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EDITAL 
CONCORRÊNCIA N° 002/2019 – CPL/PMS. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2019 

O MUNICÍPIO DE SANTANA, através da Central de Licitações e sua Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto nº 
0234/2018, 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 
Concorrência, do tipo maior oferta, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, conforme Processos Administrativos 
nº. 075/2019. 

 
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: 22 de Março de 2019. 
            Horário:  09h00min. 

 
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 explorar a planta da 
Usina de Asfalto do Município, incluindo área, estrutura e equipamentos, através de uma Lote Único, descritos no Anexo I, sob o regime 
de Concessão, por conta e risco da Concessionária, de acordo com o projeto básico, especificações Técnicas, Planilhas de Quantitativos 
que  passam a ser parte integrante deste Edital.  
 
2 -      Não poderão participar desta Concorrência: 

2.1.       As empresas suspensas de contratar com a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, a CPL//PMS 
solicitará declarações em diligência para comprovar alguma pendência junto a SEMOP/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 Empresas em forma de consórcio; 

2.1.2  A presente despesa está estimada no valor máximo de R$ 1.977.613,23 (hum milhão, novecentos e setenta e sete mil 
seiscentos e treze reais e vinte  e três centavos), a ser licitada obedecendo aos seguintes balizamentos:  

 
2.3. DATA E LOCAL: 

2.3.1 A licitação a que se refere o presente Edital realizar-se-á às xx horas, do dia xxxxxxx, 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. 

 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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2. 4.        DO CREDENCIAMENTO 
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 002/2019-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 LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2019-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 Concessão o equivalente, nesta data, a R$1.977.613,23 (Um milhão, novecentos e setenta 
e sete mil, seiscentos e treze reais e vinte e três centavos), referente ao período de 05 (cinco) anos de concessão, podendo ser prorrogado 
por mais 05 (cinco) anos, calculado sobre percentual mínimo ofertado de 5% (cinco por cento) sobre a produção mínima mensal.  
3.2. Fica ciente a empresa vencedora do certame licitatório que ela entregará à prefeitura a quantia mínima estabelecida no item 5. DA 
SESSÃO II – DA PROPOSTA DE PERCENTUAL OFERTADO PELO DIREITO À EXPLORAÇÃO, independente de produção mensal, 
devendo ser pago com massa asfáltica ou com valor correspondente, conforme tabela SINAPI.  
3.3. Os valores considerados no cálculo do valor global possuem como referência a Tabela Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI, JULHO/2017 no item inscrito sob o código: 00010601 (USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA 
FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO), NÃO DESONERADO, e, 
conforme anexo XIII. 
 
Capítulo IV - Do Prazo  
4.1. O prazo de concessão será de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por mais 05 (cinco) anos, contados da data de publicação do 
extrato do Contrato.  
4.2  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 contratual nos últimos 12 
(doze) meses anteriores ao término do contrato.  
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Capítulo V - Critério de Seleção e Regime de Contratação  
5.1. Esta licitação será do tipo Maior Oferta, sob o percentual da produção mensal comercializada.  
5.2. O regime da contratação será o de Concessão de uso de bem público, oneroso e com caráter de exclusividade, por conta e risco da 
Concessionária, formalizada por meio de Contrato de Concessão.  
 
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.  
6.3. O não atendimento às diligências, nos prazos estabelecidos, implicará na inabilitação da licitante.  
6.4. A Secretaria Municipal de Administração poderá, 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 Secretaria Municipal de Administração 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. É vedada a participação de consórcios de empresas.  
7.3. É vedada a participação nesta licitação de pessoa jurídica que, na data prevista para a entrega das propostas, se encontre em alguma 
das seguintes situações:  
7.4. Com falência decretada, concordata ou em recuperação judicial;  
7.5. Declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios; e  
7.6. Em suspensão temporária ou impedida de contratar com o Poder Público, mesmo que apenas em suas unidades descentralizadas e/ou 
vinculadas.  
7.7. 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.  
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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.  
8.2  Para tanto será disponibilizada aos licitantes visitação técnica da Usina de Asfalto, mediante agendamento prévio à data de abertura do 
certame, junto a Secretaria Municipal de obras, através do endereço; Av. Lucena de Azevedo, 499 – bairro Daniel, a qual deverá ser 
agendada  
8.3 A Secretaria Municipal de obras públicas designará, em até 03 (três) dias da abertura das propostas, para acompanhamento de todos os 
interessados no certame, a ser divulgado em Diário Oficial do Estado, jornal de grande circulação no Estado, jornal de circulação local ou na 
região, além da página eletrônica da Prefeitura,  
8.4  No ato de visitação será impresso o Modelo (Anexo III) deste Edital que será exigido na documentação habilitatória relativa à 
qualificação técnica, conforme preceito legal do Inciso III do art. 30 da Lei Federal nº. 8.666/93.  
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 exploração.  
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.2013 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.  
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. 2975. Bairro Paraiso, na Sala de Licitações, no horário de atendimento das 8:00 h até as 14:00 h. 
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: Termo de visita técnica;  
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4. ANEXO IV: Modelo de proposta de percentual pela exploração;  
5. ANEXO V: Modelo de declaração de não impedimento de participação;  
6. ANEXO VI: Modelo declaração de cumprimento das disposições do inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal.  
7. ANEXO VII: Relatório técnico de inspeção da usina.  
8. ANEXO VIII: Planilha orçamentaria serviços manutenção corretiva usina de asfalto.  
 
