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ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO  

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
 CONCORRÊNCIA Nº 005/2022–CPL/SETRAP  

Processo n° 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP  

SIGA Nº 00015/SETRAP/2022 

 

O Governo do Estado do Amapá – GEA, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Transportes – SETRAP, Órgão da Administração Direta, torna público, às empresas 

interessadas e enquadradas nas  condições estabelecidas neste edital de licitação, à 

realização de licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

GERENCIAMENTO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO AMBIENTAL E 

O MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, PLANO RODOVIÁRIO DO AMAPÁ, a saber: 

 

Data da sessão: 24/11/2022  

Horário: 10:00 horas 

Local: Sede da SETRAP, km 0 da BR-210, São Lázaro, Macapá–AP 

Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote Único  

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário 

 

Republicação de Edital é devido ao ERRO no PREÇO UNITARIO diferente do Preço 

Unitario constante na Planilha de Custo do Orçamento Estimado pela 

GEMA/SETRAP, ou seja, R$6.933,35 (Seis Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais 

e Trinta e Cinco Centavos), que conforme o Cod. Eng. Consultiva P8061, mas o 

Preço Unitario referente a este codigo na Tabela de Preços de Consultoria 

(DNIT: Abril de 2022) no valor R$31.276,54 (Trinta e Um Mil, Duzentos e Setenta 

e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), anexo ao projeto basico que 

contribuirá na formação de eleboração da proposta de preço dos licitantes. 

A Documentação e propostas serão entregues ás 10:00 horas,  do dia 24 de 

novembro de 2022, no endereço da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 

Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP, sito à Rodovia BR 210, KM 0, s/n° - 

São Lázaro CEP: 68.906-130 
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A licitação em referência será promovida na modalidade de Concorrência nº 

005/2022- CPL/SETRAP, do tipo “Menor Preço por Lote Único”, no regime de 

“empreitada por preço unitário”, nos termos e condições fixadas neste Edital e em 

seu (s) anexo (s). 

As empresas interessadas poderão obter o Edital e demais elementos que o compõe 

no site do Governo do Estado do Amapá, https://compras.portal.ap.gov.br/ ou ainda 

através do e-mail: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br . 

Ressalva-se que, com a entrada em vigor da nova Lei de Licitações nº 

14.133/2021, em 01 de abril de 2021, a presente licitação será realizada com base 

nos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e demais legislações citadas no preâmbulo 

do Edital. 

 

Macapá - AP, 18 de outubro de 2022 
 

 
 
 

José Ronaldo Mota Rachid 

Presidente da CPL-SETRAP 

Portaria nº 281/2022-SETRAP 

 

 

 
Benedito Arisvaldo Souza Conceição 

Secretário de Estado de Transportes do 
Amapá 

Decreto nº 0795/2018 

 

https://compras.portal.ap.gov.br/
mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ - SETRAP 

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 

Processo n° 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP 

SIGA Nº 00015/SETRAP/2022 

 
O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - 

SETRAP, Órgão da Administração Direta, com Sede no km 0 da BR-210, São Lázaro, Macapá–AP, 

através de sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n.º 281/2022- 

SETRAP, de 04 de outubro, publicada no Diário Oficial do Estado nº 7.766, de 06 de outubro de 2022, 

balizado pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006, Estatuto da ME, EPP, MEI, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, LC 

Estadual 108/2018 e pelos demais dispositivos legais pertinentes à matéria, torna público aos 

interessados que promoverá Licitação, na modalidade Concorrência, do tipo “Menor Preço por 

Lote Único”, sob a execução indireta, no regime de “empreitada por preço unitário”, nos termos e 

condições fixadas neste Edital e em seu(s) anexo(s). 

Data da sessão: 24/11/2022 

Horário: 10:00 horas 

Local: Sede da SETRAP, km 0 da BR-210, São Lázaro, Macapá–AP 

Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote Único 

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

Até às dez horas, do dia vinte e quatro, do mês novembro, ano 2022, na sede da Secretaria de 

Estado de Transportes do Amapá, no endereço: km 0 da BR-210, São Lázaro, Macapá–AP, para 

entrega dos Envelopes n. 01, com os documentos de habilitação e declarações 

complementares, e n. 02, com a Proposta De Preço. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

Até às dez horas do dia vinte e quatro, do mês novembro, ano 2022, na sede da Secretaria 

de Estado de Transportes do Amapá, localizado no endereço: km 0 da BR-210, São Lázaro, 

Macapá– AP, terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e 

a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação. 

Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o 

nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 

seguintes dizeres: 
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Ressalva-se que, apesar da entrada em vigor da Nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133, em 

01 de abril de 2021, a presente licitação será realizada com base nos dispositivos da Lei nº 

8.666/93 e demais legislações citadas no preâmbulo deste edital. 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverãoestar 

devidamente representados por: 

Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 

identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato 

social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo que em tais documentos 

devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura; 

Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular 

de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa 

licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial 

 
 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ 

CONCORRÊNCIA Nº 000/2022. 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 
 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA DE PREÇO 

ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ 

CONCORRÊNCIA Nº 000/2022. 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso 

de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 
 

4. OBJETO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 

empresa especializada em GERENCIAMENTO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO 

AMBIENTAL E O MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, PLANO RODOVIÁRIO DO AMAPÁ, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

A licitação será realizada em LOTE ÚNICO. 

O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Estado do Amapá para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: Secretaria de Estado de Transportes do Amapá; 

Fonte: 0.1.74 (Operações de Crédito Interna – BNDES); 

Programa de Trabalho: 21.101.1.26.782.0030.2522 (Monitoramento Ambiental para as Obras 

de Infraestrutura de Transporte); 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 (Obras e Instalações); 

Plano orçamentário: 000001 (Não Definido); 

Valor Estimado: O valor global máximo desta contratação é de R$ 10.175.492,09 (dez milhões, 

cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e nove centavos) conforme 

o Anexo III, Resumo da Medição referente aos Serviços de Monitoramento Ambiental das Obras 

de Infraestrutura Rodoviária nas seguintes Rodovias: AP-070, AP-340 (Ponte do Rio Macacoari), 

AP-110, 426 (II - Ponte do Meruoca) no Estado do Amapá. 

Os valores foram estimados com base na TABELA DE PREÇO DE CONSULTORIA DO DNIT 

(Boletim Administrativo Edição n°163, Resolução n°11/2020-DNIT e seus anexos) com valores 

referentes a abril/2022, Anexo II 

Utilizamos a tabela do DNIT pelo fato da confiabilidade dos resultados das licitações realizadas no 

âmbito federal, bem como a elaboração por instituições qualificadas para tal. Além disso, temos a 
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dificuldade imensa de receber respostas das empresas quando solicitamos cotação de preço, 

chegando demorar até 2 meses que atrasaria muito o processo. 

A tabela é resultado do esforço coordenado entre o DNIT, por meio da Diretoria de Planejamento 

e Pesquisa (DPP) e a Fundação Getúlio Vargas – FGV. O objetivo é qualificar as contratações da 

Engenharia Consultiva em suas diversas disciplinas. Após as discussões em torno dos conceitos 

de custos, que envolveram representantes de setores organizados da sociedade civil, mediante a 

realização de reuniões de Câmara Técnica, o DNIT propôs uma nova metodologia para a 

definição dos custos de referência dos insumos utilizados nas contratações no âmbito da 

Engenharia Consultiva. 

As 92 (noventa e duas) combinações entre categorias e níveis profissionais constantes da Tabela 

de Preços de Consultoria, diante das 16 (dezesseis) possíveis a partir da utilização da tabela até 

então vigente, demonstram o avanço alcançado ao final dessa primeira etapa de trabalho. Ainda 

com relação à mão de obra, destaca-se a utilização das informações oficiais divulgadas pelo 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED da Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, como fonte primária para a definição dos 

salários de referência. 

