  pelo  Sócio  Administrativo  Sr.  ,  CPF.  , 

resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência das normas disciplinares que preconizam a Lei nº 13.303, de 30 

de junho de 2016, 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 13.303, de 30 de junho de 2016; Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002; Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2.000; 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017; Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; 
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e vinculando-se ainda ao Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2019-PRL, 
no Processo nº 037/2019-PRL e no Termo de Referência nº 003/2019-LIES, 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 execução de serviços de leitura 
de medidores de energia elétrica com faturamento em tempo real e entrega de faturas simultânea com microcoletores, 
rol e notificações diversas e confirmação de dados cadastrais das unidades consumidoras dos grupos “a” e “b” 
atendidas pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. 

2.2- Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, ao Termo de Referência e ao Processo, identificados na Cláusula 

acima e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2.3- A contratada, assina 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. 

 CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO  

3.1- Os serviços referidos no objeto deste termo de referência serão executados segundo as programações diárias 

elaboradas pelo Departamento de Gestão da Receita - DCG, que viabilizará com a devida urgência as informações 

indispensáveis à deflagração imediata das ações de execução pela CONTRATADA. 

3.2- Os prazos de execução dos serviços, ainda que justificadamente, não poderá exceder os limites estabelecidos pela 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS EQUIPES DE TRABALHO 

CONTRATANTE ou pelo poder concedente (ANEEL - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA) em resolução, 

portaria ou documento equivalente. 

3.3- O cronograma estabelecido para execução dos serviços poderá ser a qualquer tempo, alterado, modificado, acrescido 

e/ou reduzido, de acordo com a conveniência e interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação escrita à 

CONTRATADA. 

 CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1- As equipes de leitura e entrega de faturas efetuarão pelo menos uma visita, a cada unidade consumidora, por ciclo de 

faturamento (mensal) atendidas pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, das classes residencial, 

comercial, industrial, poder público, serviço público, rural, iluminação pública, consumo próprio e outros que possam existir 

ou ser criados. Estes serviços obedecerão ao CRONOGRAMA DE FATURAMENTO da empresa, com as datas pré- 

estabelecidas e acordadas com os clientes da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. 

4.2- Esses serviços e todas as atividades correlatas aos de Leitura e Entrega de Faturas, serão executados pela 

CONTRATADA consistindo, basicamente, dos itens abaixo relacionados e de acordo com as instruções a serem dadas 

pela fiscalização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA: 

a) Leitura de medidores de energia elétrica e através de COLETORES e ROL, em áreas urbanas, rurais e ribeirinhas do 

Estado do Amapá. 

b) Leitura de medidores de energia elétrica com emissão de conta simultânea e registro de códigos de mensagens através 

de COLETORES DE DADOS E IMPRESSORA, em áreas urbanas, rurais e ribeirinhas do Estado do Amapá. 

c) Entrega de faturas de energia elétrica (CONTAS DE LUZ) em áreas urbanas, rurais e ribeirinhas do Estado do Amapá. 

d) Entrega de segunda via, solicitada pelos postos de atendimento físico e virtual, respeitando o item 6.2 deste contrato. 

e) Entrega de faturas de energia elétrica (CONTAS DE LUZ), agrupadas ou protocoladas para endereço opcional, em 

áreas urbanas, rurais e ribeirinhas do Estado do Amapá. 

f) Confirmação de leitura de medidores e de dados cadastrais em áreas urbanas, rurais e ribeirinhas do Estado do Amapá, 

distribuídos em setores distintos. 

e) Entrega de Faturas de Energia Elétrica (CONTAS DE LUZ) a consumidores do GRUPO A (Especial) em áreas urbanas, 

rurais e ribeirinhas do Estado do Amapá. 

f) Entrega de Faturas Alternativas em áreas urbanas e rurais de do Estado do Amapá. 

g) Atendimento das demandas decorrentes das reclamações de consumidores da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ - CEA quanto à confirmação de leitura de medidores, entrega de faturas de energia elétrica e atividades afins de 

FATURAMENTO. 

h) Lançamento, digitação e impressão de dados operacionais de ENTREGA DE FATURAS, AVISOS DE COBRANÇA, 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS e atividades afins das áreas de FATURAMENTO e COBRANÇA em terminais 

apropriados ou com utilização de microcomputador. 

5.1- Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá selecionar seus empregados de forma a garantir o bom 

desempenho de suas funções. Os mesmos deverão apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizado e portando 

crachás, conforme especificação a ser especificada pela CONTRATANTE; 

5.2- Os empregados selecionados para os serviços objeto do presente Contrato deverão ter, no mínimo, ensino 

fundamental. 

5.3- Cada empregado deverá ter um laudo expedido por um oftalmologista habilitando-o para a realização do serviço, e 

evidenciando o grau de acuidade visual e a eventual necessidade ou não do uso de lentes corretivas. 