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 do 
Percentual;  
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. 2975. Bairro Paraiso, na Sala de Licitações, até o dia 
de de março 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 2- capítulo I – Das etapas, 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 2- capítulo I – Das etapas 
5  Na parte externa dos envelopes, observada as etapas pertinentes, as licitantes farão constar:  
6. A inscrição PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - EDITAL DE  
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2019;  
6.1 As inscrições relativas a cada uma das etapas, da seguinte forma:  
6.2. ENVELOPE 1 – HABILITAÇÃO;  
6.3 ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PERCENTUAL 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.  
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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 V);  
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;  
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 VI.  
 
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) . A licitante deverá apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo dos índices eleitos na Subseção III.  
c) . Os balanços deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador responsável do licitante, nos termos da legislação pertinente.  
d) . Os balanços deverão citar as folhas e o número do Livro Diário, bem como seu registro na respectiva Junta Comercial ou Cartório.  
e)  A Licitante deverá apresentar certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial 
da sede da Licitante.  
f)  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). Apresentar o Termo de Visita Técnica (Anexo III).  
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Seção II - Da Proposta de Percentual Ofertado pelo Direito à Exploração  
1. O Envelope 2 –Proposta de Percentual Ofertado pelo Direito à Exploração da Planta da Usina de Asfalto deverá ser apresentado nos 
moldes do Anexo IV 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 da Planta da Usina de Asfalto;  
3. Não será admitida proposta com oferta de percentual inferior a 05% (cinco por cento) da quantidade mensal comercializada.  
4. O percentual ofertado incidirá sob a Comercialização Mensal da Concessionária, com a produção de Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente – CBUQ Tipo III no período, comprovada através de documentos fiscais e/ou instrumento de aferição de pesagem, caso as partes 
entendam como necessário.  
5. Para garantir o interesse público, será estabelecida uma “cota mínima” de produção mensal, sob a qual incidirá o percentual ofertado. 
Considerando as especificações técnicas do equipamento e seu nível de depreciação, ficará definida como cota mínima de produção a 
quantidade de 600 (seiscentas) toneladas/ano;  
6. Quando a produção comercializada superar a quantidade estabelecida como cota mínima, o percentual ofertado será aplicado sob a 
quantidade do faturamento do mês.  
7. Para fins de composição de custos deverá ser considerada a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil - SINAPI em versão mais recente.  
8. Mesmo a usina estando em desuso, a concessionária ficara obrigada a entregar a quantidade mínima à prefeitura, em massa asfáltica ou 
em valores correspondentes, conforme preço da tabela SINAPI.  
 
Capítulo III – Da Concorrência  
Seção I - Do Procedimento Específico da Concorrência  
1. A Concorrência Pública será realizada no dia 22 de março de 2019, às 09h00min, na Sala da Comissão de Licitações, sede da Prefeitura 
Municipal de Santana, situada na AV. Santana nº. 2975, 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.  
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. O recurso deverá ser formalizado por escrito 
e entregue no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santana, no endereço localizado AV. Santana nº. 2975. Bairro Paraiso, no horário 
de atendimento das 8:00 h às14:00 h. 
1.3  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 Administração, 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.  
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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 de Concessão 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 de Concessão.  
 
TÍTULO III - DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO  
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 de Concessão, 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 de Concessão, 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 CONCESSIONÁRIA  
1. Assumir integralmente a manutenção da Planta da Usina de Asfalto, 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 da Planta da Usina de asfalto, sendo elas: 
tributária, trabalhista, judicial, entre outras.  
4. Repassar ao Município, nas condições estabelecidas neste instrumento, o CBUQ correspondente ao pagamento pela exploração da 
planta da usina de asfalto.  
5. 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. Apresentar mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente, ao agente fiscal do Contrato, relatório demonstrativo do quantitativo de 
produção referente ao mês anterior.  
7. Ao final do contrato, a concessionária deverá entregar a usina asfáltica, o Prédio da Administração, os Tanques de combustíveis, os 
Tanques de Insumos e o Pátio de estocagem 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 da Concessão  
2. Extinguir-se-á a Concessão por:  
2.1. Advento do termo contratual;  
2.2. Encampação;  
2.3. Caducidade;  
2.4. Rescisão;  
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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 de Concessão, após expedição de 
“Ordem de Serviço” emitida pela Prefeitura do Município de Santana.  
2. Ficará garantido à Concessionária o pleno direito de explorar a área e equipamentos que compõem a Planta da Usina de Asfalto, 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 que constituem a planta da Usina de Asfalto serão considerados bens reversíveis ao término da concessão, 
assim como aqueles eventualmente adquiridos pela concessionária, com intuito de ampliar, modernizar e/ou agregar novas atividades à 
usina.  
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;  
 
