
 

 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

 

EDITAL 
CONCORRÊNCIA N° 009/2019 – CPL/PMS. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4104/2019 
 
 
O MUNICÍPIO DE SANTANA, através da Central de Licitações e sua Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto nº 
0194/2019, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Complementar Municipal nº 1.189 de 19 de dezembro de 2017; 
Lei Municipal n. 1223/2018/PMS, lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo maior oferta, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, conforme Processos 
Administrativos nº. 4104/2019. 

 
1.         Recebimento e inicio da abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta.  
            Local: Sala de reuniões da Central de Licitações, situada na av. Santana n° 2975, Bairro Paraíso Santana-AP. 
            Dia:  01 de julho de 2019. 
            Horário:  09 Horas (horário local). 
1.1 Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a esta Tomada de 

Preços realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento na Central de Licitações – CL/PMS que se seguir. 
1.2     Por conveniência Administrativa a CPL/PMS poderá receber os envelopes de habilitação e proposta e dar       prosseguimento ao 

certame em outra data. 
 
Capítulo II:   OBJETO:  
 

A presente licitação tem por finalidade selecionar, por meio de licitação pessoa jurídica interessada em retirada e destinação de 
RESÍDUO DE MINÉRIO DE FERRO CONTAMINADO da área urbana do Município de Santana, descritos no Anexo I, - Projeto Básico de 
acordo com o projeto básico que passam a ser parte integrante deste Edital.  
 
2.1       Não poderão participar desta Concorrência; 

2.2.       As empresas suspensas de contratar com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Habitação - 
SEMDUH, a CPL//PMS solicitará declarações em diligência para comprovar alguma pendência junto a SEMDUH/PMS, no caso de 
existência o licitante não poderá continuar participando do referido certame. Empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, Como condição prévia ao exame da documentação 
de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a CPL/PMS 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: 

15 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

16 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); 

2.1.1 O Valor da contra partida está estimada no valor máximo de R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), pois a será 
de R$ 14,00 (quatorze reais) por tonelada retirada, com estimativa de ter em depósito 3.000.000 (três milhões de toneladas) 
perfazendo um total de ganho para a Prefeitura Municipal de Santana/PMS no valor de R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois 
milhões de reais), pelo um período de retirada de 04 (quatro) anos. 

 
2.3. DATA E LOCAL: 

2.3.1 A licitação a que se refere o presente Edital realizar-se-á às 09:00 horas, do dia 01/07/2019, na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na av. Santana n° 2975, Bairro Paraíso Santana-AP, ocasião em que os interessados deverão 
fazer a entrega dos documentos relacionados neste Edital, referente à HABILITAÇÃO E PROPOSTA, pessoalmente, se for Sócio 
ou Diretor, ou através de Procurador devidamente credenciado, cujo instrumento procuratório, se particular, com firma reconhecida 
em cartório.  

2.3.2       Não se admitirá documentação e proposta remetida Via Postal. 
 
 
2. 4.        DO CREDENCIAMENTO 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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2.4.1 Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante deverá apresentar-se à Comissão 
Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou 
documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão. 
2.4.2 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 
2.4.3 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
2.4.4 Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, mediante instrumento de 
procuração público ou particular (esta última registrada em Cartório competente). 
2.4.5  A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no 
presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão.   
 
2.5. DOCUMENTAÇÃO: 

 
2.5.1    A documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS, deverão ser entregue em 02 (Dois) envelopes distintos, indevassáveis, fechados 

e rubricados, contendo, em suas partes externas e frontais, além da razão social  
            da empresa, os seguintes dizeres: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 009/2019-CPL/PMS 
ENVELOPE Nº 01 - H A B I L I T A Ç Ã O (01 via) 
NOME DA EMPRESA 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT009/2019-CPL/PMS 
ENVELOPE Nº 02 - P R O P O S T A (01 via) 
NOME DA EMPRESA 

2.5.2 No envelope nº 01 (Um) - HABILITAÇÃO - os licitantes deverão apresentar documentos especificados neste  Edital, em 01 (uma) 
via, separadamente, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente. Obs: As documentações extraídas 
via internet, deverão vir com a ATA notarial. A CPL não fará conferência de documentos com o original. 

2.5.3 No envelope nº 02 (Dois) - PROPOSTA, as empresas apresentarão suas propostas (ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO) datilografadas ou computadorizadas, em papel timbrado, em 01 (uma) via, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, carimbadas e assinadas, em todas as suas páginas, pelo responsável técnico pelo serviço, detentor do acervo técnico, 
nível superior, na forma da lei, e pelo representante da empresa, devidamente identificados (carimbo).  
 
 
 Capítulo III - Do Valor Global  
3.1. Considera-se como valor Global Estimado da contra partida equivale, nesta data, a R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de 
reais), referente ao período de 04 (quatro) anos, podendo ser prorrogado conforme a Lei n. 8666/93, calculado sobre percentual mínimo 
ofertado e sobre a produção mínima mensal retirada.  
3.2. Fica ciente a empresa vencedora do certame licitatório que ela entregará à prefeitura a quantia mínima estabelecida no item 2.1.2. de 
produção mensal por retirada por tonelada, devendo ser pago a PMS..  
 
Capítulo IV - Do Prazo  
4.1. O prazo de retirada do minério contaminado será de 04 (quatro) anos, podendo ser prorrogado conforme a Lei n. 8666/93. 
4.2  A renovação se dará por razões de interesse público e conveniência da administração, desde que o contratante seja atestado pelo fiscal 
do contrato, em razão da correta prestação do serviço, bem como não tenha cometido nenhuma infração contratual nos últimos 12 (doze) 
meses anteriores ao término do contrato.  
Capítulo V - Critério de Seleção e Regime de Contratação  
5.1. Esta licitação será do tipo Maior Oferta.  
5.2. O regime da contratação será o de retirada do minério contraminado na modalidade de Concorrência Pública, oneroso para o contratado 
e com caráter de exclusividade, por conta e risco da contratada, formalizada por meio de Contrato de exploração.  
Capítulo VI - Da Comissão Permanente de Licitações de Santana  
6.1. Caberá à Comissão Permanente de Licitações do Município de Santana (CPL), constituída pela Prefeitura do Município de Santana, 
conduzir os trabalhos necessários à realização da licitação.  
6.2. É facultada à CPL, durante a análise da documentação das licitantes, a promover diligência destinada a esclarecer a instrução do 
processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da Habilitação.  
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6.3. O não atendimento às diligências, nos prazos estabelecidos, implicará na inabilitação da licitante.  
6.4. A SEMDUH/PMS e a Coordenação de Licitação, em caso de interesse público, caso fortuito ou força maior, a pedido da CPL, prorrogar 
os prazos para a prática de atos previstos neste Edital.  
6.5. Em caso de alteração do Edital, a SEMDUH/PMS através da Coordenação de Licitação - CL poderá modificar a data fixada para entrega 
das documentações, prorrogando-a, ou reabrindo o prazo inicialmente estabelecido.  
6.6. Eventuais adiamentos na data fixada para entrega dos documentos ou da Concorrência serão publicados em Diário Oficial do Estado, 
jornal de grande circulação no Estado e jornal de circulação local ou regional, e divulgados no sítio da Prefeitura de Santana na Internet 
http://santana.portal.ap.gov.br/  
 
Capítulo VII – Das Condições de Participação  
7.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que satisfaçam plenamente todas as disposições do Edital e da legislação em vigor.  
7.2. Declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios; e  
7.4. Em suspensão temporária ou impedida de contratar com o Poder Público, mesmo que apenas em suas unidades descentralizadas e/ou 
vinculadas.  
7.5. Não poderá participar da licitação pessoa jurídica, cujo(s) dirigente(s) ou responsável (is) técnico(s) seja(m) ou tenha(m) sido 
ocupante(s) de cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura do Município 
de Santana, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação do aviso desta licitação.  
 
Seção I - Do Representante Legal  
1. No ato da entrega dos envelopes cada licitante indicará um representante legal que deverá se credenciar mediante apresentação de 
documento de identidade e dos documentos comprobatórios da representação, onde deverão constar os poderes necessários à 
representação da licitante em todas as fases do procedimento de licitação.  
2. Somente um representante de cada licitante poderá se manifestar durante o procedimento de licitação. Em caso de impedimento deste, 
outro poderá ser credenciado em substituição.  
3.  A não apresentação dos documentos comprobatórios da representação ou sua incorreção não acarretará a eliminação da licitante da 
Concorrência, mas impedirá o representante de manifestar-se nas fases do procedimento de licitação ou de assumir compromissos pela 
representada.  
4.  Por documentos comprobatórios da representação entende-se:  
5. Procuração, por instrumento público ou privado, este último com firma reconhecida, específica para a presente licitação, na forma do art. 
654, § 2º, da Lei Federal nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente acompanhada de cópia autenticada do ato de investidura do 
outorgante que comprove os poderes de representação da licitante; ou  
6. Documento atual que comprove a capacidade de representação atribuída a sócio-gerente, gerente, delegado, procurador ou integrante de 
órgão de administração com poderes de representação;  
7. Cada representante legal deverá representar apenas uma licitante.  
8. Os atos praticados pelos representantes serão considerados na íntegra pela CPL, não cabendo nenhuma contestação em caso de litígio 
provocado por interesses divergentes entre os partícipes de uma mesma licitante.  
9. Não poderão representar licitante pessoa física que:  
10. Tenha sido ocupante de cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura do 
Município de Santana, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação do aviso desta licitação; e  
11. Tenha participado dos trabalhos referentes à elaboração do presente Edital.  
 
Capítulo VIII - Das Informações sobre o Edital  
Seção I - Das Informações Gerais  
81. A participação na licitação implica no pleno conhecimento das condições de conservação e de operacionalidade da estrutura que é 
objeto do referido processo, bem como da forma que será conduzida à execução do contrato.  
8.5 A entrega dos envelopes 1) Habilitação e 2) Proposta Financeira, ocorrerá conforme disposto neste Edital, sendo a Concorrência 
realizada em sessão pública.  
8.6. Será declarada vencedora da Concorrência a Licitante que atender integralmente os critérios de Habilitação e Garantia de Proposta 
exigidos neste Edital e ofertado em sua Proposta o Maior percentual sobre o direito de retirada do Minério Contaminado  
8.7. O aviso contendo o resumo do Edital será publicado na forma prevista no Art. 21 da Lei Federal nº. 8.666/1993.  
8.8. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados aos interessados na página da Prefeitura de Municipal de Santana – 
http://santana.portal.ap.gov.br/ E na sede da Prefeitura, localizada na AV. Santana nº. 2975 Bairro Paraiso, na Sala de Licitações.  
8.9. A obtenção do Edital e dos seus Anexos, pela forma mencionada no item 27, não é condição obrigatória para participação na licitação, 
sendo suficiente, para tanto, o conhecimento de seus termos.  
8.10. A licitante se responsabiliza pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e 
regulamentações da Prefeitura do Município de Santana e outras referências citadas neste Edital.  
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8.11. Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para apresentação dos documentos serão consideradas de 
responsabilidade exclusiva da licitante.  
8.12. A não apresentação ou a apresentação de documentos que não atendam às exigências estabelecidas neste Edital implicará na 
desclassificação da licitante.  
8.13. A licitante arcará com todos os custos relacionados com a preparação e a apresentação de sua proposta, não sendo a Prefeitura 
Municipal de Santana, em nenhuma hipótese, responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou 
os seus resultados.  
 