5.4- A CONTRATADA deverá credenciar empregados, com conhecimento e capacidade profissional necessários, bem 

como ter autonomia e autoridade, para resolver, imediatamente, todo e qualquer assunto relacionado com os serviços 

contratados, verificar o bom andamento dos mesmos, zelar pela disciplina e boa aparência da(s) equipe(s) e pelo seu 

aprimoramento. 

5.5- A CONTRATADA deverá disponibilizar aparelhos de comunicação com DDD local aos seus supervisores, de forma a 

facilitar a comunicação com representantes da CONTRATANTE. 
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5.6- A CONTRATADA deverá fornecer, no início do contrato e sempre que houver substituição ou quando solicitado pela 

CONTRATANTE, relação dos empregados que executarão os serviços, contendo inclusive todas as suas informações 

cadastrais; 

5.7- Prestar relatório mensal por localidade, com  informações  sobre  os  serviços  realizados,  descrevendo  a  

quantidade de leituras realizadas por cada leiturista, subdivididas em rural e urbana para fins de apuração de indicadores 

de qualidade e cálculo da fatura mensal, a ser homologado mensalmente pela CONTRATANTE. 
 

 CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  

7.1- Em todas as atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA, depois de concluídas deverão ter assegurado a 

garantia de 24 (vinte e quatro) meses, quanto a vícios ocultos, informação incorreta ou defeitos da coisa, ficando a 

CONTRATADA, responsável, exclusivamente, por todos os encargos que disso decorrem ou possam decorrer e das 

providências de correção sem ônus para a CONTRATANTE. 

7.2- É de responsabilidade da CONTRATADA o monitoramento dos serviços de entrega e emissão de mensagens de 

ocorrências de leitura a fim de que possa garantir lisura e qualidade dos serviços executados e apresentar relatórios mensal 

desses serviços ao gestor do serviço. 

 CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO  

8.1- Os itens da composição do custo deste TERMO DE REFERÊNCIA estão demonstrados no anexo IV – PLANILHA DE 

CUSTOS correspondentes aos custos com pessoal, veículos (motos, aluguel de lancha de alumínio) bem como outros 

insumos e custos agregados e necessários para a execução dos serviços de leitura de medidores de energia elétrica e 

entrega de faturas, objeto da presente Contratação. 

8.2.1- Planilha base para a elaboração do orçamento, insumos e composição do custo dos serviços em ule (unidades 

de leitura e entrega de fatura), anexo iv – composição dos custos e orçamento estimado; 

8.2.2- Planilha de resumo de custos consolidados, anexo iv – composição dos custos e orçamento estimado; 

8.2-    O    preço    global    estimado    para    consecução    do    objeto    deste    Contrato    será    de    R$                             

(  ). 

8.3- O valor estimado por Unidade de Leitura e Entrega de Fatura – ULE, é de R$ R$  (  ). 

 CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO  

9.1- 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     /2019, de     de     de 2019, estando o montante do dispêndio a ser efetuado por conta deste     

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

 CLÁUSULA DECIMA - DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DO  REAJUSTE  
10.1- O prazo de vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

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

10.2- A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato nos termos do 

art. 81, §1º da Lei nº 13.303/2016. 

10.3-    As supressões resultantes de acordos celebrados entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 81, §2º da Lei nº 13.303/2016. 

10.4- Os preços serão firmes e irreajustáveis durante a vigência deste Contrato, porém havendo prorrogação, estes 

poderão ser revistos com base em índices específicos ou setoriais mais adequados à natureza da obra, compra ou 

serviço, sempre que existentes; 

§ 1º - Na ausência dos índices específicos, será adotado o Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, divulgado 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data 

de assinatura do contrato, para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subsequentes. 



COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 

Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 1900 – CEP 68.900-030 
Macapá – Amapá - CNPJ 05.965.546/0001-09 

Fone/Fax (96) 3212-1301/1302 e-mail: pre@cea.ap.gov.br 
Site: www.cea.ap.gov.br 

 

 

§ 2º- Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste até a data da prorrogação contratual, ocorrerá a preclusão temporal 

do direito, e nova solicitação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, 

contados na forma prevista nesta contrato. 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO  PAGAMENTO  
 

11.1 O pagamento dos serviços será mensal e baseado na quantidade de ULE (UNIDADE DE LEITURA E 

ENTREGA DE FATURA) executadas em cada atividade e cujas quantidades e custos associados  estão 

contidos no ANEXO I - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS SERVIÇOS DE LEITURA E ENTREGA DE 

FATURAS. 

Nota: No custo unitário cotado dos serviços, deverão estar inclusos todos os impostos, encargos, contribuições, 
insumos, custos adicionais e todas as despesas administrativas, devidas e incidentes sobre o custo dos serviços 
objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos. 