O índice-base foi aplicado aos custos unitários dos itens que compõe as planilhas orçamentárias 

para os seguintes itens: salários da equipe técnica, locação de veículos sedan e tipo caminhonete 

- Pick-up, análise de água com material de coleta, armadilhas de monitoramento de fauna e 

serviços gráficos (vídeos e cartihas), conforme demonstrado nas planilhas orçamentárias. Os 

valores estimados dos encargos sociais sobre a mão de obra tem como base a Tabela 01 - 

Consolidação dos custos de mão de obra - Engenharia Consultiva - mês de referência: abril/2022 

– DNIT e relatório de custos gerais e benefícios e despesas indiretas - BDI (apenso) c/c 

PORTARIA Nº 5047, DE 21 DE AGOSTO DE 2020, boletim administrativo edição n° 163/2020 – 

DNIT, não podendo ser abaixo dos valores de tabela de composição de encargos sociais 

(GEMA/SETRAP) anexo. 

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 

 Para Assinar o Contrato: 

A licitante vencedora deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e retirar o 

respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 4 (quatro) dias úteis, contados da notificação 

feita pela SETRAP. 

O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
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justificado aceito pela Administração. (Art. 64, § 1º Lei n° 8.666/93). 

Administração deve promover, no prazo legal, a publicação do Extrato do Contrato no DiárioOficial 

do Estado do Amapá e Diário Oficial da União 

Prazo de execução: 

Este programa será executado por meio de campanhas mensais para o programa de flora, 

totalizando 18 (dezoito) meses; e programa de fauna 07 (sete) campanhas, para o prazo previsto 

da finalização da obra que são de 18 meses/521 (quinhentos e vinte e um) dias. 

Produtos a serem entregues: 

Os produtos serão entregues com a periodicidade mensal (até o quinto dia útil do mês seguinte) e 

semestral (até o décimo dia útil do mês seguinte). 

Prazo de Início da Obra: 

O prazo máximo para início dos trabalhos será de 10 (dez) dias, a partir da entrega da Ordem de 

Início da Obra pela SETRAP à Empresa selecionada. 

Prazo de vigência: 

O prazo de vigência do contrato será de 521 (quinhentos e vinte um) dias, a contar da 

assinatura do contrato. 

7. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

Permite participação de consórcios ou empresas estrangeiras. 

Não poderão participar desta licitação: 

Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

Que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na 

qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
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demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente 

em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III,  

do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos 

serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

8. DA HABILITAÇÃO 

 

O licitante deve inserir no envelope nº 01, dos documentos de habilitação e das 

condições de participação, as declarações complementares que consistem nos seguintes 

documentos: 

De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, ou cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso 

opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 (ANEXO VIII); 

Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 

porte, a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito aotratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem comode que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital (ANEXO XI); 

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

declarar ocorrências posteriores (ANEXO VII); 

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009 (ANEXO VI); 

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 

Federal (ANEXO XII); 

que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme 

modelo (ANEXO III); 

Declaração de que possui os profissionais qualificados para execução da obra (ANEXO X); 

 Declaração de vistoria dos locais onde será executada a obra (ANEXO IV). A vistoria poderá  ser 
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solicitada através do e-mail: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br , que serão agendadas conforme 

descreve o Projeto Basico, anexo I deste edital, ou deverá declarar que se abstém de realizá-

la, assumindo completa responsabilidade pelos imprevistos e problemas decorrente do 

desconhecimento do local de prestação dos serviços. 

 Localização completa dos trechos que serão objeto dos serviços encontram-se no Projeto 

Básico, item 4.1, anexo I deste edital. 

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

Os licitantes deverão apresentar, no envelope nº 1, a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Econômico- 

Financeira e Qualificação Técnica, nas condições descritas adiante. 

Habilitação Jurídica: 

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

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

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

Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou daconsolidação 

respectiva; 

Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

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

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

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

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente 

Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, 

a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal 

e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no 

decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

Qualificação Econômico-Financeira: 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 

a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do 

art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, 

comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação debalanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela 

aplicação das seguintes fórmulas: 
 

 
 

LG = 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
SG = 

Ativo Total 
 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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LC = 

 

Qualificação Técnica: 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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Atestados de Capacidade Técnica Operacional: 

A qualificação técnica operacional da licitante será verificada mediante apresentação dos 

documentos citados abaixo, sendo que a apresentação de um dos atestados é suficiente: 

Ressalto que a de maior relevância é o de Execução de Gerenciamento Ambiental de obras de 

Infraestrutura. 