Capítulo IV .Da Caução e Garantia de Execução do Contrato 
1 – A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à Administração quanto ao fiel cumprimento, pela 
proponente vencedora, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.  
2 – A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a importância correspondente de 5% (cinco 
por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverá ser depositada no banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,  
devendo o comprovante ser protocolado no Protocolo Geral do Município, até o dia da assinatura do Contrato.  
3 – As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, às 
expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com 
firma reconhecida e ser protocolado no Protocolo Geral do Município, até o dia da assinatura do Contrato.  
4 – As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido emitidas sob forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos (Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93).  
5 – A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja enquadrado no disposto no 
parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redação da Lei 9.648, de 27/05/98.  
6 – O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição do Termo de Recebimento 
Definitivo das Obras e Serviços.  
7 – A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da proponente vencedora, após a expedição do 
Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços. Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será 
devolvido o valor da CAUÇÃO DO CONTRATO, a menos que a rescisão ou paralisação decorra por culpa da Administração, nos termos da 
legislação vigente.  
8 – Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser apresentada com firma reconhecida e 
conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
Preferencialmente, o Banco fiador deverá ter filial em Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo.  
9 – Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites previstos na Lei 8.666/93, a proponente 
vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no item 2.  
10 – Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a Proponente vencedora reapresentar quaisquer das 
modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração 
os créditos da proponente vencedora, enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente.  
11 – A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela Contratada a partir da emissão da ordem de serviço até no máximo 
quando da liberação do pagamento da primeira medição, sob pena do não recebimento do valor dos serviços realizados e ter o contrato 
rescindido. 
 
TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Capítulo I - Da Alteração do Contrato de Concessão  
1. O contrato de concessão 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.  
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2. Fica eleito o Foro da Comarca de Santana, para dirimir as dúvidas relativas a presente licitação.  
 

Santana-AP, 14 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

SEBASTIÃO CLÉSSIO ALFAIA DA TRINDADE 
Presidente CPL/PMS 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 
 
1. Do Objeto: Concessão de uso, onerosa, das instalações da Usina Municipal de Asfalto.  
2. Da Justificativa:  
As severas dificuldades econômicas enfrentadas pelo município terminaram por inviabilizar diversos investimentos, dentre eles a 
revitalização e operacionalização da Usina de Asfalto, que requer algumas adequações e consertos para habilitá-la ao 
funcionamento. Além destas deficiências estruturais há também a necessidade de considerável montante para aquisição dos insumos 
para produção de CBUQ (massa asfáltica) e manutenção periódica do equipamento. Este cenário desfavorável tem exigido do 
município a utilização de critérios para estabelecer prioridades, não significando que estas não representem importância ou que não 
requeiram atenção, porém as limitações financeiras não permitem que os problemas sejam atendidos com as intervenções 
necessárias e com o tempo de resposta adequados.  
Neste sentido, o município busca como alternativa, dentro da legalidade, viabilizar a concessão da Planta da Usina de Asfalto, que foi 
entregue à atual administração sem qualquer condição de uso, sendo inclusive interditada pelo Ministério Público do Trabalho devido 
a inúmeras deficiências apontadas. O executivo propõe a realização de concorrência pública para buscar empresas e investidores 
que tenham interesse em explorar comercialmente a Usina de Asfalto, ficando a cessionária responsável pela manutenção integral 
dos equipamentos, fato que além de atenuar o grau da depreciação das instalações também promoverá a abertura de novas vagas 
de empregos e potencializará o recolhimento de impostos sobre as vendas realizadas pela empresa vencedora. Outro importante 
aspecto, senão o principal, será a forma de pagamento pelo direito da exploração, que se dará através do fornecimento de massa 
asfáltica a ser aplicada na qualificação das vias públicas.  
O certame licitatório irá declarar vencedora a concorrente que ofertar o maior percentual sob a produção mensal comercializada, 
ficando estabelecido como lance mínimo o percentual de 05% (cinco por cento).  
Fica evidente que a concessão de uso como alternativa para este caso trará inúmeras vantagens ao município, ou melhor, à nossa 
população. De outra forma, permanecendo as restrições de recursos, não será possível a curto e médio prazo oferecermos solução 
para aquela estrutura, ficando a gestão municipal fadada a conviver com a impotência de atender os problemas de infraestrutura 
urbana da cidade.  
3. Da Previsão Legal: - Art. 175 da Constituição Federal;  
- Lei nº 8.987/1995;  
- Art. 2º da Lei nº 8.666/93;  
- Art. 15 da Lei Orgânica do Município.  
4. Do Tipo de Licitação: Concorrência Pública;  
5. Dos Critérios de Julgamento: Maior oferta sob o percentual da produção mensal;  
6. Da Oferta Mínima: 05% (cinco por cento);  
7. Da Forma de Pagamento: Fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ Tipo III;  
8. Da Unidade de Medida: Tonelada;  
9. Do Período da Concessão: 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por mais 05 (cinco) anos;  
10. Da Operacionalização: O município realizará concorrência pública buscando empresas que tenham interesse em operar a planta 
da usina municipal de asfalto, cuja cessionária vencedora, será aquela que ofertar o maior percentual sob a produção mensal, tendo 
como percentual mínimo a oferta de 05% (cinco por cento) da produção mensal;  
11. Da Forma de Repasse: A concessionária repassará ao município, a título de pagamento pela exploração da planta municipal, o 
percentual da produção mensal da massa asfáltica (CBUQ), conforme oferta vencedora;  
12. Da Base de Cálculo: Servirão como base para fins de cálculo de produção, o qual incidirá o percentual a ser repassado ao 
município a título de pagamento pela exploração, os valores constantes em notas fiscais e registros de pesagem, ficando a cargo do 
executivo a efetiva fiscalização, controle e aferição do montante comercializado;  
13. Dos Interesses:  
13.1. Do Município:  
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13.1.1. Para garantir o interesse público pela execução do contrato, será fixado como quantitativo mínimo para fins de pagamento 
pela exploração, a produção anual de 600 (seiscentas) toneladas. Quando a comercialização mensal superar a quantidade mínima, 
esta (maior) deverá ser considerada para fins de cálculo do repasse;  
13.1.2. 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  
 