 
11.2- Considerando o regime de produtividade para a execução dos serviços, a distribuição de tarefas será feita 

de acordo com a programação do órgão gerenciador do serviço, podendo a mesma ser mensal, semanal, ou 

diária, de acordo com a natureza dos trabalhos. 

11.3- A medição para efeito de levantamento da produção mensal e, portanto das ULE’s executadas, será feita 

pela CONTRATADA no final de cada jornada de trabalho, posteriormente conferida e aprovada pelo órgão 

responsável pela fiscalização da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA através de registro em 

formulário específico denominado "Folha de Medição". Neste formulário a ser rubricado diariamente pelo 

responsável pela execução das atividades deverão constar as seguintes informações: 

Discriminação e identificação das equipes, rotas percorridas e outros controles; 

 Pessoal, veículo, ferramentas e equipamento empregado na execução dos serviços; 

 ULE equivalente à quantidade de serviços executados em campo; 

 Uma ULE para entrega alternativa; 

 Horário de liberação do pessoal, no início dos trabalhos e ao final das atividades; 

 Assinatura do representante legal da Contratada e da gerência da unidade da CONTRATANTE às 
quais os serviços estão afetos. 

11.4- A CONTRATANTE, ao final de cada mês ou período equivalente de medição dos serviços, com aprovação 

de pessoa credenciada da CONTRATADA, emitirá em três vias a medição definitiva e a correspondente fatura. 

11.5- A liberação da fatura será feita após a aprovação da medição mensal e correspondente aos serviços e 

OS’s executadas, mas somente se cumprirá depois de aceitos pela CONTRATANTE, bem como depois de 

realizados pela CONTRATADA os acertos complementares e/ou correções de serviços recusados pela 

fiscalização. 

11.6- Todas as providências de correção e/ou exigências retificadoras contidas em notificação emitida pela 

CONTRATANTE e relativas a serviços recusados pela fiscalização, deverá ocorrer, no máximo, até o primeiro 

dia útil subseqüente depois de notificada a CONTRATADA. 

11.7- A partir destas providências e sanada as irregularidades constatadas pela fiscalização da COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, dar-se-á continuidade do processo de liberação da folha de medição 

para suportar os pagamentos correspondentes. 

11.8- Sob nenhuma hipótese serão computados na medição qualquer quantitativo ou serviços que tenham sido 

recusados pela fiscalização da CONTRATANTE e não reparados e/ou corrigidos pela Contratada até a data da 

realização da medição correspondente ou prazo fixado em notificação específica. 
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11.9- O processo de pagamento dos serviços ocorrerá, cumpridas estas etapas de fiscalização, em 

conformidade com o que resolve o presente Contrato e as demais disposições sobre o assunto constante dos 

Anexos: I e I-A– Condições Específicas, II – Condições Básicas e III – Condições Gerais. 

11.10- O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da licitante vencedora junto a Fazenda 

Nacional, a Fazenda Estadual, a Seguridade Social, o FGTS, e a Justiça do Trabalho, conforme preceitua o art. 69, IX da 

Lei nº 13.303/2016. 

11.11- 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 

Gerência de Projetos de Estruturação, sendo o crédito depositado na conta bancária, conforme descrito abaixo: 

 BANCO:  ; 

 AGÊNCIA:  ; 

 CONTA CORRENTE:  ; 
11.12- Atraso nos pagamentos, que por ventura venham a ocorrer em virtude da  mudança  dos  dados  da conta 

indicada para crédito, não implicará em qualquer responsabilidade, aplicação de multa ou juros à CONTRATANTE; 

11.13- A CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se ao pagamento se no ato da atestação, se os serviços 

prestados não estiverem de acordo com as especificações constantes neste contrato e seus anexos; 

11.14- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplementoda parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
Onde: 
a) EM = Encargos moratórios; 

b) N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

c) VP = Valor da Parcela a ser paga. 

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

I = (TX/100) I =(6/100) I = 0,00016438 

365  365 

e) TX = Percentual da taxa anual = 6% 

11.15- A atualização financeira prevista nesta condição será incluída em uma Nota Fiscal Eletrônica em separado, e 
somente após analise do cálculo pela Contadoria da CEA, é que o valor será pago 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
12.1 - Ficará responsável o Departamento de Gerencia da Receita - DCG, que exercerá o acompanhamento e 

fiscalização do Contrato em questão; 

12.2 - Caberá a Departamento de Gerencia da Receita - DCG a atestação das Notas Fiscais Eletrônicas que 

comprovem a execução do objeto do contrato; 

12.3 - 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; 

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

representá-la sempre que necessário; 

12.5 - 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; 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE MOBILIZAÇÃO  
13.1- O prazo de execução do presente contrato será a partir do final da mobilização até a término da vigência do 

Contrato; 
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13.2- O prazo de mobilização das equipes será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a assinatura do contrato, 

não podendo ser prorrogado. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES  

I- DA CONTRATADA: 
14.1 Sem prejuízo de outros encargos previstos nos documentos da licitação, ou decorrentes da lei e do Contrato, 

constituem obrigações específicas da CONTRATADA na execução dos serviços para a COMPANHIA DE ELETRICIDADE 

DO AMAPÁ - CEA: 

14.1.1. Manter escritório com estrutura mínima de área física, mobiliária e logística para atender todas as 

necessidades dos serviços especificados neste TERMO DE REFERÊNCIA. 