TIPO DE ATESTADOS 
QUANTIDADE DE ATESTADOS 

A SEREM APRESENTADOS 

Execução de Gerenciamento Ambiental de Obras 
de Infraestrutura, e/ou; 01 

Execução de Supervisão 

Infraestrutura, e/ou; 

Ambiental de Obras de 
01 

Execução de Programa de Monitoramento Ambiental (meio 

físico, biótico e socioeconômico) de obras de Infraestrutura. 
01 

 

Observações Gerais: 

a) Para cada um dos serviços executados e relacionados acima a título de qualificação da 

empresa deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução dos mesmos, 

devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional competente, quando couber, 

neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços. 

Os atestados/certidões dos serviços executados pela proponente poderão apresentar um 

quantitativo de no mínimo 30% relativo à execução do objeto da licitação. 

b) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou 

ente público), deverá ser juntado à documentação: 

 Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

 Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa 

FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses 

com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou; 

 

 Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução 

do objeto do atestado/certidão. 

c) Sob pena de inabilitação, os documentos acima referenciados deverão estar em nome da 

licitante e conter o mesmo número do CNPJ, que deverá corresponder ao CNPJ constante da 

proposta da licitante. Se a licitante for da matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; e se a licitante for da filial; todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
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nome da matriz. 

d) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos 

documentos requeridos acima. 

e) Todos os documentos apresentados ficarão anexados ao processo; sendo vedada sua retirada 

ou substituição. 

f) A não apresentação de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentação em 

desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicará na automática inabilitação da 

licitante. 

g) A comprovação da Capacidade Operacional da Licitante que apresentará proposta se dará por 

meio de 01 (um) único atestado para cada serviço. 

h) A limitação da quantidade de atestados exigida para comprovar a Capacidade Operacional da 

Licitante, se deve ao fato de que o conjunto de obras que serão supervisionadas possuem grau 

de complexidade técnica de execução que exige das supervisoras aprimorados conhecimentos 

operacionais e profissionais para execução satisfatória, de forma a cumprir plenamente todas às 

exigências deste projeto básico. 

Qualificação da Equipe Técnica 

Somente serão avaliados os profissionais indicados para as funções de: 

a) Coordenador Ambiental; 

b) Coordenador Setorial para Supervisão Ambiental. 

De acordo com os serviços relacionados e comprovados, será avaliado o nível de experiência da 

equipe para execução dos serviços. 

Para cada um dos serviços executados e relacionados nos itens a seguir a título de qualificação 

técnica, deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução dos mesmos. 

Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja 

listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ouprivado 

e devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional competente, quando 

couber, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos 

serviços. 

Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, deverá ser 

juntado à documentação: 

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável 

técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

b) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa - 

FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses 

com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou; 

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução 



PROCESSO Nº 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP 
SIGA Nº 00015/SETRAP/2022 

ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Estado do Amapá – Secretaria de Estado de Transportes do Amapá (SETRAP) 
Edital Concorrência Pública nº 000/2022-CPL/SETRAP 

Processo nº 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP, SIGA nº 00015/SETRAP/2022 

 

 

do objeto do atestado/certidão. 

Os profissionais indicados para as atividades serão avaliados da forma a seguir: 

Para o Coordenador Ambiental: 

a) Formação Acadêmica requerida: Profissional de Nível Superior com formação na área 

ambiental ou outra área com especialização ambiental e experiência profissional de 05 (cinco) 

a 10 (dez) anos em serviços de Supervisão Ambiental, e/ou Assessoria Ambiental, e/ou 

Gerenciamento Ambiental, e/ou Execução de Programas Ambientais em contrato de 

consultoria especializada na área de obras de infraestrutura (obras diretamente ligadas aos 

setores rodoviários, ferroviário, metroviário, geração de energia, transmissão de energia, 

gasodutos e saneamento ambiental). 

b) A qualificação do Coordenador Ambiental será verificada mediante apresentação dos 

seguintes atestados/documentos: 

TIPO DE ATESTADO/DOCUMENTO 
FUNÇÃO 

DESEMPENHADA 

QUANTIDADE DE 

SERVIÇO APRESENTADO 

Coordenador ou Responsável Técnico 

pelo Gerenciamento Ambiental e/ou 

pela Supervisão Ambiental e/ou pela 

execução de programas ambientais do 

PBA de obras de infraestrutura. 