13.2. Da Cessionária:  
13.2.1. Ficará garantido à cessionária o pleno direito de explorar a área e equipamentos que compõem a Planta da Usina de Asfalto, 
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 Público e licenças e autorizações necessárias.  
13.2.2. Também 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;  
 
14. Das Obrigações:  
14.1. Do Município:  
14.1.1. Fiscalizar através de levantamento de documentos fiscais e pesagem as quantidades comercializadas mensalmente que 
incidirão no cálculo do material a ser entregue ao município como pagamento pelo direito da exploração;  
14.1.2. Fornecer cronograma mensal da retirada de material a ser entregue como pagamento pelo direito de exploração;  
14.1.3. Receber, avaliar e manifestar-se quanto às solicitações da cessionária diante de eventual necessidade de ajuste ou alteração 
contratual.  
14.2. Da Cessionária:  
14.2.1. Assumir integralmente a manutenção da Planta da Usina de Asfalto, incluindo custos operacionais, consertos e recuperação, 
insumos e demais despesas necessárias a plena operação da planta;  
14.2.2. 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;  
14.2.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer encargo, taxa e custos resultantes da operação da Planta da Usina de asfalto, sendo 
elas: tributária, trabalhista e judicial.  
15. Do Memorial Descritivo  
15.1. Situação e Localização:  
A usina de asfalto da Prefeitura Municipal de Santana está situada na rodovia DUCA SERRA, lote urbano sob o n 01 quadra 500 
setor 09 Km 04, nas proximidades do trevo para MAZAGÃO e distante aproximadamente 04 Km Da sede do município  
O local a qual está instalada a usina de asfalto, possui uma área com 18.493,21 m²,  
Possuindo como instalações mais importantes, uma Guarita, Banheiros, salas para escritório para o técnico responsável pela usina, 
três Tanque para armazenar CM30 e a indústria de asfalto propriamente dita.  
Os itens mencionados, na sequência deste memorial, serão descritos. 
15.2 Guarita  
A guarita instalada, junto ao acesso principal da área da usina, com 3,0 metros de largura por 4,00 metros de comprimento, com um 
pé direito de 2,70 metros, a porta de acesso e as janelas existentes são em madeira do tipo correr, a estrutura em alvenaria de tijolos 
6 furos revestido com argamassa, pintura com tinta PVA, piso em cimento rustico e com os serviços a concluir. 15.3 Prédio da 
administração  
15.3.1 vista frontal  
Prédio em alvenaria de tijolos tipo seis furos, revestidos com argamassa emboçada e cobertura com telhas de fibrocimento apoiadas 
em estrutura de madeira, Possui rede de eletricidade para atender a iluminação interna e externa, suas paredes pintadas com tinta 
PVA e possui piso com revestimento cerâmico, o padrão de acabamento é baixo, e se encontra em mal estado de conservação.  
15.3.2 – Vista fachada adm.  
15.3.3 piso das salas  
15.3.4 área interna do prédio adm.  
15.3.5 área interna prédio adm.  
15.3.6 área interna prédio adm.  
15.4 sanitários  
O compartimento do sanitário não possui piso cerâmico e nem azulejos nas paredes, o piso existente é de cimento alisado, existe um 
compartimento com chuveiro mas este não possui porta muito menos azulejos e pisos cerâmicos.  
Em suma, podemos dizer que este prédio está em péssimo estado de conservação, necessita de uma reforma geral. 15.5 usina  
15.5.1 prédio de comando e depósito  
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Prédio em alvenaria de tijolos tipo seis furos, revestidos com argamassa emboçada e cobertura com telhas de fibrocimento apoiadas 
em estrutura de madeira, Possui rede de eletricidade para atender a iluminação interna e externa, esquadrias em madeira, suas 
paredes pintadas com tinta PVA e possui piso não revestimento cerâmico, o padrão de acabamento é baixo, e se encontra em mal 
estado de conservação.  
Em suma, podemos dizer que este prédio está em péssimo estado de conservação, necessita de uma reforma geral. 15.5.2 – tangues 
armazenamento óleo térmico, interno  
15.5.3 planta de usinagem  
15.5.4 sala de comando usina  
15.5.5 misturador de agregados  
15.5.7 tangues de armazenamento (CBUQ), externos  
15.6 A estrutura da usina é abastecida de energia elétrica através da existência de uma subestação no local.  
15.7 – Abastecimento de Água:  
Abastecimento de água através de poço artesiano, que se encontra sem funcionamento.  
15.8 – Usina de Asfalto:  
A usina de asfalto possui as seguintes características:  
- Marca: BARBE GREM BA 1000;  
- Ano de Fabricação: não identificado;  
(Obs. passou por manutenção completa a 9 anos atrás daí em diante só foram feitas manutenção corretiva e já está a mais de 06 
anos sem funcionamento)  
- Capacidade de Produção: 50 Toneladas/hora;  
- Especificações:  
Usina de Asfalto gravimétrica, composta de 02 (dois) silos com 03 (três) compartimentos para agregados, filtros de mangas, 
misturador, sistema de aquecimento óleo térmico, 03 (dois) tanques reservatório de CAP com capacidade de 30.000 (trinta mil) litros 
cada um, tanque de óleo diesel com capacidade para 2.000 (dois mil) litros, dotada de reservatório de B.P.F com capacidade de 15 
(quinze) toneladas e painel de controle em sala de alvenaria.  
Santana-AP, 03 de dezembro de 2018.  
 