14.1.2. Empregar para a execução dos serviços, pessoal qualificado e com experiência satisfatória e 

comprovada. 

14.1.3. No resguardo dos seus interesses e dos seus clientes, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ - CEA poderá participar do processo seletivo dos candidatos de forma qualitativa, em 

observância as exigências técnicas e profissionais, podendo inclusive, interferir no critério de avaliação 

utilizado pela contratada na seleção dos candidatos. 

14.1.4. Mobilizar o pessoal e equipamento a ser utilizado nesta contratação, num prazo máximo de até 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, a partir da data de assinatura do Contrato. 

14.1.5. A CONTRATADA deverá manter, obrigatoriamente, os veículos, equipamentos, ferramentas e pessoal 

indicados em sua proposta, permanentemente disponíveis na sua área própria. 

14.1.6. Efetuar o registro e as anotações técnicas pertinentes ao Contrato no Conselho Regional de 

Engenharia – CREA/AP, na forma prescrita na Lei 6.496 de 07.12.77, devendo encaminhar à 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA o comprovante desse registro, sob pena de 

suspensão do processo de pagamento dos serviços até o cumprimento da exigência. 

14.1.7. A contratada deverá providenciar para que seus funcionários trabalhem convenientemente trajados 

(calça, camisa, capa impermeável para dias chuvosos, capacete, protetor solar, boné e bota isolante 

para eletricista), empregando todos os equipamentos de segurança pessoal, de material e sinalização 

adequados. Devem portar cartão de identificação com foto 3X4 (crachá), em local visível e dispor dos 

demais itens de materiais de segurança citados neste Anexo III – CONDIÇÕES GERAIS. 

14.1.8. Os custos com uniformes, ferramentas de trabalho e acessórios não poderão ser repassados ao 

pessoal envolvido nesta contratação, pois foram previstos na estimativa da COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA como custo direto do serviço e como tal deve ser orçado e previsto 

pela CONTRATADA. 

14.1.9. Fornecer transporte e alimentação para todo o pessoal envolvido diretamente com o serviço. 

14.1.10. Quando do início da prestação dos serviços será realizada uma reunião entre a COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA e a CONTRATADA, com o objetivo de discutir e formalizar as 

providências necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações das partes, em especial quanto a: 

 Equipes de serviço 

o Apresentação do preposto, composição das equipes e qualificação profissional; 

o Material de segurança e uniformes; 

o Sistemática de trabalho. 

o ART. de responsabilidade técnica dos serviços contratados. 

 Instalações da CONTRATADA 

o Indicação pela CONTRATADA da localização de suas instalações; 

o Visita de inspeção por parte da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA; 

o Procedimentos inerentes a medição e faturamento dos serviços; 

o Outros assuntos pertinentes a este TERMO DE REFERÊNCIA. 

 Veículos utilizados 

o Documentação comprobatória; 
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o Atendimento as condições de segurança para execução de serviços em RD’s; 

o Inspeção física e avaliação das condições operacionais. 

14.1.11. Substituir em 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado que esteja envolvido com a prestação dos 

serviços cujo comportamento e/ou permanência sejam considerados inconvenientes ao seu bom 

andamento ou as boas relações empresariais, desde que a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ - CEA faça tal solicitação por escrito. O empregado substituído não poderá assumir qualquer 

outra função inerente a prestação dos serviços objeto da presente contratação. 

14.1.12. Ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que venham a causar a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ - CEA e/ou a terceiros. Por este TERMO DE REFERÊNCIA fica a COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA autorizada a descontar de qualquer crédito da CONTRATADA, a 

importância necessária à cobertura de tais danos ou prejuízos. 

14.1.13. Atender aos cronogramas de trabalho estabelecidos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ - CEA e executar, quando para tal for solicitado, serviços que estejam relacionados de forma 

indireta com o objeto desta contratação. 

14.1.14. Dispor de um número suficiente de pessoas qualificadas para eventuais substituições do efetivo, em 

casos de faltas, folgas, doenças ou licenças, de forma a assegurar o quantitativo mínimo de equipes 

que assegurem a execução das atividades contratadas. 

14.1.15. Não ceder o Contrato ou parte dele, salvo com prévia e expressa autorização da COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, bem como a qualquer título transferir benefícios ou interesses dos 

mesmos. 