Seção II - Dos Esclarecimentos sobre o Edital  
1. Qualquer interessado poderá requerer esclarecimentos sobre o Edital à CPL, até 10 (dez) dias úteis antes do dia fixado neste Edital para a 
entrega da documentação prevista para a participação no procedimento licitatório.  
2  Em se tratando de carta, para o cumprimento do prazo previsto no item 32, será considerada a data do registro do Protocolo Geral na 
Prefeitura Municipal de Santana.  
3  A CPL prestará por escrito os esclarecimentos solicitados, até 02 (dois) dias antes do primeiro dia do período fixado neste Edital para 
entrega da documentação.  
4 A Prefeitura Municipal de Santana disponibilizará em sua página da Internet as consultas formuladas referentes ao Edital e suas respostas, 
sem a identificação do interessado, as quais farão parte integrante do Edital e serão acostadas ao processo administrativo que trata da 
presente licitação pela CPL.  
 
Seção III - Da Impugnação ao Edital  
1. Eventual pedido de impugnação deste Edital por qualquer cidadão deverá ser protocolado na sede da Prefeitura do Município de Santana, 
até 05 (cinco) dias úteis antes do dia marcado para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a CPL julgar e responder a impugnação 
em até 03 (três) dias úteis, (Segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida para abertura dos envelopes de habilitação.  
2. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a participação dos interessados na Licitação.  
3 As impugnações deverão ser encaminhadas por escrito para o Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santana, no endereço localizado 
na AV. Santana nº.2013 Bairro Paraiso, na Sala de Licitações, no horário de atendimento das 8:00 hrs até as 14:00 hrs. 
4. A participação nesta Licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições do presente Edital, 
dos seus anexos e das normas que o integram.  
 
Seção IV - Dos Anexos ao Edital  
São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:  
1. ANEXO I: Projeto básico;  
2. ANEXO II: Minuta do contrato;  
3. ANEXO III: Modelo de proposta de percentual pela retirada;  
4. ANEXO IV: Modelo de declaração de não impedimento de participação;  
5. ANEXO V: Modelo declaração de cumprimento das disposições do inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal.  
 
TÍTULO II - DA LICITAÇÃO  
Capítulo I - Das Etapas  
1. O procedimento da licitação compreenderá as seguintes etapas:  
2  Entrega do envelope 01 contendo a Documentação Habilitatória, do envelope 02 contendo a Proposta Financeira com a oferta por 
tonelada de minério de ferro retirado. 
3 . Sessão pública com a abertura dos envelopes correspondentes à Documentação Habilitatória;  
4 As documentações de habilitação das licitantes, após o exame pela CPL, serão disponibilizadas para vista dos demais interessados.  
 
Capítulo II – Da Entrega da Documentação  
1. Os envelopes contendo a documentação da Proposta Financeira de Percentual ofertado pelo direito a exploração e da Habilitação 
deverão ser entregues para a CPL, na sede da Prefeitura, situada na AV. Santana nº.2013 Bairro Paraiso, na Sala de Licitações, até o dia 01 
de julho de 2019, até o horário marcado para a sessão de abertura dos envelopes, por intermédio do representante legal da licitante.  
2. Os envelopes citados no item 40 poderão ser postados para a CPL, desde que recebidos pela Comissão até o início da sessão de 
abertura dos envelopes.  
3. As licitantes que optarem pela postagem dos envelopes de documentação e não apresentarem representante legal no momento da 
abertura dos envelopes não terão o direito de manifestação durante a sessão.  
4 Não serão recebidos pela CPL envelopes fora das especificações previstas neste Edital, violados ou entregues em prazos ou locais 
diferentes daquele descrito no item 40.  
5  Na parte externa dos envelopes, observada as etapas pertinentes, as licitantes farão constar:  
6. A inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - EDITAL DE  
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2019;  
6.1 As inscrições relativas a cada uma das etapas, da seguinte forma:  
6.2. ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO;  
6.3 ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO OFERTADO.  
6.4  Razão social da licitante;  
6.5  Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF.  
6.6. Os documentos exigidos para cada envelope neste Edital deverão ser encadernados em volume único, devidamente acondicionados em 
envelopes opacos, fechados e endereçados à CPL, entregues no local indicado neste edital, e obedecer às disposições a seguir 
estabelecidas:  
6.7. Os documentos deverão ser impressos e apresentados na língua portuguesa;  
6.8 A documentação poderá ser apresentada no original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
publicação em órgão oficial, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores;  
6.9 Os documentos expedidos deverão estar com prazo de validade em vigor na data de apresentação das propostas;  
6.10 Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham essa informação no próprio corpo, em lei ou neste edital, 
devem ter sido expedidos, no mínimo, até 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das propostas;  
6.11 As folhas de cada volume, inclusive as de índices e de separação, deverão ser numeradas sequencialmente, rubricadas e 
encadernadas, sem falhas ou repetições, contendo na primeira folha índice remissivo, indicando as respectivas páginas em que se 
encontram;  
6.12 Na segunda folha de cada volume deve constar documento assinado por representante legal da licitante, fazendo o encaminhamento 
da documentação à Comissão Permanente de Licitações do Município de Santana com declaração na qual se afirme, sob as penas da Lei, a 
veracidade dos documentos apresentados e autorizando a CPL a proceder a diligências, visando à comprovação das informações prestadas;  
6.13 A documentação não deverá conter emendas ou rasuras;  
6.14 Ao final da documentação de cada volume, deverá constar a indicação da quantidade de páginas da documentação e o nome, telefone 
e endereço de correio eletrônico do representante legal da licitante.  
6.15. Devem ser apresentados apenas os documentos solicitados, evitando-se a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.  
6.17. As licitantes são responsáveis administrativa, civil e penalmente pela fidelidade das informações e dos documentos apresentados.  
6.18. Os envelopes contendo os documentos impressos ficarão sob custódia da CPL.  
6.19. No caso de desclassificação em uma das fases do procedimento, os envelopes das licitantes desclassificadas referentes à fase 
posterior serão mantidos lacrados pela CPL, ficando à disposição das participantes para retirada mediante recibo, durante 60 (sessenta) 
dias, contados da data de publicação na forma da Lei.  
6.20. Findo o período determinado no item anterior, a CPL procederá à destruição da documentação não reclamada, devendo ser lavrada 
ata do evento.  
 
Seção I - Da Habilitação  
Subseção I - Da Habilitação Jurídica  
Para demonstrar a habilitação jurídica, as empresas deverão apresentar os seguintes documentos:  
a)  Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social em vigor, devidamente registrado, arquivado ou inscrito na Junta Comercial, no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas ou repartição competente;  
b)  Comprovante de investidura dos representantes legais da Pessoa Jurídica, no caso de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por 
Ações, a documentação da eleição de seus administradores;  
c)  Publicação oficial das atas que tenham aprovado, ou que tenham alterado, os estatutos e da eleição dos administradores em exercício do 
mandato, no caso de sociedade por ações;  
d) . Declaração de não impedimento de participação conforme modelo (Anexo IV);  
e)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
 
Subseção II - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista  
Para demonstrar a regularidade fiscal e trabalhista, as empresas deverão apresentar os seguintes documentos:  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
b)  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e Estadual, 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 para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante;  
d)  Prova de Regularidade relativa ao FGTS;  
e)  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1751/2014;  
f)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 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 1.943;  
g)  Certidões positivas com efeito de negativas serão aceitas;  



 

 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

 

h)  Declaração de que a licitante se encontra em situação regular perante as disposições do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
de 1988, conforme modelo constante do Anexo V.  
 
Subseção III - Da Qualificação Econômico-Financeira  
Para demonstrar a qualificação econômico-financeira, as empresas deverão apresentar prova de ter a empresa licitante capital mínimo, 
registrado na Junta Comercial ou órgão competente, na data da apresentação dos envelopes, igual ou superior a 10% ((dez por cento) do 
valor estimado do contrato, conforme dispõe o artigo 31, § 3º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.  
a)  A licitante deverá apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 03 (três) exercícios sociais, já exigíveis e 
apresentadas 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 encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, atendendo as seguintes condições:  
b) . Para a comprovação da situação financeira a licitante deverá atender ou superar a pelo menos quatro dos cinco índices a seguir, sob 
pena de inabilitação:  
c) . A licitante deverá apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo dos índices eleitos na Subseção III.  
d) . Os balanços deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável do licitante, nos termos da legislação pertinente.  
e) . Os balanços deverão citar as folhas e o número do Livro Diário, bem como seu registro na respectiva Junta Comercial ou Cartório.  
f)  A Licitante deverá apresentar certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial 
da sede da Licitante.  
g)  Caso a empresa participante tenha estado em regime de recuperação judicial, deverá apresentar também prova de extinção do 
respectivo processo.  
 
Subseção IV - Da Qualificação Técnica  
a) Indicação do(s) responsável(eis) técnico(s), para emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) através de declaração da 
empresa, onde irá constar no mínimo o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) e o(s) seu(s) número(s) de registro(s) no CREA.  
b). Comprovação de que o(s) responsável (eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro permanente da empresa licitante, na data da 
apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, na condição de empregado, diretor ou sócio, ou ter contrato de prestação de 
serviços, obrigatoriamente comprovado por meio de documentação pertinente a condição.  

c) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por órgão da Administração Pública ou entidade privada, pertinente e compatível com 
o objeto ora licitado; 
 
Seção II - Da Proposta de Preço Ofertado pelo Direito à Exploração  
1. O Envelope 2 –Proposta de Percentual Ofertado pelo Direito à Exploração deverá ser apresentado nos moldes do Anexo III deste Edital.  
2. Para elaboração da Proposta de percentual ofertado pelo direito à exploração, a licitante deverá considerar em sua oferta todos os custos 
operacionais, manutenção e investimentos necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos e estrutura para retirada do referido 
minério;  
3. Não será admitida proposta com oferta de percentual inferior ao estabelecido no valor mínimo do edital por retirada por tonelada.  
4. Quando a produção comercializada superar a quantidade estabelecida como cota mínima, o percentual ofertado será aplicado sob a 
quantidade do faturamento do mês.  
 