JUSCELINO PAULO ALVES DA SILVEIRA 
Secretário da SEMOP/PMS 
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ANEXO II  

MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE CONCESSÃO Nº XX, POR MEIO DO QUAL O MUNICÍPIO DE SANTANA, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, CONCEDE O USO E EXPLORAÇÃO DA USINA DE ASFALTO À TÍTULO ONEROSO.  
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 
Santana/ap, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO DE CONCESSÃO em decorrência do resultado 
da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° xxx/xxxx, realizada através do processo administrativo n. xx, para o uso e 
exploração da Usina de Asfalto.  
 
CLÁUSULA 1ª. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
1.1. O presente CONTRATO DE CONCESSÃO 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 Concessão de Uso de Bem 
Público, tendo como objeto a exploração da planta da Usina de Asfalto de propriedade do município, através da maior oferta sobre o 
percentual do direito de exploração.  
CLÁUSULA 2ª. OBJETO  
2.1. O presente CONTRATO DE CONCESSÃO tem por objeto a delegação, por meio de Licitação na modalidade Concorrência 
Onerosa, a pessoas jurídicas para a exploração da Usina de Asfalto, em Lote Único, constante do Anexo I da Lei Municipal nº. 
xxxx/xxxx, sob o regime de Concessão, com caráter de exclusividade, por conta e risco da Concessionária.  
 
CLÁUSULA 3ª. DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
3.1. A cessionária repassará ao município, a título de pagamento pela exploração da planta municipal, o percentual de ____% da 
produção mensal de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ Tipo III.  
3.2. Será considerado como quantitativo mínimo para fins de pagamento pela exploração, a produção anual de 600 (seiscentos) 
toneladas.  
 
CLÁUSULA 4ª. PRAZO  
4.1. O prazo da concessão será de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado por mais 05 (cinco) anos, contados a partir da data da 
assinatura do presente CONTRATO DE CONCESSÃO, 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 da Concessão e 
garantir os direitos da Concessionária.  
 