14.1.16. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, copia dos comprovantes de pagamento, com 

discriminação individual dos salários, bem como dos recolhimentos trabalhistas, das contribuições 

providenciarias conforme legislação vigente, relativa ao pessoal envolvido diretamente nos serviços 

assim como o comprovante de pagamento dos impostos decorrentes da prestação dos serviços. A não 

apresentação da documentação acima acarretará a suspensão do pagamento da fatura da 

CONTRATADA até que seja apresentada a documentação exigida. 

14.1.17. Implantar, bem como apresentar comprovação a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 

e aos órgãos fiscalizadores, sempre que solicitarem, de existência de Programas de Riscos Ambientais 

(PRA) e do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) de seus empregados. 

14.1.18. A CONTRATADA está obrigada ao cumprimento da legislação ambiental e das normas emanadas dos 

órgãos governamentais (federal, estadual e municipal) que disciplinem os recursos naturais que 

abrangem este TERMO DE REFERÊNCIA , bem como a observância do que estão prescritos neste 

anexo III, CONDIÇÕES GERAIS – Direitos e Obrigações da Contratada. 

14.1.19. Registrar o Contrato dos Serviços de Engenharia no CREA/AP, na forma prescrita na Lei 6.496, de 

07/12/77, devendo encaminhar à COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA o comprovante 

desse registro juntamente com a primeira fatura, sob pena de suspensão do processo de pagamento 

dos serviços até o cumprimento da exigência. 

14.1.20. Executar os serviços contratados de acordo com as especificações técnicas e com observância das 

recomendações da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, nas condições indicadas na 

proposta apresentada, competindo-lhe fornecer equipes de pessoal qualificada, para a realização dos 

trabalhos, sendo obrigatório o uso dos equipamentos exigidos pelas normas de segurança em vigor, 

dos uniformes com aspecto adequado à função que executa e de carteira de identidade funcional 

(CRACHÁ), por ela fornecida, com a inscrição "A SERVIÇO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 

AMAPÁ - CEA”, para todos os empregados, sem distinção. 

14.1.21. Manter no escritório do local dos serviços a relação nominal dos empregados e trabalhadores  

utilizados na execução dos serviços contratados, devendo apresentar tal relação e os respectivos 

contratos de trabalho ou carteira de trabalho, devidamente assinadas à fiscalização da COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, sempre que esta solicitar, qualquer alteração ou substituição 
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de quaisquer elementos da equipe técnica responsável pelos serviços ou de veiculo, somente poderá 

ser feita com prévia autorização do órgão administrador. 

14.1.22. Dirigir e supervisionar tecnicamente os trabalhos, ficando responsável, perante a COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, pela exatidão dos serviços e pela correta observância das 

especificações técnicas e demais normas aplicáveis e/ou recomendadas pela COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA. A CONTRATADA fica sujeita a todas as imposições técnicas, 

regulamentares e legais que vigoram no Brasil, não sendo aceita invocação de seu desconhecimento 

como justificativa para reivindicações de pagamento por modificações que se tornarem necessárias por 

força dessas disposições. 

14.1.23. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de origem 

federal, estadual ou municipal, vigentes, bem como de quaisquer despesas judiciais ou extras judiciais, 

que lhe venham a ser imputadas, inclusive em relação a terceiros, decorrentes de ação ou omissão 

dolosa ou culposa de prepostos da CONTRATADA; 

14.1.24. Assumir diretamente e com exclusividade, as responsabilidades de natureza trabalhista e 

previdenciária, relativamente ao pessoal empregado para a realização dos serviços contratados 

comprometendo-se, inclusive, a substituir a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA em 

eventuais processos judiciais de reclamações trabalhistas, cujas condenações e ônus decorrentes 

serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

14.1.25. Providenciar o pagamento de todos os encargos sociais e trabalhistas, inclusive sobre os serviços 

objeto do contrato, bem como de todas as despesas relativas a salários, especialmente no que tange 

ao pagamento do salário mínimo profissional, competindo-lhe, também, observar rigorosamente as 

disposições da Consolidação das Leis do Trabalho e da legislação correlata. 

14.1.26. Respeitar e fazer com que seus empregados e trabalhadores respeitem as normas de segurança e 

higiene no trabalho, disciplina e demais regulamentos em vigor, bem como atender as orientações 

emanadas da CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES. 

14.1.27. Apresentar, por ocasião do encaminhamento das faturas, cópias dos pagamentos de salários e 

encargos sociais legais, relativos ao mês do faturamento. 

14.1.28. Empregar toda cautela no manuseio dos materiais ou equipamentos disponibilizados para a execução 

dos serviços contratados, ficando A CONTRATADA obrigada a repor, às suas custas e, sem prejuízo 

dos prazos de execução dos trabalhos, todos os materiais e/ou equipamentos por ventura danificados 

ou outros, naquilo que couber a execução da atividade. 