Coordenação ou 

Responsabilidade 

Técnica 

 
 

01 

Curriculum Vitae, demonstrando 

experiência em atividades inerentes a 

supervisão ambiental em 

empreendimentos de infraestrutura. 

  
01 

Diploma de graduação emitido por 

uma instituição de ensino superior, 

reconhecida pelo MEC. 

  

01 

Registro no Conselho de Classe 

competente da sua  área de 

graduação, quando couber. 

  

01 

Comprovação do vínculo 

empregatício. 

 
01 

 

Observação: 

a) Para cada um dos serviços executados e relacionados nos itens a seguir a título de 

qualificação técnica, deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução 

dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o 

profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional 

competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e 

discriminação dos serviços. 

b) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, 
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deverá ser juntado à documentação: 

Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável 

técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

Comprovação por meio de Carteira Profissional de Trabalho e Ficha de Registro de Empresa - 

FRE acompanhados do recolhimento do Tundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses 

com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou; 

Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do 

objeto do atestado/certidão. 

Curriculum Vitae 

I. Devidamente assinado pelo profissional designado para este cargo demonstrando 

experiência em atividades inerentes ao licenciamento ambiental em empreendimentos de 

infraestrutura, com a devida apresentação dos documentos comprobatórios que poderão da 

seguinte forma: 

a) Cópia autenticada da carteira profissional (CTPS); e/ou 

b) Cópia autenticada da Ficha de Registro de Empresa - FRE; e/ou 

c) Cópia autenticada do contrato de prestação de serviço; e/ou 

d) Cópia autenticada dos atestados de capacidade técnica com a referida ART - Anotação 

de Registro Técnico, quando couber; e/ou 

e) Declaração Original da prestação de serviço, apresentada em papel timbrado da 

emitente que comprove o profissional ter prestado os serviços, de maneira satisfatória, 

compatíveis em características com as atividades inerentes ao licenciamento ambiental em 

empreendimentos de infraestrutura, contendo as seguintes informações: 

 Nome ou Razão Social, CNPJ e endereço completo do emitente; 

 Nome do profissional que prestou serviço ao emitente; 

 Data de emissão da declaração; 

 Assinatura e identificação do signatário (nome, telefone, cargo e função que exerce junto 

à empresa emitente). 

f) Diploma de graduação emitido por uma instituição de ensino superior, reconhecida 

pelo MEC. 

g) Registro no Conselho de Classe competente com a sua área de graduação, quando 

couber. 

h) Comprovação de vínculo empregatício do empregado designado para o referido 

cargo que poderá ser das seguintes formas: 

 Sócio; 

 Diretor; 

 Empregado; 
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 Responsável técnico. 

 Profissional contratado. 

A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintesrequisitos: 

I. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

II. Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 

anônima; 

III. Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou 

Contrato de Trabalho em vigor; 

IV. Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da 

licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos 

seguintes documentos: 

1. Ficha de registro do empregado - RE; devidamente registrada no Ministério do 

Trabalho; ou 

2. Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, em nome do profissional; ou 

3. Contrato Social ou último aditivo se houver; ou 

4. Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. 

i) profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 
 

Para o coordenador setorial para supervisão ambiental 

a) Formação Acadêmica requerida: Formação Acadêmica requerida: Profissional de Nível 

Superior com formação na área ambiental ou outra área com especialização ambiental e 

experiência profissional de 05 (cinco) a 10 (dez) anos em serviços de Supervisão Ambiental, 

e/ou Assessoria Ambiental, e/ou Gerenciamento Ambiental, e/ou Execução de Programas 

Ambientais em contrato de consultoria especializada na área de obras de infraestrutura (obras 

diretamente ligadas aos setores rodoviários, ferroviário, metroviário, geração de energia, 

transmissão de energia, gasodutos e saneamento ambiental). 

b) A qualificação do Coordenador Setorial para Supervisão Ambiental será verificada mediante 

apresentação dos seguintes documentos: 

TIPO DE ATESTADO/DOCUMENTO 
FUNÇÃO 

DESEMPENHADA 

QUANTIDADE DE 

SERVIÇO APRESENTADO 

Coordenador ou Responsável Técnico 

pelo Gerenciamento Ambiental e/ou 

pela Supervisão Ambiental e/ou pela 

execução de programas ambientais do 

PBA de obras de infraestrutura. 