CLÁUSULA 6ª. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  
6.1. Constituem direitos e Obrigações da Concessionária, sem prejuízo de outros previstos na legislação aplicável:  
6.1.1. É garantido à cessionária o pleno direito de explorar a área e equipamentos que compõem a Planta da Usina de Asfalto, 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 do Poder Concedente;  
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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 da Planta da Usina de Asfalto, incluindo custos operacionais, consertos e recuperação, 
insumos e demais despesas necessárias a plena operação da planta;  
6.1.4. 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;  
6.1.5. Responsabilizar-se por todo e qualquer encargo, taxa e custos resultantes da operação da Planta da Usina de asfalto, sendo 
elas: tributária, trabalhista, judicial, entre outras;  
6.1.6. Repassar ao município, nas condições estabelecidas neste instrumento, o CBUQ correspondente ao pagamento pela 
exploração da planta da usina de asfalto;  
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 da Concessão 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;  
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 à Concessão;  
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 CONCESSIONÁRIA deverá entregar a planta da usina e 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. As Concessões delegadas 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 planta da Usina de Asfalto serão considerados bens reversíveis ao término da 
concessão, assim como aqueles eventualmente adquiridos pela concessionária, com intuito de ampliar, modernizar e/ou agregar 
novas atividades à usina.  
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CLÁUSULA 8ª. DAS PENALIDADES E MULTAS  
8.1. A CONCESSIONÁRIA 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; DA CAUÇÃO E GARANTIA DE EXECUÇAO DO CONTRATO 
1 – A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à Administração quanto ao fiel cumprimento, pela 
proponente vencedora, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.  
2 – A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a importância correspondente de 5% (cinco 
por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverá ser depositada no banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,  
devendo o comprovante ser protocolado no Protocolo Geral do Município, até o dia da assinatura do Contrato.  
3 – As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, às 
expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com 
firma reconhecida e ser protocolado no Protocolo Geral do Município, até o dia da assinatura do Contrato.  
4 – As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido emitidas sob forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos (Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93).  
5 – A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja enquadrado no disposto no 
parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redação da Lei 9.648, de 27/05/98.  
6 – O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição do Termo de Recebimento 
Definitivo das Obras e Serviços.  
7 – A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da proponente vencedora, após a expedição do 
Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços. Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será 
devolvido o valor da CAUÇÃO DO CONTRATO, a menos que a rescisão ou paralisação decorra por culpa da Administração, nos termos da 
legislação vigente.  
8 – Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser apresentada com firma reconhecida e 
conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
Preferencialmente, o Banco fiador deverá ter filial em Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo.  
9 – Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites previstos na Lei 8.666/93, a proponente 
vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no item 2.  
10 – Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a Proponente vencedora reapresentar quaisquer das 
modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração 
os créditos da proponente vencedora, enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente.  
11 – A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela Contratada a partir da emissão da ordem de serviço até no máximo 
quando da liberação do pagamento da primeira medição, sob pena do não recebimento do valor dos serviços realizados e ter o contrato 
rescindido. 

 
CLÁUSULA 10ª. INTERVENÇÃO  
10.1. O Poder Concedente poderá intervir na Concessão com observância dos requisitos fixados nas normas legais e 
regulamentares.  
 
CLÁUSULA 11 EXTINÇÃO DA CONCESSÃO  
11. 1. A extinção da Concessão dar-se-á por:  
11.1.1. Reversão - término do prazo da concessão, ocasionando assim o retorno do serviço ao poder concedente (art.36 Lei 
8987/95);  
11.1.2. Encampação ou resgate – retomada do serviço pelo poder concedente durante o período de concessão, por motivo de 
interesse público (art. 37 Lei 8987/95). O concessionário não poderá se opor a encampação;  
11.1.3. Caducidade – rescisão do contrato de concessão por inadimplência do concessionário (art.38 Lei 8987/95);  
11.1.4. Rescisão – desfazimento do contrato, durante o prazo de execução, em face do descumprimento deste;  
11.1.5. Anulação – invalidação do contrato de concessão por ilegalidade na concessão ou na sua formalização;  
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11.1.6. Falência ou extinção da empresa concessionária.  
 
CLÁUSULA 12ª. RECURSOS DAS PENALIDADES IMPOSTAS  
12.1. Contra as decisões que resultarem penalidade, a Concessionária poderá apresentar:  
12.1.1. 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.  
12.1.2. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto do presente Contrato de 
Concessão, de que não caiba recurso hierárquico.  
12.1.3. Pedido de Reconsideração, de decisão do Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis da decisão de recurso anterior.  
12.2. 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.  
12.4. 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.  
12.5. 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 13ª. FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA  
13.1. A fiscalização da operação dos serviços caberá à Secretaria MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS (SEMOP), por meio dos 
servidor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx, respectivamente Fiscal e Suplente, encarregados de acompanhar a condução da 
concessão e dos produtos resultantes da mesma, através de ato ou diligência que se façam necessários ao exercício dos respectivos 
poderes de fiscalização.  
13.2. 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.  
13.3. O Poder Concedente poderá, a seu exclusivo critério, solicitar à Concessionária 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.  
13.4. A Concessionária 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.  
13.5. A Concessionária 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.  
13.6. Compete à Concessionária 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 da concessão. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.  
13.7. 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 14ª DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
14.1. O(A) CONCESSIONÁRIO(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.  
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CLÁUSULA 15ª DA RESCISÃO OU RENOVAÇÃO  
15.1 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 
contratual nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao término do contrato. 14.2. O(A) CONCESSIONÁRIO(A) quer deixar de cumprir 
qualquer Cláusula da Presente Concessão 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 a Concessão;  
f) A dissolução da sociedade ou o falecimento do(a) CONCESSIONÁRIO(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.  
15.2.1. 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) CONCESSIONÁRIO(A) do pagamento antecipado das parcelas vencidas;  
c) Judicial.  
15.2.3. A rescisão ou revogação acarretará:  
a) Desocupação imediata do espaço físico e o pagamento de valores de multas e outros encargos devidos;  
 
CLÁUSULA 16ª. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS  
16.1. 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.  
16.1.1. Os contratos referidos no item 15.1 serão regidos pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre 
terceiros e o Poder Concedente.  
16.1.2. A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares aplicáveis.  
 
 
CLÁUSULA 17ª. CONTAGEM DOS PRAZOS  
17.1. 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.  
17.2. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no item anterior em dias de expediente na Prefeitura do  
Município de Santana.  
 