I - DA CONTRATANTE: 
 

14.2. Constituem direitos e obrigações da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA: 

14.1.1 Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de modificações introduzidas nas especificações técnicas dos 

serviços, sempre que houver necessidade de aprimoramento ou correção desses documentos, com ela 

colaborando, quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos. 

14.1.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 

verificadas na execução do Contrato. 

14.1.3 Comunicar por escrito, a CONTRATADA, da eventual aplicação de multas previstas neste documento. 

4.1.6 Atender as solicitações feitas pela CONTRATADA quer relativas ao fornecimento de materiais quando for o 

caso, quer relativa a esclarecimentos e instruções de serviços. 

4.1.8 Orientar a CONTRATADA quanto à forma correta de apresentação da Nota Fiscal de Serviços, 

comprovantes fiscais necessários e outros documentos. 

4.1.9 Prestar à CONTRATADA, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos à execução dos 

serviços, de forma a otimizar a sua realização e atendimento aos preceitos de qualidade e da boa 

execução dos mesmos. 
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4.1.10 Exercer ampla fiscalização e controle sobre os serviços, bem como: sobre as medidas de prevenção de 

acidentes sobre as equipes envolvidas no processo e outras que sejam julgadas necessárias para o fiel 

cumprimento do objeto do presente no TERMO DE REFERÊNCIA. 

4.1.11 Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades oriundas de falhas e/ou omissões, 

bem como da qualidade dos serviços a serem prestados. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL  
15.1- A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, sob pena de rescisão, 

garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, que será liberada de acordo com as condições previstas 

neste Contrato, podendo optar por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no art. 70 

da Lei nº 13.303/2016. 

15.1.1- A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete 

centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento); 

11.2- A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele 

previstas; 

b) prejuízos causados à Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

c) multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA à Contratada;e 

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

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

corrente a ser indicada, com correção monetária; 

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

renovada nas mesmas condições; 

11.5- 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; 

11.6- A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

a) Caso fortuito ou força maior; 

b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

c) Descumprimento das obrigações, pela CONTRATADA, decorrentes de atos ou fatos praticados pela CONTRATANTE; 

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

11.7- Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item; 11.8- 

Será considerada extinta a garantia: 

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 

dinheiro a título de garantia, acompanhadas de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a 

CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) No prazo de três meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES  
 

 

16.1  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 DE ELETRICIDADE 

DO AMAPÁ por prazo não superior a 2 (dois) anos, que podem ser cumuladas com multa. 

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

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

16.2.2 não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta; 

16.2.3 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do Contrato sem motivo justificado; 

16.2.4 prestar declaração falsa durante o Procedimento Licitatório Eletrônico ou a execução do Contrato; 
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16.2.5 praticar ato fraudulento na execução do Contrato; 

16.2.6 comportar-se com má-fé ou cometer fraude fiscal. 

16.3 A sanção de suspensão, referida no inciso III do artigo 83 da Lei n. 13.303/2016, deve observar os seguintes 
parâmetros: 

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

16.3.2 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 16.5, abaixo. 

16.4 As penas bases definidas no item 16.3 desta Cláusula devem ser qualificadas nos seguintes casos: 
16.4.1 em 1/2 (um meio), se a CONTRATADA for reincidente; 

16.4.2 em 1/2 (um meio), se a falta da CONTRATADA tiver produzido prejuízos relevantes para a COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO AMAPÁ. 

16.5 As penas bases definidas no item 16.3 desta Cláusula devem ser atenuadas nos seguintes casos: 
16.5.1 em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA não for reincidente; 

16.5.2 em 1/4 (um quarto), se a falta da CONTRATADA não tiver produzido prejuízos relevantes para a COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ; 

16.5.3 em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; 

e 

16.5.4 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. 

16.6 A CONTRATADA estará sujeita à multa: 
16.6.1 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. 

16.6.1.1 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. 

16.6.1.2 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. 

16.6.1.3 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. 

16.7 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 Décima Oitava – 

Rescisão do Contrato. 

16.8 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. 

16.9 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. 

16.10 Caso haja prorrogação por novo(s) período(s), de acordo com o estipulado na Cláusula Décima, as penalidades 

expressas nesta Cláusula serão aplicadas sobre os valores relativos a este novo período. 

16.11 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. 

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

16.13 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. 

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

 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL  

17.1 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 OITAVA – DA RESCISÃO  
18.1.  Constituem motivos para a rescisão do presente contrato: 

18.1.1.  UNILATERALMENTE, pela CONTRATANTE em razão: 

18.1.1.1. do não cumprimento por parte da CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

18.1.1.2. do cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

18.1.1.3. da lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão da 

obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

18.1.1.4. do atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 

18.1.1.5. da paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

18.1.1.6. 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; 

18.1.1.7. do desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÃO ou de seus superiores; 

18.1.1.8. do cometimento  reiterado  de  faltas   na   sua execução, anotadas pelo  Gestor ou Fiscal do contrato; 

18.1.1.9. da decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

18.1.1.10. da dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

18.1.1.11. de alteração social ou de modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do 

contrato; 

18.1.1.12. de interesse público, ou pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução deste contrato. 