Capítulo III – Da Concorrência  
Seção I - Do Procedimento Específico da Concorrência  
1. A Concorrência Pública será realizada no dia 01 de julho de 2019, às 09h00min, na Sala da Comissão de Licitações, sede da Prefeitura 
Municipal de Santana, situada na AV. Santana nº.2019, Bairro Paraiso.  
2. As licitantes serão representadas na Concorrência por seu representante legal com poderes necessários à representação da licitante na 
Concorrência e nas demais fases do procedimento de licitação.  
3. O Presidente da CPL iniciará a Concorrência solicitando aos licitantes e/ou representantes legais a entrega, dos envelopes fechados 
contendo a documentação habilitatória, garantia de proposta e proposta financeira equivalente.  
4. No caso de empate entre duas ou mais licitantes a classificação se dará por meio de sorteio em ato público.  
5. Ao final da Concorrência será divulgado o nome da licitante vencedora.  
6. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, será fixado prazo de 8 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou propostas, escoimadas das causas das inabilitações ou desclassificações.  
7. A ausência ou renúncia de licitante qualificada em participar desta fase do processo de licitação não configurará motivo para a suspensão 
ou o cancelamento desta etapa.  
 
Seção II - Do Exame da Documentação e Proposta  
1. Serão desclassificadas as Licitantes cujas Declarações anexas não estiverem de acordo com os modelos definidos neste Edital, não 
apresentarem o conteúdo exigido, contrariarem suas exigências, contiverem ressalvas ou forem subordinadas a qualquer condição não 
prevista.  
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2. Será revogada a Concorrência, caso a licitante vencedora venha a ser desclassificada e não existam outras licitantes classificadas.  
 
Capítulo IV - Dos Recursos  
1. Das decisões da CPL que julgar a documentação de Habilitação caberá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de sua divulgação.  
1.1. O recurso será dirigido ao Secretário Municipal de Administração do Município de Santana.  
68.2 O recurso deverá ser formalizado por escrito e entregue no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santana, no endereço localizado 
AV. Santana nº. 2013 Bairro Paraiso, no horário de atendimento das 8:00 hrs até as 14:00 hrs.  
29. Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, por meio de mensagem enviada por correio eletrônico, que poderão oferecer 
contra razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
2. A CPL, decorrido o prazo no item anterior, poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou encaminhá-lo à 
autoridade superior para julgamento.  
3 Da decisão do Secretário Municipal de Habilitação , caberá novo recurso ao Prefeito Municipal de Santana, nas mesmas condições e 
prazos.  
4. Concluídos os julgamentos dos recursos, o resultado será divulgado na página da Prefeitura Municipal de Santana na Internet e publicado 
na forma da Lei. Capítulo V - Da Adjudicação e da Homologação.  
5. A CPL submeterá o resultado da licitação à homologação e adjudicação pela autoridade competente.  
6. Homologado o relatório da CPL, o objeto da presente licitação será adjudicado pela autoridade competente, à licitante cuja proposta foi 
considerada vencedora, dentro dos critérios estabelecidos neste Edital e nas condições por ela ofertada.  
7. A licitante vencedora responsabilizar-se-á por todas as despesas oriundas dos compromissos por ela assumidos em decorrência desta 
licitação, tais como investimentos, manutenções, seguros, taxas e impostos, assim como tudo que for necessário ao fiel cumprimento do 
contrato.  
8. Os documentos de Habilitação e propostas das licitantes que participaram da Concorrência e que não forem analisados poderão ser 
devolvidos pela Prefeitura de Santana às licitantes no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do extrato do 
Contrato na forma do Art. 61 da Lei Federal nº. 8.666/1993.  
 
Capítulo VI - Da Anulação e Revogação da Licitação  
76. A Prefeitura de Santana poderá, a qualquer momento, durante os procedimentos da licitação, anular, revogar ou suspender a licitação 
não cabendo obrigação de indenização às licitantes, por razões de interesse público ou conveniência administrativa.  
76.1. A licitação será declarada nula quando se verificar ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado.  
77. A nulidade do procedimento de licitação induz à do correspondente Contrato.  
 
TÍTULO III - DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. 
1. Após a homologação dos resultados pela Prefeitura do Município de Santana e a publicação na forma da Lei, a vencedora será convocada 
para assinar o Contrato, o que deverá acontecer nos 30 (trinta) dias subsequentes à homologação, prorrogáveis por igual período.  
2. O prazo de convocação poderá ser renovado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura do Município de Santana.  
3. Ocorrendo recusa ou impossibilidade da vencedora da licitação em assinar o Contrato, ou no caso de descumprimento de qualquer das 
exigências para sua celebração, em desatendimento à convocação referida neste Edital, a Prefeitura do Município de Santana poderá 
analisar a documentação de Habilitação da(s) licitante(s) remanescente(s) na ordem de classificação, desde que aceite as mesmas 
condições da proposta de valor de tarifa da primeira classificada, ou revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções legais 
cabíveis.  
4. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial será providenciada pela Prefeitura do 
Município de Santana até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.  
 
TÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA CONTRATADA  
1. Assumir integralmente a retirada do minério contraminado, incluindo custos operacionais, consertos e recuperação, insumos e demais 
despesas necessárias à plena operação da planta.  
2. Realizar os registros fiscais dos produtos comercializados e, se necessário e requisitado pelo agente fiscal, disponibilizar equipamento 
necessário para aferição das quantidades que deverão ser entregues ao município como forma de pagamento pela exploração.  
3. Responsabilizar-se por todo e qualquer encargo, taxa e custos resultantes da operação, sendo elas: tributária, trabalhista, judicial, entre 
outras.  
4. Elaborar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), 
consecutivamente ao atendimento das obrigações elencadas nos dois itens imediatamente precedentes, protocolando o PPRA e o PCMSO 
em até (60) sessenta dias do início da retirada do minério contaminado.  
6. Apresentar mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente, ao agente fiscal do Contrato, relatório demonstrativo do quantitativo de 
produção referente ao mês anterior.  
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7. Ao final do contrato, a contratada deverá entregar o espaço  os Prédios e equipamentos utilizados em perfeitas condições de uso, qual 
será atestado pelo agente fiscal do contrato, sob pena de multa de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).  
 
Capítulo I - Das Sanções Administrativas e da Aplicação de Penalidades  
1. As infrações às normas legais, regulamentares e contratuais sujeitarão a Concessionária às seguintes sanções, sem prejuízo das de 
natureza civil e penal:  
1.1. Advertência por escrito;  
1.2. Suspensão que não terá prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias;  
1.3. Declaração de inidoneidade, nos termos da Lei.  
Capítulo II – Da Extinção do Contrato  
2. Extinguir-se-á o Contrato por:  
2.1. Advento do termo contratual;  
2.2. Encampação;  
2.3. Caducidade;  
2.4. Rescisão;  
2.5. Anulação; e  
2.6. Falência ou extinção da empresa Concessionária.  
 
Capítulo III - Da Operação e da Prestação do Serviço Concedido  
1. O início da operação dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, após expedição de “Ordem de Serviço” 
emitida pela Prefeitura do Município de Santana.  
2. Ficará garantido à Contratada o pleno direito de explorar a área e equipamentos que compõem a área de retirada do minério contamizado, 
sendo permitido, inclusive, ampliar e agregar novas atividades comerciais, desde que seja mantida a finalidade principal pela qual foi 
celebrado o contrato, com a devida anuência por escrito do Poder Concedente.  
3. Os bens e equipamentos serão considerados bens reversíveis ao término do contrato, assim como aqueles eventualmente adquiridos pela 
concessionária, com intuito de ampliar, modernizar e/ou agregar novas atividades.  
4. Também será facultado à Concessionária o fornecimento de material e prestação de serviços ao Poder Público Municipal, desde que 
observados os preceitos legais de aquisição e contratação e os valores praticados correspondam ao de mercado;  
 
TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Capítulo I - Da Alteração do Contrato  
1. O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:  
1.1. Unilateralmente, pela Prefeitura do Município de Santana, desde que presente o interesse público, motivadamente;  
1.2. Por acordo entre as partes.  
 
Capítulo II - Disposições Finais  
1. Decorridos 30 (trinta) dias da data da publicação da homologação dos resultados, sem convocação para a assinatura do contrato, ficarão 
as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.  
1.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, desde que presente o interesse público, justificado por escrito e publicado na página oficial da 
Prefeitura do Município de Santana e na forma da Lei.  
2. Fica eleito o Foro da Comarca de Santana, para dirimir as dúvidas relativas a presente licitação.  

 
Santana-AP, 27 de maio de 2019. 

 
 

SEBASTIÃO CLÉSSIO ALFAIA DA TRINDADE 
Presidente CPL/PMS 
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O presente Projeto Básico tem como objeto de Contratação de empresa para a RETIRADA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUO 
SÓLIDO DE MINÉRIO DE FERRO CONTAMINADO da área urbana do município de Santana, bem como apresentação de 
contrapartida ambiental para a recuperação de área degradada. 

 
1.2 DEFINIÇÕES E INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

 

1) Prefeitura Municipal de Santana: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Habitação – 
SEMDUH/PMS – CNPJ: 23.066.640/0001-08. 

2) Local: Município de Santana – Área de depósito de rejeito de minério de ferro da Zamin Amapá Mineração S/A. 

3) Regime de Execução: Contratação de serviço sem contrapartida para o município. 

4) Lote: Único. 

5) Justificativa de loteamento: Não aplicável. 

6) Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Sim 

7) Permite Subcontratação: Sim, para atividades que não constituam a escopo principal do objeto, até o limite de 30 % do 
orçamento. 

8) Orçamento estimado: R$ 14,00 (quatorze reais) por tonelada retirada de rejeito. 

9) Tipo de licitação: A critério da CPL.  

10) Exclusividade/Benefício ME – Microempresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei complementar 
123/2006): Aplicável. A participação de Microempresas ou empresas de pequeno porte se enquadra no objeto deste PROJETO 
BÁSICO, conforme legislação em vigor. 

 
2. JUSTIFICATIVA  

O presente PROJETO BÁSICO justifica-se devido a necessidade de subsidiar a elaboração do Edital de 
Licitação Pública para a Contratação de empresa para a RETIRADA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO DE MINÉRIO DE 
FERRO CONTAMINADO da área urbana do município de Santana, bem como apresentação de contrapartida ambiental para a 
recuperação de área degradada. 

Este é fundamentado no Art. 7o, II, da Lei n o 8.666 de 21.06.93, proporcionando assim subsídios que viabilizem a 
execução dos serviços propostos, através de contratação de empresa via o processo licitatório devido. 

Além dos motivos acima exposto, acrescentamos que a execução deste Projeto Básico ampara-se no fato dos recursos a 
serem aplicados neste serviço oriundo de Crime Ambiental – depósito irregular de minério de ferro/aplicação de multa e perdimento 
de carga. 

3. FINALIDADE PÚBLICA  
  O Município de Santana apresenta a segunda maior densidade demográfica amapaense. A concentração de pessoas nas 
cidades exige, por parte do poder público, intervenções inéditas de modo a responder as demandas sociais. Com mais de 100 mil 
habitantes, o município está demandando diversos serviços que viabilizem o empreendedorismo local. 