CLÁUSULA 18ª. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES  
18.1. Caberá à Concessionária 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 19ª. PUBLICAÇÃO  
19.1. 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 20ª. DISPOSIÇÕES GERAIS  
20.1. 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.  
20.2. A prestação dos serviços e sua execução, operação e exploração estão sujeitas às incidências tributárias previstas na 
legislação aplicável.  
20.3. A Concessionária assume integral responsabilidade pelos seguintes riscos:  
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20.3.1. Riscos de demanda;  
20.3.2. Tecnologia empregada nos serviços da Concessão;  
20.3.3. Perecimento, destruição, roubo, furto ou perda de bens da Concessão;  
20.3.4. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;  
20.3.5. Variação das taxas de câmbio;  
20.3.6. 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;  
20.3.7. Responsabilidade civil, administrativa e criminal penal por danos ambientais e a terceiros decorrentes da operação da Usina;  
20.4. O Poder Público, quando comprovado o impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assume integral 
responsabilidade pelos riscos decorrentes de:  
20.4.1. Alteração unilateral do contrato; e  
20.4.2. 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.  
20.5. A Concessionária se sujeitará integralmente às disposições regulamentares a serem estabelecidas pela Prefeitura do Município 
de SANTANA.  
 
CLÁUSULA 21ª. FORO  
21.1. 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 DE CONCESSÃO em 5 (cinco) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas 
abaixo.  

SANTANA/AP, xx de xxxxxxxxxx de xxxx.  
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
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ANEXO III 

 
 

TERMO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
DECLARO para fins de participação da Concorrência Pública nº xxx/xxxx, que a na qualidade de representante da empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXX-XX, na data de XX/XX/2019, 

realizei visita à Planta da Usina de Asfalta de propriedade da Prefeitura Municipal de Santana, situada na rodovia DUCA SERRA, Km 

04, nas proximidades do trevo para MAZAGÃO e distante aproximadamente 04 Km Da sede do município, oportunidade que examinei 

e vistoriei as condições das instalações (estrutura e maquinários), verificando as condições de operacionalidade, estando plenamente 

ciente de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigações objeto do certame.  

 
 

Santana/ap, XX de XXXX de 2019. 
 

________________________________ 
Representante da Empresa 

(Nome, Cargo, Carimbo e Assinatura) 
 
 

____________________________________________ 
Secretaria municipal de obras publicas 
(Nome, Cargo, Carimbo e Assinatura) 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PERCENTUAL PELA EXPLORAÇÃO 
 

 
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE] 

[Local, data, ano].  
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/PR  
AV. Santana nº.2975 Bairro Paraiso,  
Ref. Concorrência Pública Nº xxxxx/xxxx  
Objeto: Concessão da Planta da Usina de Asfalto  
 
 
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  
PERCENTUAL de XX%[_____] da produção mensal efetivamente comercializada, como forma de pagamento pela exploração da 
Planta da Usina de Asfalto do Município de Santana/ap.  
 
 

________________________________ 
Representante da Empresa 

(Nome, Cargo, Carimbo e Assinatura) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

 
(MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

NÃO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO) 
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 
 
 

 

(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) 
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ANEXO VI 
 
 

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

 
 
 

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) 
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ANEXO VII 

 
RELATORIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DA USINA DE ASFALTO 

 
Marca: BARBE GREM BA 100  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA.  
OBJETIVO: EXCLUSIVAMENTE PARA PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO/REVISÃO DE INSALUBRIDADE  
SUMÁRIO  
1 - APRESENTAÇÃO  
2 - OBJETIVO  
3 - DEFINIÇÕES  
3 - Anexo Normativo  

 
1 - APRESENTAÇÃO  
Este relatório descreve os elementos observados durante a visita técnica à USINA DE MISTURA ASFALTICA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA. No segmento compreendido NA ROOVIA DUCA SERRA no KM 04. O objetivo principal foi confrontar os 
parâmetros técnicos disponíveis com a realidade de campo, visualizando a situação atual e as perspectivas para o traçado futuro.  
 
2 - OBJETIVO  
Este relatório apresenta os elementos de cada etapa da visita técnica realizada. A visita técnica compreendeu as etapas de: 
reconhecimento, identificação visual dos principais problemas, registro dos elementos anômalos, inventário fotográfico e consolidação 
das informações obtidas.  
 
3 – DAS CONDIÇÕES DA USINA ASFÁLTICA  
Os principais problemas e possíveis dificuldades identificados são apresentados a seguir, nos diferentes pontos:  

Prédio da Administração;  

Tanques de combustíveis;  

Tanques de insumos;  

Usinas de Asfalto;  

Pátio de estocagem de agregados.  
 
3.1 – Administração:  
O prédio que destina se a administração encontra se hoje em estado de abandono com necessidades de intervenções para que 
possa ser reutilizado.  
Serviços a serem executados pintura de alvenarias, forro, portas, esquadrias, substituição das instalações elétricas e hidráulicas, 
revisão de telhados para sanar goteiras, substituição de fechaduras e iluminação externa.  
 