18.1.2.  AMIGAVELMENTE pelas partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

18.1.3.  JUDICIALMENTE, nos termos da legislação em vigor. 

18.2.  A rescisão de que trata o item 18.1.1, desta cláusula, será determinada por ato unilateral e escrito da 

CONTRATANTE, não cabendo à CONTRATADA indenização de qualquer natureza. 

18.3.  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. 

18.4.  A rescisão amigável, precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será reduzida a 

termo no processo administrativo. 

18.5.  Qualquer um desses casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o CONTRADITÓRIO e a AMPLA DEFESA. 

18.6.  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; 

18.7.  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. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA NONA – VEDAÇÕES  

19.1- 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 VIGÉSSIMA – DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL  
20.1- 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 VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
21.1- 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 VIGÉSSIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO  
22.1- A subcontratação poderá ser permitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE através do Gestor do 

Contrato, não extrapolando a 30% (trinta por cento) do objeto, desde que a subcontratada atenda aos requisitos de 

habilitação previstos na licitação. Isso não eximirá a empresa CONTRATADA da total responsabilidade sobre o objeto 

subcontratado. 

 CLÁUSULA VIGÉSSIMA TERCEIRA– DOS CASOS OMISSOS  
23.1- 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. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA  
24.1 - 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 QUINTA – DA PUBLICAÇÃO  
 

25.1- 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 SEXTA – DO FORO  
26.1- 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 20XX. 

 
 

 
RODOLFO FERNANDES DA SILVA TORRES 

PRESIDENTE/CEA 
CONTRATANTE 
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RUI BARBOSA LIMA SOBRINHO 

DIRETOR FINANCEIRO 
INTERINO/CEA 
CONTRATANTE 

 

MARCOS ANTÔNIO COSTA RODRIGUES 
DIRETOR DE ENGENHARIA INTERINO/CEA 

CONTRATANTE 
 

 
 

CONTRATADA 
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ANEXO XI 
 

MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
TERMO DE COMPROMISSO QUANTO À 
CONFIDENCIALIDADE DAS 
INFORMAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO Nº 
XXXXXX CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ E A EMPRESA XXXXXXXX. 

 
A Companhia de Eletricidade do Amapá, com sede na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, inscrito no CNPJ 

sob o nº. 05.965.546/0001-09, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

xxxxx, neste ato representando na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, mediante as cláusulas e condições 

que seguem: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. O objeto deste Termo é prover a necessária e adequada proteção da CONTRATANTE quanto ao tratamento e 

divulgação de informações confidenciais, sigilosas ou de acesso restrito que a CONTRATADA venha a ter acesso, por 

qualquer meio, em razão do Contrato celebrado entre as partes, doravante simplesmente denominado Contrato Principal. 

 

2. CLAUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
 

2.1. Muito embora não seja objeto do Contrato Principal a transferência de informações, a CONTRATADA poderá, 

eventualmente, vir a tomar conhecimento de informações sigilosas ou de uso restrito da CONTRATANTE em função dos 

serviços de leitura de medidores de energia que está obrigada a prestar nos termos do referido Contrato. 

2.2. Em função da possibilidade de a CONTRATADA vir a conhecer tais informações, firma-se o presente termo 

visando a resguardar a CONTRATANTE de eventual má- utilização ou repasse a terceiros não autorizados, seja pela 

própria CONTRATADA, seja por seus subcontratados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, sob pena de responder por 

suas responsabilidades nos termos da lei. 

2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação que venha a 

ter acesso, que deverá ser tratada como informação sigilosa. 

2.4. Deverá ser considerada como informação confidencial, toda e qualquer informação escrita, verbal ou de qualquer 

outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, designs, 

especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, 

programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de 

produto, especificações, informações sobre contratos, preços e custos, definições e informações mercadológicas, 

invenções e idéias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros, doravante denominados 

“INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS”, a que, diretamente ou indiretamente, a CONTRATADA venha a ter acesso, 

conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das tratativas realizadas e do Contrato Principal 

celebrado entre as partes. 

2.5. Compromete-se, outrossim, a CONTRATADA a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese 

alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus diretores, empregados e/ou prepostos faça uso 

dessas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS de forma diversa ou estritamente necessária à execução do Contrato 

Principal. 
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2.6. A CONTRATADA deverá cuidar para que as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS fiquem restritas ao conhecimento 

de seus diretores, empregados, e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e 

negócios, devendo dar-lhes ciência da existência deste termo e da natureza confidencial destas informações. 