Como se sabe, todo ato administrativo tem características próprias que devem ser consideradas como: Poder de Polícia 
de discricionariedade, na medida em que a Administração age de acordo com a oportunidade e conveniência em relação ao caso 
concreto, auto-executoriedade, na medida em que a Administração atua, decide e executa seu poder diretamente e independente 
da autorização de terceiros e, coercibilidade, na medida em que tem a possibilidade de aplicar sanções por descumprimento das 
regras. 

A omissão do poder executivo municipal diante do fato concreto em comento estaria colocando a Administração 
municipal como corresponsável no crime ambiental que vem se propagando no município, fato que requer uma ação URGENTE 
de modo a reduzir os impactos causados pelo abandono que vem causando este grande e irreparável prejuízo ao Município. 

Portanto, com total amparo legal, é imperioso a ação do Órgão Ambiental Municipal na retirada do objeto causador do 
dano auferido ao meio ambiente com a máxima urgência nos parâmetros legais da legislação pertinente, atendendo ao requisitos 
formais e aos anseios da população do município que vem sofrendo pelos resultados causados pelo crime ambiental. 

Neste sentido, destacamos que as agressões ao meio ambiente, que ocorrem em todo o mundo, além de devastadoras, 
crescem de forma geométrica, comprometendo seriamente a vida do Planeta e de toda a Biodiversidade. Existem dois tipos de 
agressões ao meio ambiente: os de causas naturais, em função dos fenômenos climáticos, e os de causas artificiais, pela ação do 
homem. As agressões provocadas pelo homem são mais danosas, porque são permanentes; seguem um processo contínuo e 
implacável. Muito embora tenha sido criado por Deus para tomar conta da terra, o homem, o único ser inteligente, feito à 
semelhança do Criador, por causa do pecado se esqueceu de como cuidar de sua própria casa. Diferentemente, os animais 
irracionais, que agem instintivamente, não causam danos ao meio ambiente, pelo contrário, eles promovem o equilíbrio ecológico 
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de todo o ecossistema, sustentado pelas leis da Natureza, sempre em favor do ser humano. É muito difícil entender porque, até 
mesmo nós, os crentes, conscientes que somos da importância do planeta Terra, diante de todo o Universo, mesmo assim, não 
temos nos preocupado com a preservação do mesmo, pelo contrário, temos agido de forma irresponsável e, juntamente com os 
incrédulos, cometemos os mesmos crimes diante das leis civis, degradando o meio ambiente de forma cruel e brutal, mesmo 
sabendo que estamos caminhando para um fim catastrófico. O que fazer então para mudar esta situação? Não podemos aqui, 
neste pequeno espaço, responder a essa pergunta; é um assunto vasto e complexo, mas o problema tem solução, sim. Medidas 
radicais e de grande envergadura são recomendadas pela comunidade científica internacional, em reuniões exaustivas de estudos 
e pesquisas, as quais deveriam ser postas em prática imediatamente pelos órgãos governamentais, mas isto nem sempre 
acontece. Entretanto, a gravidade maior do problema pode ser debitada à população consumidora, não simplesmente pelo fato de 
consumir, mas por consumir demais. Mudanças de hábitos, disciplina na economia doméstica; pequenos gestos pessoais que 
podem transformar um gasto em algo proveitoso para o bem comum; é a mudança de comportamento, sem a qual não 
chegaremos jamais ao estado social harmônico e saudável do desenvolvimento sustentável. Em fim, medidas devem ser tomadas 
em prol do Município de Santana e com isso minimizar o problema ambiental e trazer recursos financeiros de forma a desenvolver 
e satisfazer o interesse público.  

 
4. DA CONTRAPARTIDA EM FAVOR DA PREFEITURA 

O valor a ser apurado em contrapartida pela concessão do serviço de RETIRADA DE REJEITOS DE MINÉRIO DE FERRO 
CONTAMINADO DA ÁREA PORTUÁRIA, será de R$ 14,00 (quatorze reais) por tonelada retirada, com estimativa de ter em depósito 
3.000.000,00 (três milhões de toneladas) perfazendo um total de ganho para a Prefeitura no valor de R$ 42.000.000,00 (quarenta e 
dois milhões de reais) 

 
5. LOCAL DE EXECUÇÃO 

1) Local: Município de Santana-AP 

2) Trecho: Área Urbana. 
 
 
5.1. VISTORIA 
 A empresa vencedora do referido certame realizarão visita técnica do local dos serviços referidos, para constatar as 
condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, cuja comprovação será feita através de um Termo de Visita 
Técnica, cuja emissão dar-se-á por intermédio de um profissional indicado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Urbano e Habilitação SEMDUH. Esse atestado será Juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso 
III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato. 

 
6. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 
O prazo para execução da RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MINÉRIO DE FERRO CONTAMINADO DA ÁREA 

PORTUÁRIA DE SANTANA deverá ocorrer conforme cronograma, estipulando-se o prazo máximo de 4 (Quatro) anos para a 
conclusão do serviço, podendo ser prorrogado conforme Lei n. 8666/93. 

O prazo máximo para início dos trabalhos será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia seguinte à entrega 
assinatura do contrato com a Empresa selecionada, sendo estes sessenta dias para autorização (poder discricionário) e mobilização 
de equipamentos e pessoal, onde a SEMDUH/PMS já iniciará sua fiscalização para os serviços indiretos de mobilização de pessoal e 
equipamentos.  

O prazo de vigência do contrato será de no mínimo 4 (quatro) anos, iniciando-se sua contagem no dia seguinte à 
emissão da Ordem de Serviço, após a fase de documentação, podendo ser prorrogado conforme o andamento dos serviços e 
entraves de logística de retirada portuária. 

 
 
 

7. GARANTIA DO OBJETO 
A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

8. GARANTIA TÉCNICA E CONTRATUAL 

8.1 Atestados de Garantia Técnica 

8.1.1. Nos casos de serviços de retirada de resíduos contaminados 
Em atendimento ao disposto no §9º do Art. 8º e §2º do Art. 9º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de 

outubro de 2007, tem-se: 
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a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de objeto de mesmo caráter 
e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa 
execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

b) Capacidade Profissional - os Responsáveis Técnicos devem ter experiência na execução de objeto de mesmo 
caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, conforme anotação em acervo técnico e atestado 
de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única 
empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes. 

c) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício 
da atividade relacionada com o objeto da licitação. 

8.2 Garantia Contratual 
Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de 
decair o direito à contratação. 
A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 10% (dez por cento) do 
valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver) 

A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

b) seguro-garantia; 

c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital; 
No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério da licitante, fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da 
duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de 
notificação da SEMDUH/PMS, sob pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em que a duração do contrato for inferior ao 
prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo prazo contratual. 
Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso não poderá ser exigida a prorrogação das 
fianças bancárias. 
No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em 
funcionamento no País, e em nome da SEMDUH/PMS, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, 
devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da 
SEMDUH/PMS, sob pena de rescisão contratual. 
No caso de opção pelo Titulo da Dívida Publica, este deverão estar acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do 
Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de 
resgate. 
No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Tesouraria Central da SEMDUH/PMS, sede, para 
obter instruções de como efetuá-la. 
A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada após o Recebimento Definitivo do (s) serviço (s). 
A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art.70, da Lei nº 
8.666/93. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de suas subcontratadas 
resultantes da execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do cumprimento de suas obrigações. 

 
DA NATUREZA DO SERVIÇO E DA MODALIDADE A Contratação dos serviços deverá ser efetuada mediante realização de 
Procedimento Licitatório na Modalidade a critério da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMS e fundamentado em 
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município – PGM/PMS, 
9. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER: 

As propostas a serem apresentadas pelas Empresas participantes do ato licitatório deverão conter: 

a) Preço global valor de contrapartida por tonelada fixo e irreajustável dos serviços, em algarismos e por extenso, em moeda 
corrente do país com referência ao preço do dólar no mercado internacional. 

b) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura da Licitação. 

c) Prazo para execução dos serviços, inicialmente previsto para 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogado conforme a Lei n. 
8666/93. 
 

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
11. 11.1- Durante o período de execução da obra, objeto do Contrato, o mesmo será acompanhado, inspecionado e controlado por 

equipe de Fiscalização ou por um Fiscal devidamente designado pela SEMDUH/PMS, representando, portanto, a Contratante na 
missão acima referida. 
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11.2- O representante da contratante anotará em registro oficial “Diário de acontecimentos”, todas as ocorrências relacionadas com 
os serviços em desenvolvimento no que tange ao objeto do contrato. 

11.3 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da Contratante deverão ser solicitadas as 
devidas soluções aos seus superiores hierárquicos em tempo hábil, para adoção de medidas convenientes. 

11.4 – A Contratada poderá manter preposto, desde que aceito pela Administração e fiscalização da Contratante, durante o 
período de vigência do contrato, para representá-lo sempre que for necessário. 

11.5 – A Fiscalização terá como incumbência elaborar em conjunto com a empresa, o Boletim de Medição dos Serviços 
Executados, controlando, aprovando, assinando, e encaminhado para o devido gestor hierárquico para o devido pagamento. 

 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

12.1 - Disponibilizar todos os meios para a execução do trabalho. 

12.2 – Acompanhar e fiscalizar a execução da Contratação, através de um representante ou de uma Comissão de servidores 
designados, nos termos do Art.67 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, sob o aspecto qualitativo e quantitativo dos serviços, 
podendo e devendo rejeitar no todo ou em partes, os serviços executados em descordo com o contrato, não eximindo a 
Contratada de total responsabilidade quanto à execução dos serviços. 
12.4- Notificar, por escrito, a Contratada, nas ocorrências de eventuais imperfeições no transcorrer dos serviços, fixando prazo 
para sua correção. 
 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1- Além de outras exigências da legislação pertinente, e DESTE INSTRUMENTO, são obrigações da empresa CONTRATADA: 

a) – Dispor às suas expensas de ferramentas (chaves, escadas, equipamentos) e dos Equipamentos de Proteção Individual, além 
de todas as máquinas e equipamentos necessárias a execução dos serviços, conforme disposto neste PROJETO BÁSICO. 

b) – Arcar com todas as despesas decorrentes da execução de serviços tais como: locomoção de pessoal técnico, seguros de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, encargos fiscais, e demais despesas necessárias a 
plena prestação dos serviços. 

c) – Responder por quaisquer danos ou avarias nos equipamentos e seus componentes, que tenha dado causa por ocasião da 
execução dos serviços. Deste modo deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados 
nos locais da execução dos serviços, mesmo aqueles provocados em virtude da própria execução de tais serviços. 

d) – Cumprir fielmente este ajuste, de modo que o objeto avençado se realize com esmero e perfeição, executando-o sob sua 
inteira e exclusiva responsabilidade. 

e) - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Fiscalização da SEMDUH/PMS , quanto à execução objeto 
contratado. 

e) – Manter, durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação financeira da 
licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas neste ajuste, informando à SEMDUH/PMS sobre ato ou fato que venha 
modificar as condições iniciais de habilitação. 

f) – Ter responsável técnico devidamente registrado e que esteja em dias com suas obrigações junto ao CREA/AP - Conselho 
Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá, 

g) – Acatar integralmente as exigências da SEMDUH/PMS quanto à execução do objeto Contratado. 
 

14. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE RECEBIMENTO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA 

14.1 Critério de aceitabilidade 
A aceitabilidade do serviço está condicionada: à correta execução do Projeto Básico de retirada de rejeitos; ao acompanhamento e 
atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e 
determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas 
vigentes da ABNT, e da SEMDUH/PMS. 

14.2 Medições dos serviços 
Os serviços serão medidos mensalmente, de acordo com a quantidade de toneladas retiradas, sendo os valores depositados na 
conta da Prefeitura Municipal de Santana. 

14.3 Forma de pagamento da contrapartida financeira 
O pagamento a título será realizado conforme retirada em toneladas e depositada na conta da Prefeitura Municipal de Santana/PMS, 
mensalmente, até dia 10 (dez) de cada mês, mediante emissão de guia de recolhimento (“doc”) pelo GESTOR da Secretaria da 
Fazenda, cujo valor entrará automaticamente na conta corrente do Fundo da PMS. 

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 
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Executado o contrato,  a contrapartida deverá estar integralmente quitada, ou : 

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

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos avençados no 
contrato, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. 
15.1 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, 
dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por legislação pertinente. 
16. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

16.1 - Serão exigidas aplicações corretas deste PROJETO BÁSICO. 

16.2 - Os serviços somente sofrerão modificações quando forem determinadas, por escrito, pela fiscalização da SEMDUH/PMS. 

16.3 - A empresa selecionada deverá acatar, no ato da assinatura do contrato, os preços referentes aos serviços especificados 
em seu orçamento analítico. 

16.4 - Todo equipamento a ser empregado nos serviços deverá ser aplicado somente após a aprovação da Fiscalização do 
SEMDUH/PMS /PMS. 

16.5 - Exige-se o emprego de mão de obra devidamente qualificada para execução de todos os serviços especificados. 

16.6 - A responsabilidade da Contratada é integral para os serviços contratados nos termos do Código Civil Brasileiro. 

16.7 - A presença da Fiscalização da SEMDUH/PMS não diminui a responsabilidade da Contratada quanto ao integral 
cumprimento do contrato dentro das especificações pactuadas. 

16.8 - A eficiência na execução dos serviços é de inteira responsabilidade da Contratada, cabendo-lhe ainda a 
responsabilidade de fazer a reconstrução de todos os danos e avarias causados nos serviços já realizados. 

16.9 - A guarda e vigilância dos materiais necessários à execução da obra são de responsabilidade da Contratada. 

16.10 - A Contratada é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, à época da 
assinatura do Contrato, sobre nenhum pretexto, argumentar desconhecimento dos serviços a serem realizados e as condições 
para realizá-los. 

16.11 - Qualquer funcionário da Contratada ou de qualquer subcontratada que, na opinião da fiscalização não executar o seu 
trabalho de maneira correta e adequada, ou venha a desrespeitar ou negar a dar qualquer informação sobre os serviços, deverá ser 
afastado imediatamente da obra pela Contratada, mediante solicitação por escrito da fiscalização. 

16.12 - Antes de serem iniciados os serviços, a Contratada concentrará no local todos os meios necessários, tais como materiais, 
instrumentos, ferramentas e pessoal para que, iniciados os serviços, possam prosseguir sem atrasos e nem interrupções. 

16.13 - A Contratada é obrigada a manter constantemente na área dos trabalhos um diário de ocorrências no qual a 
Fiscalização da SEMDUH/PMS e/ou encarregado dos serviços anotará toda e qualquer alteração ou ocorrência. A SEMDUH/PMS 
não considerará quaisquer reclamações decorrentes de entendimentos verbais. 

16.15 - Fica a empresa Contratada na obrigação de registrar o contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA/AP para cumprimento das atribuições de competência daquele Conselho, bem como regularizar a obra junto aos órgãos 
competentes, tais como CEA, CAESA, PMM , Corpo de Bombeiros e outros cabíveis. O não cumprimento deste item acarretará o 
não recebimento do valor financeiro do Contrato, já a contar da primeira fatura. 

16.16 – As construções provisórias de depósito de material, do alojamento de operários e da administração da obra, se houver, 
são de inteira responsabilidade da Contratada, não cabendo à SEMDUH/PMS nenhuma obrigação de indenizar a estas 
construções depois dos serviços realizados, a não ser que estas instalações constem da planilha de quantidades deste projeto. 

16.17 - Todo material a ser empregado nos serviços deverá ser aplicado somente após a aprovação da Fiscalização do 
SEMDUH/PMS 

16.18 - A Contratada obrigar-se-á a retirar do local da obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da notificação, todo e 
qualquer material impugnado pela Fiscalização. 

16.19 - Outras informações importantes por ventura deixadas de ser especificada, neste PROJETO BÁSICO, serão 
apresentadas na confecção do EDITAL DE LICITAÇÃO. 

 
17. CONDICIONANTES AMBIENTAIS: 
De acordo com a Constituição Estadual do Estado do Amapá, Capitulo IX – Meio Ambiente, os itens relacionados abaixo devem 
ser condicionantes para a realização dos serviços: 

 A Contratante deverá solicitar Autorização Ambiental, junto ao órgão competente, para os serviços que serão 
realizados; 
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17.1 Sustentabilidade Ambiental: Em atendimento ao Artigo 4 §1º da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011, deve ser obedecido ao 
prescrito nas condicionantes da Licença Ambiental. 
18.  
19. SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO, E MEIO AMBIENTE 
Antes do início dos trabalhos a contratada deverá apresentar à fiscalização as medidas de Segurança e Medicina do Trabalho com a 
apresentação do PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. - NR-18, do 
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR-7, e todas as medidas de proteção individual e coletiva 
definidas nos programas referidos, a serem adotadas durante a execução dos serviços em 
Atendimento aos princípios e disposições das demais Normas Regulamentares (NR) aprovadas pela Portaria do Ministério do 
Trabalho n° 3214, de 08.06.78. 

Os Programas acima referidos deverão ser elaborados e implantados por profissionais habilitados e capacitados, 
como Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho todos com registro na 
Delegacia Regional do Trabalho do Amapá, e Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá, conforme legislação 
vigente. A Contratada deverá fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de Proteção Individual exigidos pela NR – 06 - 
Equipamento de Proteção Individual – EPI, tais como: 
18.1- EPI – Equipamentos de Proteção Individual. 
a) - Capacetes de Segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, 
impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos 
realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial. 
b) - Protetores Faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesões por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem 
como por radiações nocivas. 
c) - Óculos de Segurança Contra Impactos para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos. 
d) - Óculos de Segurança Contra Radiações: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes 
da ação de líquidos agressivos. 
e) - Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços, Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do 
contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos 
ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene. 
f) - Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas - Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais 
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substancias tóxicas, Calçados de Couro: para trabalhos em locais 
em que apresentam riscos de lesão do pé. 
g) –Equipamentos para Proteção Auditiva Protetores auriculares, para trabalhos realizados em locais em que o nível do ruído 
seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”. 
h) –Equipamentos para Proteção Respiratória, Respiradores Contra Poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira, 
mascaras para Jato de Areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia, respiradores e Mascaras de Filtro 
Químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais 
à saúde. 
i) –Equipamentos para Proteção do Tronco, Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e 
armação de ferros 
j) - Trava – quedas individuais- para todos os funcionários que estiverem em ação ou suspensos no desenvolvimento dos serviços 
externos. 
l) Cinto de Segurança – Todos os funcionários que estiverem desenvolvendo a atividade prescritas neste Termo 
18.2- – Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC 
a) – Plataforma de Proteção (Apara-Lixo ou Bandeja), poderá ser exigida, pela Municipalidade local, a instalação de bandejas 
protetoras “Para Lixo” com a finalidade de evitar que fragmentos, advindos da obra, acarretem ferimentos ou danos a terceiros; A 
instalação de bandejas protetoras será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE. 
b) – Transporte Vertical; O transporte vertical de materiais e de pessoas, objeto de subtítulo especifico na NR-18, será executado 
com os equipamentos e as precauções ali preconizados, sendo para tanto terminantemente proibido o transporte simultâneo de 
cargas e pessoas. 
c) – Condutor de Entulhos; Será, de preferência, constituído por sistema cujos componentes principais sejam: 

 Tubo Coletor: integrado por módulos cônicos de polietileno de alta densidade. 

 Corrente de fixação 

 Coletor superior 

 Coletor intermediário 

 Anel de apoio 
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 Suporte regulável 

 Anel direcional 

 Carretilha 

 Extensor de suporte. 
A forma cônica do modulo do tubo coletor é condição indispensável, visto permitir que ditos módulos, situados na 

parte inferior, possam ser recolhidos, evitando, desse modo, furtos e danos. 

18.3 – A Contratada deverá apresentar o seu quadro de profissionais conforme o que estabelece a NR-4: “Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMET”. 

18.4 – A Contratada manterá organizadas e limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, indicado 
pela fiscalização, especialmente as vias de acesso e circulação de funcionários aos demais blocos de trabalho do órgão. 

18.5 – A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de 
materiais, será proibido obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. 

18.6 – Caberá à Contratada comunicar à fiscalização todo o tipo de acidente de trabalho ocorrido na obra, e no caso de 
acidente fatal deverá comunicar à autoridade competente a DRT-AP, da maneira mais detalhada possível, por escrito 

18.7 – Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos, e, pessoal orientado para os primeiros 
socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execução dos trabalhos. 

18.8 – Caberá à Contratada manter vigias ou sentinelas que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos 
e pessoas, bem como manter ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviços. 

18.9 – O Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de 
segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de 
proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições 
estabelecidas pelas normas de Segurança e Saúde do Trabalho. 
18.10- Finalizando, todos os funcionários da Firma executora ou Contratada deverão estar sempre equipados com uniforme e 
Equipamentos de Proteção Individual tais como: uniforme, botas, capacetes, luvas, óculos de proteção, máscaras e cinto de 
segurança. 

 
20. LICENÇA AMBIENTAL 

 
O licitante deverá providenciar o Licenciamento Ambiental dos serviços para o referido local onde fará a retirada dos RESÍDUOS 
SÓLIDO DE MINÉRIO DE FERRO CONTAMINADO. 
 

21. DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUO SÓLIDO DE MINÉRIO DE FERRO CONTAMINADO. 
A empresa responsável pela retirada deverá dar destinação final aos resíduos sólido de minério de ferro contaminado, transportando 
para outro local fora do Estado do Amapá OU do Território Brasileiro, sendo responsável por todas as despesas inerentes a este 
ato. 
 

22. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA O ATO ADMINISTRATIVO 
Como se sabe, todo ato administrativo tem características próprias que devem ser consideradas como: Poder de Polícia de 
discricionariedade, na medida em que a Administração age de acordo com a oportunidade e conveniência em relação ao caso 
concreto, auto-executoriedade, na medida em que a Administração atua, decide e executa seu poder diretamente e independente da 
autorização de terceiros e, coercibilidade, na medida em que tem a possibilidade de aplicar sanções por descumprimento das 
regras. 
A omissão do poder executivo municipal diante do fato concreto em comento estaria colocando a Administração municipal como 
corresponsável no crime ambiental que vem se propagando no município, fato que requer uma ação URGENTE de modo a reduzir 
os impactos causados pelo abandono que vem causando este grande e irreparável prejuízo ao Município. 
 Portanto, com total amparo legal, é imperioso a ação do Órgão Ambiental Municipal na retirada do objeto causador do 
dano auferido ao meio ambiente com a máxima urgência nos parâmetros legais da legislação pertinente a qual passamos a aduzir: 
 
Da base Constitucional: 
A atual legislação pátria consagra o meio ambiente como direito e dever de todos, sob a ótica individual e coletiva, cabendo a 
administração pública, através de seus gestores, bem como ao particular tutelar a proteção/manutenção/recuperação do meio 
ambiente, consubstanciado no artigo 5º, inciso LXXIII da Carta Magna. 
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Art. 5º CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
(...) 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 
  A Constituição promulgou que é competência comum da União, dos Estados/Distrito Federal e dos Municípios a 
tutela do meio ambiente, cabendo ao Ministério Público a competência para a defesa deste interesse quando da inércia das 
demais partes, sendo parte legítima para investigar e promover os atos necessários ao cumprimento da Carta Magna. 

Art. 23 CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
(...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

 
  Neste sentido a ordem econômica não pode se sobrepor sobre a segurança do meio ambiente sem a tutela dos 
dirigentes municipais sob pena de omissão do fato gerador do dano ambiental. 
  No mesmo raciocínio caminha o art.170 da Carta Magna, senão vejamos: 

Art. 170 CF. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 
  Conforme se observa houve um total descumprimento por parte das empresa que armazenam o minério de ferro 
no município de Santana, sem a observação dos parâmetros ambientais, manutenção da licenças de depósito e a não observação 
dos controles de risco ambiental que restam vencidos. 
  Com efeito observamos claramente o descumprimento do art. 225 CF no sentido de que se impõe ao Poder 
Público o dever de preservá-lo e defende-lo, onde se vê implícito o sentido da omissão em caso da não observância por parte do 
gestor municipal do dano ambiental continuado em sua gestão.  
 

Art. 225 CF. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 
futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
... V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento); 
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

  Em face do exposto, cabe ao Poder Público na pessoa do Município, que recebeu autonomia na área ambiental 
e possui competências exclusivas, tudo isso regido pela CF/88, com a finalidade de reunir condições para atender as necessidades 
locais da sua população. 
  Desta feita a constituição permite ao município sua adoção como ente federativo e isso possibilitou uma tutela 
mais ampla no Direito Ambiental. Um dos dispositivos de gestão ambiental é o Licenciamento Ambiental Municipal, regulamentado 
pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938/81). 
  Na mesma esteira, em relação ao potencial de atuação do município, foi criado um poder de polícia em nível 
ambiental, o SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente). Esse é responsável pela parte da fiscalização das atividades 
degradadoras do meio ambiente, tendo como finalidade, estabelecer ligações em níveis da Federação, com o objetivo de executar a 
Política nacional do meio ambiente, que por sua vez visa salvaguardar e recuperar a qualidade ambiental. Essa política busca 
atender aos interesses ambientais dos entes federativos, dentre eles, o Município. 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638993/artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660995/artigo-170-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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  Pelo que se observa, o Município tem a função primordial na prevenção e manutenção do meio ambiente 
saudável, bem como a fiscalização das normas ambientais, que devem ser rigorosamente cumpridas sob pena de omissão do 
Gestor Municipal. 
  Destarte, tanto a Gestão Pública quanto a Administração Pública deve-se adotar boas práticas visando proteger 
o patrimônio público, em específico o meio ambiente, fazendo evoluir o setor público, visando eficiência e agilidade, em atenção as 
finanças públicas, equipamentos, funcionários/equipes e questões de políticas para impor a preservação do meio ambiente. 
  Neste sentido, observa-se que a omissão do Gestor Municipal no que se refere ao armazenamento indevido de 
minério de Ferro no centro da cidade, afetando visivelmente a qualidade de vida da população pode ser objeto de Ação Civil 
Pública pelo Ministério Público, responsabilizando o Gestor Municipal pelos danos causados sem a devida ação para repará-los, o 
que se faz necessária a IMEDIATA ação do Município na reparação do dano evidenciado. 
  A responsabilidade do município está agregada não somente a sua legislação, mas está vinculada à hierarquia 
constitucional federal e estadual, desenvolvendo-se através da Gestão Ambiental, portanto o Município é partícipe na fiscalização do 
meio ambiente e responsável por sua manutenção saudável, de modo que não pode se omitir diante de fato gerador de poluição 
ambiental. 
 
Da competência administrativa ambiental do Município: 
  Pelo exposto anteriormente o Município possui competência administrativa originária em matéria ambiental para 
atuar naqueles casos de interesse local predominante, como no caso em comento, tendo em vista os princípios da predominância 
do interesse e da subsidiariedade e o artigo 23 da Constituição Federal. Isso implica dizer que qualquer norma que dispuser de 
maneira diferente será inconstitucional, dando ao Gestor Municipal a capacidade de agir. 
 
Da legislação aplicada: 
  A Lei n°9605, de 12 de fevereiro de 1998 trata das sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. 
 
  A referida lei, de aplicação geral, determinou como autoridades competentes para lavrar o auto de infração 
ambiental e instaurar o processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA. 
  Os Municípios compõem, conjuntamente com outras entidades o Sistema Nacional de Meio Ambiente- SISNAMA 
, previsto no artigo 6º da Lei n°6938/81. 
 

Compõe o SISNAMA: os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como 
fundações instituídas pelo poder públicos, responsáveis pela melhoria da qualidade ambiental. Os Municípios são considerados 
órgãos locais, responsáveis pelo controle e fiscalização destas atividades, nas suas respectivas jurisdições. 

  O Decreto n°3179, de 21 de setembro de 1999, regulamenta as infrações administrativas, assim compreendidas 
como toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do ambiente. 
  Trata-se de atividade vinculada da administração, vez que constatada a infração ambiental pela autoridade 
competente, esta é obrigada a promover a sua apuração imediata, sob pena de corresponsabilidade, tendo a lei imputado 
severas sanções ao administrador, que poderá ser responsabilizado administrativa, penal e civilmente. 

A Lei nº9605/98 tratou no artigo 66 e seguintes dos crimes contra a administração ambiental, prevendo a aplicação de pena de 
reclusão, detenção e multa aos funcionários públicos. 

 
  De forma que podem os Municípios aplicar a referida legislação, desde que tenham em sua estrutura 
administrativa, órgão ou entidade com as atribuições de controle e fiscalização ambiental. 
 
Do exercício do poder de polícia ambiental pelo Município: 
  O exercício do poder de polícia ambiental, corresponde à atividade da administração pública que limita ou 
disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à 
saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença do Poder Público de cujas 
atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza. 
  Diante do fato em comento cabe à Administração municipal efetivar os atos administrativos que correspondem 
ao seu poder de polícia discricionário, de modo a atender as expectativas administrativas e legais ao combate das infrações 
ambientais. 
  As prerrogativas legais do poder de polícia administrativa encontram amparo no art. 78 do CTN que faz 
correlação com o poder de polícia ambiental o qual podemos relacionar, senão vejamos: 
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Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 
aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.  (Redação 
dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966) 
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da 
lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou 
desvio de poder. 

 
Da autorização legal para a lavratura do auto de infração: 
  Diante dos fatos relatados pelos agentes de fiscalização ambiental, bem como farta matéria probatória dos danos 
já existente e da inépcia das administrações anteriores, pela segurança do ato administrativo proposto e pela responsabilidade de 
omissão do Município em não se pronunciar diante do crime ambiental, somos favoráveis a emissão do Auto de Infração contra os 
agente poluidores descritos no Relatório de Vistoria 06/2019. 
  Conforme farta legislação acima descrita, autorizamos a manifestação legal do Poder de Polícia do Órgão 
Ambiental, para promover o Ato Administrativo, qual seja, a lavratura do Auto de Infração contra os poluidores identificados. 
  No mesmo sentido, com os atributos legais do Poder de Polícia Ambiental, que manifesta-se com a tipificação no 
âmbito federal, das medidas elencadas no artigo 3º do Decreto 6.514/2008, quais sejam: “... multa, apreensão dos animais, 
produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e 
fabricação do produto; embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; demolição de obra; suspensão parcial ou total das 
atividades e restritiva de direitos.” 
  Como visto, o permissivo legal impõe ao Município o “Dever Fazer” do administrador municipal, no sentido de 
atender as normativas legais, bem como os anseios da população diretamente prejudicada pelo fato em comento. 
  Por derradeiro, amparamos também a permissão da lavratura do Auto de Infração Ambiental na inteligência do 
art. 3º II, IV e V do referido Decreto Federal de nº 6.514/2008 que trata das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 
que reporta: 

Art. 3o  As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:... 
II - multa simples; 
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, 
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;    (Redação dada pelo Decreto nº 
6.686, de 2008). 
V - destruição ou inutilização do produto; ... 

   
  Portanto, somos favoráveis a aplicação do Auto de Infração Ambiental, com aplicação da multa, valorada 
conforme o art.8º e 9º do referido Decreto, bem como a apreensão de todo minério depositado irregularmente conforme o inciso IV 
do art. 3º e a destruição/ inutilização/retirada do referido objeto de crime ambiental da área do município com a máxima urgência. 
Da valoração do auto ambiental: 
  Imperioso se faz aduzir a importância da valoração do auto de infração no presente crime ambiental perpetrado 
pela empresa a ser autuada, visto que várias pendências jurídicas em tramitação ainda necessitam da satisfação do crédito, motivo 
pelo qual o referido minério encontra-se sob bloqueio judicial. 
  Mesmo com a ciência de que a retirada do objeto do crime ambiental da área do município satisfaz uma 
obrigação legal do Município, independente da oitiva judicial, conforme os atributos naturais do Ato Administrativo, que enseja a 
auto-executoriedade, que requer a imediata e direta execução, entendemos que os pedidos ajuizados devem ter garantia financeira 
mesmo com a retirada do objeto do crime ambiental, que seria através do valor do auto de infração aplicado. 
  Garantidos pela inteligência do art. 8º e 9º do Decreto Federal de nº 6.514/2008, indicamos a valoração da multa 
em duas partes: Uma aplicada na área de enfiteuse utilizada pela empresa ZAMIN AMAPÁ MINERAÇÃO S/A  e outra aplicada pelo 
depósito irregular de minério na área de Prefeitura Municipal de Santana, sendo dois autos distintos com valores diferenciados. 
  Conforme a precisão do permissivo legal supracitado, mensuramos as multas a serem aplicadas nos seguintes 
montantes: 

 Multa aplicada na área de enfiteuse: R$ 50.000.00,00 (cinquenta milhões de reais); 

 Multa aplicada na área de Prefeitura Municipal de Santana: R$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais) 
   Da base legal para valoração da multa: 
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Art. 8o  A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estéreo, metro quadrado, 
dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.  
Parágrafo único.  O órgão ou entidade ambiental poderá especificar a unidade de medida aplicável para cada espécie de recurso 
ambiental objeto da infração.   
 