3.2 - Tanques de combustíveis;  
Para sua utilização serão necessários os serviços de drenagem, pintura e instalação de sistema de contenção de possível 
vazamentos.  
 
3.3 - Tanques de insumos;  
Instalados na ao lado da usina de asfalto com necessidades de revisão dos tangues 01 e 02 instalações de piso de proteção contra 
derramamento para evitar contaminação do solo, e limpeza da área com capina e roçagem de vegetação existente. 
  
3.4 - Usinas de Asfalto;  
Manutenção completa, preventiva e corretiva da Usina de Asfalto à Quente, adequando-as as exigências das normas 
regulamentadoras NR12 e NR13, com substituição dos seguintes componentes:  
 
3.4.1 - Manutenção corretivas  
a) instalação de filtro despoluente;  
b) instalação de aquecedor de óleo térmico;  
c) substituição das palhetas do secador;  
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d) revisão do secador de agregados;  
e) recuperação do elevador de agregados;  
f) substituição da bomba de cap.;  
g) instalação de bomba do trocador de calor (rede de óleo térmico);  
h) substituição de maçarico;  
i) recuperação do exaustor;  
j) substituição dos rolamentos do elevador de agregados finos;  
l) substituição das redes elétricas de baixa tensão;  
 
3.4.2 - Manutenção preventivas  
- Fornecimento e instalação de selo mecânico bomba óleo térmico, chave contadora secador, autuado de ar frio e do exaustor; - 
Manutenção geral do sistema elétrico e eletrônico da usina, para verificação de conformidade com a NR12; - Regulagem mecânica, 
elétrico e eletrônico dos principais sistemas dos equipamentos; revisão dos alimentadores dos silos de agregados 01, 02 e 03; - 
Aferição dos manômetros; - Revisão e testes de funcionamento; revisão geral no painel de controle.  
- A manutenção preventiva também compreende: • lubrificação de pinos graxeiros, reservatórios de óleo, correntes e demais 
elementos móveis conforme as orientações do manual do equipamento;  
- Limpeza de todos os contatos elétricos; substituição de todas as peças de desgaste (rolamentos, mancais, retentores, correias, 
roletes, engrenagens, filtros, sensores, etc.) dentro do limite de sua vida útil;  
- Substituição dos elementos filtrantes do filtro de mangas dentro do limite de sua vida útil; • substituição de óleo térmico do sistema 
de aquecimento do CAP dentro do limite de sua vida útil;  
- Verificação constante dos parâmetros de funcionamento da unidade (tensão e correntes dos motores elétricos, pressão e vazão das 
bombas, tensão das correias de transmissão, temperatura e nível dos fluidos, pressão do ar comprimido, etc.);  
- Todos os demais serviços periódicos previstos no manual do equipamento.  
 
3 - DEFINIÇÕES  
3.1 - Usina  
O objetivo final é garantir o funcionamento da unidade de produção de massa asfáltica, com qualidade do material produzido com o 
funcionamento correto da usina de asfalto a quente, sem interrupções inesperadas. A Usina de Asfalto à Quente fornecerá massa 
asfáltica para todos os serviços de conservação de pavimentos executados pela Municipalidade. Essa unidade de produção demanda 
serviços especializados para sua manutenção, serviços esses que não devem sofrer interrupções a custa de prejuízos à produção de 
massa asfáltica.  
 
3.2 - Orçamento Usina – Valores Referenciais de Mercado:  
Conforme exigência legal foi realizada pesquisa de preços de mercado e estimativa de custos junto a empresas do ramo do objeto 
licitado para apuração do preço estimado para a despesa. Conforme planilha orçamentária:  
O Preço é composto pelas à manutenção completa, preventiva e corretiva, com troca de peças na Usina de Asfalto à Quente (BARBE 
GREM BA 1000), conforme as especificações descritas no Item do OBJETO A SER LICITADO.  
Quanto ao Valor Médio total Preço p/unidade Manutenção completa, preventiva e corretiva com troca de peças da Usina de Asfalto à 
Quente, foi obtido através da média dos preços de mercado e estimativa de custos realizados junto a 01 (uma) empresas do ramo do 
objeto licitado, totalizando o valor de R$ 305.684,00 (Trezentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais).  
 
3.3 - Prédio da Administração/ Iluminação Externa  
O preço é composto pelas à manutenção corretiva, com executados pintura de alvenarias, forro, portas, esquadrias, substituição das 
instalações elétricas e hidráulicas, revisão de telhados para sanar goteiras, substituição de fechaduras e iluminação externa, para 
apuração do preço estimado para a despesa. Conforme planilha orçamentária SINAP JULHO 2018: e de R$ 53.404,00 (Cinquenta e 
três mil, quatrocentos e quatro reais).  
 

MARIO ARNOLDO LAZZARETTI 
Coordenador de limpeza urbana 

Crea/registro nacional 030531718 
 
 
 
 
 



 

 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

 

 
ANEXO VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA DE ASFALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