 

3. CLAUSULA TERCEIRA – DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE 
 

3.1. As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento não serão aplicadas a nenhuma informação 

que: 

3.1.1. Seja comprovadamente de domínio público, exceto se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão 

da CONTRATADA; 

3.1.2. Já esteja em poder da CONTRADADA, como resultado da sua própria pesquisa ou desenvolvimento 

interno, contando que a CONTRATADA possa comprovar esse fato; 

3.1.3. Tenha sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos, de toda forma, ao presente 

Termo e ao Contrato Principal; 

3.1.4. Seja revelada em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a 

extensão de tais ordens, desde que a CONTRATADA cumpra qualquer medida de proteção pertinente e tenha 

notificado a existência de tal ordem, previamente e por escrito, à CONTRATANTE, dando a esta, na medida do 

possível, tempo hábil para pleitear medida de proteção que julgar cabível. 

 

4. CLAUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 
4.1. A CONTRATADA se compromete e se obriga a utilizar toda e qualquer INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL 

exclusivamente para os propósitos deste termo e da Execução do Contrato principal, mantendo sempre estrito sigilo a 

cerca de tais informações. 

4.2. A CONTRATADA se compromete de não efetuar qualquer cópia da informação confidencial sem o conhecimento 

prévio e expresso da CONTRATANTE. 

4.3. O consentimento mencionado no item 4.2 supra, entretanto, será dispensado para cópias, reproduções ou 

duplicações para uso interno, para os fins acima referidos, pelos diretores, empregados e/ou prepostos que necessitem 

conhecer tal informação, para os objetivos do Contrato Principal, conforme cláusulas abaixo. 

4.4. A CONTRATADA compromete-se a cientificar seus diretores, empregados e/ou prepostos da existência deste 

termo e da natureza confidencial das informações. 

4.5. A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação confidencial da 

CONTRATANTE, bem como para evitar e prevenir sua revelação a terceiros, exceto de devidamente autorizado por 

escrito pela CONTRATANTE. 

4.6. A CONTRATADA tomará as medidas de cautela cabíveis a fim de manter as informações confidenciais em sigilo. 

4.7. A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados, subcontratados e consultores, cujos 

termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposições do presente Contrato. 

4.8. O presente Termo não implica a concessão, pela CONTRATANTE à CONTRATADA, de nenhuma licença ou 

qualquer outro direito, explicito ou implícito, em relação a qualquer direito de patente, direito de edição ou qualquer outro 

direito relativo à propriedade intelectual. 

4.9. A CONTRATADA obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos 

de propriedade intelectual relativos às INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS que venha a ter conhecimento. 

4.10. A CONTRATADA compromete-se a separar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS dos materiais confidenciais de 

terceiros para evitar que se misturem. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO RETORNO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
 

5.1. Todas as INFORMAÇÕES CONFIDECIAIS que a CONTRATADA venha a tomar conhecimento permanecem 
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como propriedade exclusiva da CONTRATANTE, devendo a estas retornar imediatamente assim que por ela requerido, 

bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes. 

6. CLAUSULA SEXTA – DA VIGENCIA 
 

6.1. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor perpetuamente após o termino 

do Contrato Principal, do qual este é decorrente. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
 

7.1. A violação de qualquer das obrigações mencionadas neste instrumento sujeitará a CONTRATADA à aplicação das 

penalidades cabíveis, cíveis e criminais, nos termos da lei, obrigando-a ainda a indenizar a CONTRATANTE a todo e 

qualquer dano, perda ou prejuízo. 

7.2. A CONTRATANTE poderá ainda, propor qualquer medida, administrativa ou judicial, para impedir ou invalidar tais 

violações. 

 

8. CLAUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1. O presente Termo constitui acordo entre as partes, relativamente ao tratamento de INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos os acordos, promessas, propostas, declarações, entendimentos e negociações 

anteriores ou posteriores, escritas ou verbais, empreendidas pelas partes contratantes no que diz respeito ao Contrato 

Principal, sejam estas ações feitas direta ou indiretamente pelas partes, em conjunto ou separadamente, e, será 

igualmente aplicado a todo e qualquer acordo ou entendimento futuro, que venha a ser firmado entre as partes. 

8.2. Este documento, embora decorrente do Contrato Principal, constitui-se como Termo independente daquele, o qual 

pode ser reformado a qualquer tempo por comum acordo entre as partes. 

8.3. O disposto no presente Termo prevalecerá, sempre, em caso de dúvida, e salvo expressa determinação em 

contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao 

sigilo de informações confidenciais, tal como aqui definida. 

8.4. A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste contrato, não 

constituirá novação ou renúncia, nem afetará os seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 

um só efeito. 

Macapá-AP, XX de XXXXXXXXX de 20XX. 

 
PELA CONTRATANTE: 

 
PELA CONTRATADA: 

TESTEMUNHAS: 

1)    

 

NOME: CPF: 

 
2)   

 
 NOME: CPF: 