Art. 9o  O valor da multa de que trata este Decreto será corrigido, periodicamente, com base nos índices estabelecidos na 
legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
reais). 

 
Da base legal para o perdimento do objeto do crime ambiental e retirada imediata do local: 
  A retirada do minério de ferro estocado indevidamente em área urbana e causando dano ambiental já detectado 
é de fundamental importância para a garantia da efetivação da ação ambiental no sentido de reduzir os graves danos já auferidos. 
  Não basta apenas autuar, multar e deixar que o crime ambiental continue se perpetrando na área urbana 
aumentando o risco de danos irreparáveis à população do Município, sendo da maior importância a RETIRADA o objeto do crime 
ambiental do local. 
  Desta feita, com base nos dispositivos legais do art 3º IV e V do Decreto Federal de nº 6.514/2008 supracitado, 
autorizamos o PERDIMENTO do objeto do crime ambiental e sua imediata REMOÇÃO da área urbana, sendo que devem ser 
analisados as contrapartidas que podem ser auferidas para o Município de Santana, maior prejudicado pela ação poluidora, pelas 
empresas que se habilitarem no transporte e destinação do objeto do crime ambiental. 
 
DO FORO 
Fica estabelecido a Comarca de Justiça de Santana, para dirimir quaisquer questões judiciais a respeito do referido processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II  

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº XX, POR MEIO DO QUAL O MUNICÍPIO DE SANTANA, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
CONCEDE O USO DE RETIRADA DE MINÉRIO DE FERRO CONTRAMINADO.  
O MUNICÍPIO DE SANTANA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF nº. 23.066.640/0001-08, com sede AV. 
Santana nº.2013 Bairro Paraiso, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do RG n.º xxxxxxx 
SSP/AP do CPF n.º xxxxxxx, residente e domiciliado na cidade de Santana /AP, no exercício do cargo de Prefeito Municipal, a seguir 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, a EMPRESA XXXXXXX LTDA ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ n.º xxxxxxx, estabelecida na Rua xxxxxx, n.º xxxxx, bairro xxxxxxx, cidade xxxxxxxxx/RS, neste ato representada 
pela Sra. XXXXXXXX, portadora do RG n.º xxxxxxx SSP/RS, e do CPF n.º xxxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade de 
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Santana/ap, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO em decorrência do resultado da licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° xxx/xxxx, realizada através do processo administrativo n. xx, para o retirada de minério 
de ferro contaminado 
 
CLÁUSULA 1ª. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
1.1. O presente CONTRATO se rege por toda legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como integrante do presente 
instrumento, especialmente, Lei nº. 8.666/1993 e Lei Municipal nº. xxxxx e seu Anexo x, e pelas disposições do respectivo Edital de 
Licitação.  
1.2. O Edital de Concorrência Pública n. xxx/xxxx, na modalidade Concorrência Pública Onerosa, visa a 
_________________________________________________, através da maior oferta sobre o direito de exploração.  
CLÁUSULA 2ª. OBJETO  
2.1. O presente CONTRATO tem por objeto a delegação, por meio de Licitação na modalidade Concorrência, a pessoas jurídicas 
para a exploração de retirada de minério de ferro contamizado, em Lote Único, constante do Anexo I da Lei Municipal nº. xxxx/xxxx, 
sob o regime de exploração, com caráter de exclusividade, por conta e risco da contratada.  
 
CLÁUSULA 3ª. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
3.1. A contratante repassará ao município o valor de R$ 14,00 (quatorze reais), a título de pagamento pela exploração retirada de 
minério contaminado.  
 
CLÁUSULA 4ª. PRAZO  
4.1. O prazo da exploração será de 04 (quatro) anos, podendo ser prorrogado conforme Lei 8666/93, contados a partir da data da 
assinatura do presente CONTRATO, de acordo com a Lei Municipal nº. xxxx/xxx e demais cláusulas deste contrato.  
 
CLÁUSULA 5ª. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE  
5.1. Constituem direitos e Obrigações do Poder Concedente, sem prejuízo de outros previstos na legislação aplicável:  
5.1.1. O município poderá adquirir produtos e contratar serviços da cessionária desde que sejam objeto de processo legitimamente 
validado e que apresente coerência de valor com os praticados de mercado.  
5.1.2. O Poder Concedente poderá regulamentar os serviços e fiscalizar permanentemente sua prestação.  
5.1.3. Zelar pela boa qualidade dos serviços com base nos princípios da licitação, regularidade, continuidade, eficiência, segurança.  
5.1.4. Exigir o constante aperfeiçoamento técnico, tecnológico e operacional dos serviços.  
5.1.5. Constitui obrigação do Poder Concedente assegurar à Concessionária as condições necessárias ao exercício do Contrato e 
garantir os direitos da Concessionária.  
 
CLÁUSULA 6ª. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Constituem direitos e Obrigações da Contratada sem prejuízo de outros previstos na legislação aplicável:  
6.1.1. É garantido à CONTRATADA o pleno direito de explorar a área e equipamentos que compõem a área da retirada de minério de 
ferro, sendo permitido, inclusive, retirar o referido minéri, desde que seja mantida a finalidade principal pela qual foi celebrado o 
contrato, com a devida anuência do Poder Concedente;  
6.1.2. Será facultado à cessionária o fornecimento de material e prestação de serviços ao Poder Público Municipal, desde que 
observados os preceitos legais e os valores praticados correspondam ao de mercado;  
6.1.3. Assumir integralmente a manutenção de toda área afetada, incluindo custos operacionais, consertos e recuperação, insumos e 
demais despesas necessárias a plena operação da retirada do minério de ferro;  
6.1.5. Responsabilizar-se por todo e qualquer encargo, taxa e custos resultantes da operação, sendo elas: tributária, trabalhista, 
judicial, entre outras;  
6.1.6. Repassar ao município, nas condições estabelecidas neste instrumento ao pagamento pela exploração; 
6.1.7. Cumprir e fazer cumprir fielmente as disposições do Edital de Licitação e respectivos Anexos, bem como da legislação 
aplicável, mantendo durante toda a vigência do Contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas nos citados instrumentos;  
6.1.8. Operar os serviços de forma a garantir a sua regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 
conservação do patrimônio público e defesa do meio ambiente e das estruturas arquitetônica e paisagística, respeitando às diretrizes 
de uso do solo, na forma da lei e normas regulamentares;  
6.1.9. Cumprir as regras de operação editadas pelo Poder Concedente;  
6.1.10. Promover o constante aperfeiçoamento técnico e operacional dos serviços, bem como a atualização e o desenvolvimento 
tecnológico das instalações, com vistas a assegurar eficiência máxima na qualidade do serviço;  
6.1.11 Operar somente com pessoal devidamente capacitado, treinado, habilitado, com observância das normas municipais 
aplicáveis, bem como da legislação trabalhista, previdenciária, securitária, de segurança e medicina do trabalho;  
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6.1.12. Contar com quadro pessoal próprio de empregados, realizando contratações, inclusive de mão de obra, com observância das 
normas de direito privado e trabalhista, não havendo qualquer relação ou vínculo jurídico entre terceiros contratados pelo particular e 
o Poder Público;  
6.1.13. Adequar as instalações, equipamentos e sistemas utilizados às necessidades do serviço, guardando-os, conservando-os, e 
mantendo-os em perfeitas condições, de acordo com as especificações dos serviços e as normas técnicas aplicáveis;  
6.1.14. Permitir o livre acesso da fiscalização e auditoria instituídas pelo Poder Concedente, prestando todas as informações 
solicitadas;  
6.1.15. Manter sua escrituração contábil sempre atualizada e à disposição da fiscalização;  
6.1.16. Cumprir pontualmente todas as suas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, de cadastro de pessoal e 
demais obrigações legais ou regulamentares, mantendo a documentação pertinente à disposição da fiscalização;  
6.1.17. Arcar com todas as despesas necessárias à fiel prestação dos serviços;  
6.1.18. Responder por eventuais danos ou prejuízos causados, por si ou por seus empregados, agentes ou prepostos, a terceiros em 
decorrência da execução dos serviços, sem que a fiscalização exercida pelo Poder Público exclua ou atenue essa responsabilidade;  
6.1.19. Ressarcir o Município por quaisquer danos ou prejuízos causados pela Concessionária decorrentes da execução dos serviços, 
sem que a fiscalização exercida pelo Poder Público exclua ou atenue essa responsabilidade;  
6.1.20. Zelar pela perfeita manutenção de bens vinculados ao referido contrato.;  
6.1.21. Elaborar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 
(PCMSO), consecutivamente ao atendimento das obrigações elencadas nos dois itens imediatamente precedentes, protocolando o 
PPRA e o PCMSO em até (60) sessenta dias do início do funcionamento da Usina;  
6.1.22. Apresentar mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente, ao agente fiscal do Contrato, relatório demonstrativo do 
quantitativo de produção referente ao mês anterior.  
6.1.23. Disponibilizar, em até 60 (sessenta) dias após o início do contrato, instrumento de aferição de pesagem.  
6.1.23. Ao final do contrato, seja ele de forma amigável ou litigiosos, a CONTRATADA deverá entregar a área com toda a estrutura a 
ela concedida em perfeitas condições de uso, sobre pena de multa no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).  
 
CLÁUSULA 7ª. DA INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE E REVERSÃO DOS BENS  
7.1. Os Contratos delegados pelo Município obedecerão aos seguintes preceitos:  
7.1.1 Caráter personalíssimo, precário, temporário, inalienável, impenhorável, incomunicável e intransferível, sob pena de imediata 
caducidade.  
7.1.2. Os bens e equipamentos que constituem a área serão considerados bens reversíveis ao término do contrato, assim como 
aqueles eventualmente adquiridos pela concessionária, com intuito de ampliar, modernizar e/ou agregar novas atividades à usina.  
 
CLÁUSULA 8ª. DAS PENALIDADES E MULTAS  
8.1. A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as seguintes penalidades:  
8.1.1. Advertência ou suspensão do direito de participar em licitação da CONCEDENTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
ainda, declarar inidônea para contratar ou transacionar com o Município;  
8.1.2. Multa de 10% sobre o valor total atualizado do contrato;  
8.1.3. Suspensão que não terá prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias;  
8.1.4. Declaração de inidoneidade pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos.  
8.2. O processo administrativo para a apuração de infrações e aplicação de penalidades observará o disposto em normas da 
Prefeitura do Município de Santana à época.  
8.3. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas serão revertidas à Prefeitura do Município de Santana para 
aplicação específica em recuperação de vias e infraestrutura urbana.  
 
 
CLÁUSULA 9ª. INTERVENÇÃO  
9.1. O Poder Concedente poderá intervir no contrato com observância dos requisitos fixados nas normas legais e regulamentares.  
 
CLÁUSULA 10ª. EXTINÇÃO DO CONTRATO  
10. 1. A extinção da Contrato dar-se-á por:  
10.1.1. Reversão - término do prazo do contrato, ocasionando assim o retorno do serviço ao poder concedente (art.36 Lei 8987/95);  
10.1.2. Encampação ou resgate – retomada do serviço pelo poder concedente durante o período de contrato, por motivo de interesse 
público (art. 37 Lei 8987/95). O concessionário não poderá se opor a encampação;  
10.1.3. Caducidade – rescisão do contrato por inadimplência do concessionário (art.38 Lei 8987/95);  
10.1.4. Rescisão – desfazimento do contrato, durante o prazo de execução, em face do descumprimento deste;  
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10.1.5. Anulação – invalidação do contrato por ilegalidade no contrato ou na sua formalização;  
10.1.6. Falência ou extinção da empresa concessionária.  
 
CLÁUSULA 11ª. RECURSOS DAS PENALIDADES IMPOSTAS  
11.1. Contra as decisões que resultarem penalidade, a Concessionária poderá apresentar:  
11.1.1. Recurso, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:  
a) Caducidade.  
b) Intervenção.  
c) Encampação.  
d) Nulidade, e;  
e) Aplicação das penas de advertência ou de multa.  
11.1.2. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto do presente Contrato, de 
que não caiba recurso hierárquico.  
11.1.3. Pedido de Reconsideração, de decisão do Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis da decisão de recurso anterior.  
11.2. A intimação dos atos acima referidos será feita mediante publicação na imprensa oficial.  
11.3. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes as razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos 
recursos.  
11.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  
11.5. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo 
estejam com vista franqueada ao interessado.  
 
CLÁUSULA 12ª. FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA  
12.1. A fiscalização da operação dos serviços caberá à SEMDUH por meio dos servidor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
respectivamente Fiscal e Suplente, encarregados de acompanhar a condução contrato e dos produtos resultantes da mesma, através 
de ato ou diligência que se façam necessários ao exercício dos respectivos poderes de fiscalização.  
12.2. Inclui-se no âmbito dos poderes de fiscalização do Poder Concedente a realização, a qualquer tempo, sempre que entender 
conveniente, de vistorias e auditoria em documentos fiscais, registros, sistemas utilizados pela Concessionária, e demais dados que 
entender necessários, desde que relacionados com os serviços concedidos, aí incluídos os registros e dados de natureza 
operacional, contábil, administrativa, financeira e de controle.  
12.3. O Poder Concedente poderá, a seu exclusivo critério, solicitar à Contratada a contratação, às expensas da própria 
Concessionária, de empresa de Auditoria independente idônea e de notória especialização para a realização da auditoria referida no 
item anterior.  
12.4. A Contratada se submeterá a todas as medidas, processos e procedimentos da Fiscalização e Auditoria. Os atos de fiscalização 
e auditoria executados pelo Poder Concedente e/ou por seus prepostos, não eximem a Concessionária de suas obrigações no que se 
refere ao cumprimento das normas e especificações, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.  
12.5. A Contratada declara aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 
Fiscalização e pela Auditoria, bem como por qualquer órgão da Administração Municipal, se obrigando a fornecer os dados, 
elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho 
de suas atividades.  
12.6. Compete à Contratada fazer minucioso exame das especificações dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, 
apresentar à Fiscalização e à Auditoria todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que 
venham a impedir o bom desempenho do objeto do contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.  
12.7. Os atos de fiscalização e auditoria executados pelo Poder Público e/ou por seus prepostos, não eximem a Concessionária de 
suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas e especificações, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e 
contratuais.  
 
CLÁUSULA 13ª DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
13.1. O(A) CONTRATADO(A) obriga-se a apresentar, até o dia 15 do mês subsequente, ao agente fiscal do Contrato, relatório 
demonstrativo do quantitativo de produção referente ao mês anterior.  
 
CLÁUSULA 14ª DA RESCISÃO OU RENOVAÇÃO  
14.1 A renovação se dará por razões de interesse público e conveniência da administração, desde que o concessionário seja 
atestado pelo fiscal do contrato, em razão da correta prestação do serviço, bem como não tenha cometido nenhuma infração 
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contratual nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao término do contrato. 14.2. O(A) CONTRATADO(A) quer deixar de cumprir 
qualquer Cláusula da Presente Contrato de Uso, poderá tê-la rescindida, principalmente se vier a ocorrer:  
a) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais;  
b) A sublocação total ou parcial da planta, a associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação com qualquer outra pessoa jurídica;  
c) O desatendimento das determinações regulares oriundos do Decreto Municipal;  
d) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  
e) Razões de interesse público e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;  
f) A dissolução da sociedade ou o falecimento do(a) CONTRATADO(A);  
g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a exploração da atividade;  
h) O atraso acumulado de 03 (três) parcelas mensais e consecutivas das obrigações financeiras;  
i) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da continuidade da exploração da atividade 
comercial.  
14.2.1. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
14.2.2. A rescisão poderá ser:  
a) Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO;  
b) Amigável, por acordo entre as parte, não isentando o(a) CONTRATADO(A) do pagamento antecipado das parcelas vencidas;  
c) Judicial.  
14.2.3. A rescisão ou revogação acarretará:  
a) Desocupação imediata do espaço físico e o pagamento de valores de multas e outros encargos devidos;  
 
CLÁUSULA 15ª. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS  
15.1. Sem prejuízo da responsabilidade da Concessionária pelos prejuízos causados ao Poder Concedente ou a terceiros, a 
Concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos 
serviços, bem como a implementação de eventuais projetos associados.  
15.1.1. Os contratos referidos no item 15.1 serão regidos pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre 
terceiros e o Poder Concedente.  
15.1.2. A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares aplicáveis.  
 
CLÁUSULA 16ª. CONTAGEM DOS PRAZOS  
16.1. Na contagem dos prazos a que aludem este Contrato, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-
ão os dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  
16.2. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no item anterior em dias de expediente na Prefeitura do Município de Santana/PMS  
 
CLÁUSULA 17ª. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES  
17.1. Caberá à Contratada obter todas as licenças e autorizações necessárias ao exercício das atividades vinculadas à prestação do 
serviço licitado, inclusive a licença para a utilização do poço artesiano localizado na área onde se encontra a usina.  
 
CLÁUSULA 18ª. PUBLICAÇÃO  
18.1. O Poder Concedente promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado, jornal de grande 
circulação no Estado e jornal de circulação local ou regional, devendo a íntegra do mesmo estar disponibilizada no site da Prefeitura 
Municipal de Santana, http://www.santana.ap.gov.br.  
 
 
CLÁUSULA 19ª. DISPOSIÇÕES GERAIS  
19.1. Caso o Poder Concedente seja, por qualquer forma, chamado a responder por obrigações de responsabilidade da 
Concessionária, o Poder Concedente terá direito de regresso contra a Concessionária, ficando autorizado a reter a garantia 
contratual.  
19.2. A prestação dos serviços e sua execução, operação e exploração estão sujeitas às incidências tributárias previstas na 
legislação aplicável.  
19.3. A Concessionária assume integral responsabilidade pelos seguintes riscos:  
19.3.1. Riscos de demanda;  
19.3.2. Tecnologia empregada nos serviços da contratada;  
19.3.3. Perecimento, destruição, roubo, furto ou perda de bens da Contrato;  
19.3.4. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;  
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19.3.5. Variação das taxas de câmbio;  
19.3.6. Possibilidade da inflação, medida por qualquer índice, de um determinado período, ser superior ou inferior ao índice utilizado 
para reajuste de outros valores previstos no Contrato para o mesmo período;  
19.3.7. Responsabilidade civil, administrativa e criminal penal por danos ambientais e a terceiros decorrentes da operação;  
19.4. O Poder Público, quando comprovado o impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assume integral 
responsabilidade pelos riscos decorrentes de:  
19.4.1. Alteração unilateral do contrato; e  
19.4.2. Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta, exceto os impostos 
sobre a renda, quando comprovado seu impacto adverso.  
19.5. A Concessionária se sujeitará integralmente às disposições regulamentares a serem estabelecidas pela Prefeitura do Município 
de SANTANA.  
 
CLÁUSULA 20ª. FORO  
20.1. Fica eleito o foro da Cidade de Santana/AP para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as 
partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.  
As partes assinam o presente CONTRATO  em 5 (cinco) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.  

 
SANTANA/AP, xx de xxxxxxxxxx de xxxx.  

CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO PELA EXPLORAÇÃO 
 

 
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE] 

[Local, data, ano].  
À  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/PR  
AV. Santana nº.2975 Bairro Paraiso,  
Ref. Concorrência Pública Nº xxxxx/xxxx  
 
 
 
Prezados Senhores,  
 
 
[NOME DA LICITANTE], empresa devidamente registrada, com sede na Cidade de [_____], Estado de [_____], na [_____], inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o no. [_____], neste ato representada por seu (s) representante (s) legal (is) na 
forma de seus documentos constitutivos, vem, por meio da presente, apresentar sua PROPOSTA, oferecendo o preço de R$ ____ 
(por extenso), por tonelada retirada, como forma de contrapartida pela retirada de resíduos de ferro contaminado no Município de 
Santana/ap.  
 
 

________________________________ 
Representante da Empresa 

(Nome, Cargo, Carimbo e Assinatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

 
(MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

NÃO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO) 
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
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(Denominação ou razão social), inscrita sob o CNPJ Nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada no (Endereço completo, telefone, correio 

eletrônico), em cumprimento a “alínea d” do item 59 do edital de concorrência n. xxxx/xxxx, declara sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da administração pública federal, estadual, 

municipal ou do distrito federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 
Santana, xx de xxxxxxxx de 2019.  

 
 
 

____________________________________________ 
(NOME, IDENTIDADE, CARIMBO E ASSINATURA 

DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 
 



 

 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO INCISO XXXIII 
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

_______________________ (denominação ou razão social) __, inscrita sob o CNPJ Nº. XX.XXX.XXX/XXX-XX, sediada no__ 

(endereço completo, telefone, correio eletrônico e fax) __, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que não possui em seu 

quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7° da 

Constituição Federal de 1988.  

 
 

Santana/ap, xx de xxxxxxxxxxxxxx de 2019.  
 
 
 

____________________________________________ 
(NOME, IDENTIDADE, CARIMBO E ASSINATURA 

DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