Coordenação ou 

Responsabilidade 

Técnica 

 
 

01 
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Curriculum Vitae, demonstrando 

experiência em atividades inerentes a 

supervisão ambiental em 

empreendimentos de infraestrutura. 

  
01 

Diploma de graduação emitido por 

uma instituição de ensino superior, 

reconhecida pelo MEC. 

  

01 

Registro no Conselho de Classe 

competente da sua área de 

graduação, quando couber. 

  

01 

Comprovação do vínculo 

empregatício. 

 
01 

 

Observação: 

a) Para cada um dos serviços executados, e relacionados nos itens a seguir a título de 

qualificação técnica, deverá ser anexado atestado elou certidão comprovando a execução dos 

mesmos. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o 

profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional 

competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e 

discriminação dos serviços. 

b) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, deverá 

ser juntado à documentação: 

 Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

 Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa 

- FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos 

esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou; 

 Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução 

do objeto do atestado/certidão. 

Curriculum Vitae 

I. Devidamente assinado pelo profissional designado para este cargo demonstrando 

experiência em atividades inerentes ao licenciamento ambiental em empreendimentos de 

infraestrutura, com a devida apresentação dos documentos comprobatórios que poderão da 

seguinte forma: 

a) Cópia autenticada da carteira profissional (CTPS); e/ou 

b) Cópia autenticada da Ficha de Registro de Empresa - FRE; e/ou 

c) Cópia autenticada do contrato de prestação de serviço; e/ou 

d) Cópia autenticada dos atestados de capacidade técnica com a referida ART - Anotação 
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de Registro Técnico, quando couber; e/ou 

e) Declaração Original da prestação de serviço, apresentada em papel timbrado da emitente 

que comprove o profissional ter prestado os serviços, de maneira satisfatória, compatíveis 

em características com as atividades inerentes ao licenciamento ambiental em 

empreendimentos de infraestrutura, contendo as seguintes informações: 

 Nome ou Razão Social, CNPJ e endereço completo do emitente; 

 Nome do profissional que prestou serviço ao emitente; 

 Data de emissão da declaração; 

 Assinatura e identificação do signatário (nome, telefone, cargo e função que exerce junto 

à empresa emitente). 

f) Diploma de graduação emitido por uma instituição de ensino superior, reconhecida pelo 

MEC. 

g) Registro no Conselho de Classe competente com a sua área de graduação, quando 

couber. 

h) Comprovação de vínculo empregatício do empregado designado para o referido cargo 

que poderá ser das seguintes formas: 

 Sócio; 

 Diretor; 

 Empregado; 

 Responsável técnico. 

 Profissional contratado. 

A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintesrequisitos: 

I. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

II. Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 

anônima; 

III. Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou 

Contrato de Trabalho em vigor; 

IV. Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA e/ou de outro conselho 

competente da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT 

e/ou de outro conselho competente, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: 

1. Ficha de registro do empregado - RE; devidamente registrada no Ministério do 

Trabalho; ou 

2. Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, em nome do profissional; ou 

3. Contrato Social ou último aditivo se houver; ou 

4. Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. 
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i) profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 

 
9. DA PROPOSTA 

A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresalicitante, 

sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta; 

A proposta de preços deverá conter preço unitário e total para cada item descrito na planilha 

orçamentária, em algarismos arábicos, fixos e irreajustáveis durante o prazo de validade da 

proposta, contados a partir da abertura da sessão de lances; 

Na Proposta deverá estar previsto todos os custos diretos e indiretos pertinentes à formação dos 

preços para execução dos serviços contratados, incluindo despesas com tributos, taxas e demais 

encargos, não sendo lícita à cobrança posterior de qualquer ônus; 

Na Proposta deverá estar discriminada a composição dos itens de cada percentual atribuídopara as 

seguintes despesas: encargos sociais, custos administrativos, remuneração da empresa e 

despesas fiscais; 

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação na 

data de abertura do certame licitatório; 

A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas no Edital e seus Anexos; 

A licitante vencedora fica obrigada a apresentar na proposta de preços declaração formal deciência 

e adoção, quando couber, dos critérios de sustentabilidade ambiental descritos na execução dos 

serviços. 

Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 

(real), de acordo com os preços praticados no mercado, conforme Projeto Básico; 

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

relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços; 

Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, 

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

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

especificados e a margem de lucro pretendida; 

Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” 

ou de unidades genéricas. 

Cronograma físico-financeiro, conforme Projeto Básico; 
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O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de 

desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços 

pertencentes. 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em 

forma percentual, conforme Projeto Básico; 

As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos 

na legislação tributária; 

Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Rendade Pessoa 

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, 

nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS 

devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que 

os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 

percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no 

art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 

Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e 

COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão 

obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá 

incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme 

dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

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

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

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 

e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

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

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente 

as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente 

com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 

base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 

A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou 

cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a 
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seguir: 

cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 

execução contratual; 

cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da 

planilha e haverá glosa, quando do pagamento (Acórdãos TCU nº 3037/09 Plenário). 

Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a 

qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 

anterior. 

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

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

A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não 

haja majoração do preço proposto. 

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não 

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

outro pretexto. 

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será colhida 

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

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 
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Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederáà abertura 

da licitação. 

Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida aintercomunicação 

entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento 

dos trabalhos. 

Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido. 
 

A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 

Documentos de Habilitação. 

O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 

presentes ou por seus representantes. 

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 

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: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- 

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) 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). 

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

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

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresasapontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

Após a verificação de sanções que impeçam a participação no certame, serão verificadas as 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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condições de participação objeto das declarações complementares. 

Realizadas ambas as verificações, a documentação de habilitação dos licitantes será então 

verificada, observando-se as demais exigências previstas neste instrumento convocatório. 

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

o licitante esteja com alguma documentação vencida. 

Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, 

informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos 

membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso. 

Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 

licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente 

marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 

mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 

após o julgamento. 

As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item própriodeste 

Instrumento Convocatório. 

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

Será considerado inabilitado o licitante que: 

Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade 

e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado 

o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 

pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 
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Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 

parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 

do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o 

somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, 

extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata 

o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício 

corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas,até o mês 

anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do 

percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementarn° 

123, de 2006; 

A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,sem que 

haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a 

não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa qualificação. 

A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediantepublicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em quefoi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em 

ata. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O critério de julgamento será o menor preço global do lote. 

Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A 

Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 
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julgamento da proposta. 

As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 

microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á a comparação com os valores da 

primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 02(dois) 

dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a 

oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem 

anterior. 

Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que 

compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que poderá 

reduzir a oferta. 

Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas 

para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito 

na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, ao objeto executado: 

prestados por empresas brasileiras; 

prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia noPaís. 

produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargosprevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor 

ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 

8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 

desclassificação. 



PROCESSO Nº 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP 
SIGA Nº 00015/SETRAP/2022 

ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Estado do Amapá – Secretaria de Estado de Transportes do Amapá (SETRAP) 
Edital Concorrência Pública nº 000/2022-CPL/SETRAP 

Processo nº 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP, SIGA nº 00015/SETRAP/2022 

 

 

 

Será desclassificada a proposta que: 

não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

contiver vício insanável ou ilegalidade; 

não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

Apresentar, na composição de seus preços: 

taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor aunidade dos 

serviços. 

apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário) 

ou desconto menor do que o mínimo exigido, tanto em custos unitários como no valor global, ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível; 

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos 

seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 

Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital. 

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

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

que: 

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

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 

instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes 

O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº8.666, de 

1993. 

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

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo43 

da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

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

ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por 

inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 
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Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

Será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a viabilidade dos 

preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, daLei n° 8.666, de 

1993, sob pena de desclassificação. 

Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da 

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoraçãodo preço ofertado, 

atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento 

de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esseregime. 

Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

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

Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, 

haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação 

de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais 

licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a 

Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do 

certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitantevencedor. 

A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotadaa 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em 

ata. 

O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Estado do Amapá e Diário Oficial da 

União. 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 
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Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, 

pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

Os recursos deverão ser encaminhados para à Secretaria de Estado de Transportes do Amapá 

- SETRAP (seção de protocolo) instalada no endereço km 0 da BR-210, São Lázaro, Macapá–AP ou 

enviado ao e-mail: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br . 

O recurso será dirigido ao Secretário de Estado de Transportes, por intermédio do Presidente da 

Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão 

serproferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 

de responsabilidade. 

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Projeto Básico, item 18, anexo I deste edital. 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato. 

O adjudicatário terá o prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

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

no prazo de 04 (quatro) dias, a contar da data de seu recebimento. 

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

O prazo de vigência da contratação é estabelecido no item 6 deste edital e no item 11 do Projeto 

Básico, anexo I deste edital. 

Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto 

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 

10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 

no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá 

ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 

verificaçãoda aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 

celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Projeto Básico, item 19, anexo I deste Edital. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto 

Básico, item 11, anexo I deste edital. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos,na 

proposta apresentada e no Projeto Básico, itens 13 e 14. 

17. DO PAGAMENTO 

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, item 16, anexo I deste 

Edital. 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatárioque: 

não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Deixar de entregar os documentos 

exigidos no certame; 

c) Ensejar o retardamento da execução do 

objeto; 

d)        Não mantiver a proposta;  

e) Cometer fraude fiscal; 



PROCESSO Nº 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP 
SIGA Nº 00015/SETRAP/2022 

ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Estado do Amapá – Secretaria de Estado de Transportes do Amapá (SETRAP) 
Edital Concorrência Pública nº 000/2022-CPL/SETRAP 

Processo nº 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP, SIGA nº 00015/SETRAP/2022 

 

 

f) Comportar-se de modo inidôneo. 

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita,sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante; 

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agostode 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419do Código Civil. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas. 

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico,item 

20, anexo I deste edital. 

19. DA IMPUGNAÇÃO 

Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas 

falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso. 

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação daLei 

nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada paraa 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 

em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br, ou por petição protocolada no endereço km 0 da BR-210, São 

Lázaro, Macapá–AP, protocolo da SETRAP. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentede 

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

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escritoe devidamente fundamentado. 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

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

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão em sentido contrário. 

No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 

dehabilitação e classificação. 

É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo 

Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e 

serviços de engenharia. 

As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 

1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço https://compras.portal.ap.gov.br/, e 

também poderá ser obtido no e-mail cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br, ou mesmo, 

presencialmente, no endereço km 0 da BR-210, São Lázaro, Macapá–AP, na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, via documento digital, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

https://compras.portal.ap.gov.br/
mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de 

Macapá/Amapá, com exclusão de qualquer outro. 

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

ANEXO I – Projeto Básico; 

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

ANEXO III – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da 

Constituição Federal; 

ANEXO IV – Modelo de Atestado de Vistoria; 

ANEXO V – Modelo de Proposta; 

ANEXO VI – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

ANEXO VII – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação; 

ANEXO VIII – Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte; 

ANEXO IX – Modelo de carta de fiança bancária; 

ANEXO X – Modelo de declaração de profissionais; 

ANEXO XI - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

ANEXO XII – Modelo de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal. 

 
Macapá, 18 de outubro de 2022. 

 
 
 

 
José Ronaldo Mota Rachid 

Presidente da CPL/SETRAP 
Portaria nº 281/2022-SETRAP 

 
 

Benedito Arisvaldo Souza Conceição 
Secretário de Estado de Transportes do Amapá 

Decreto nº 0795/2018 
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ANEXO I 

 

 PROJETO BÁSICO 

 

1. INTRODUÇÃO 

A expansão da infraestrutura de transportes em geral, e em especial o setor rodoviário, que 

responde pela maior parte da rede de transportes no Brasil, pode representar uma ameaça 

ao meio ambiente, à saúde da população e às relações sociais caso não sejam 

rigorosamente acompanhados do ponto de vista técnico. 

Projetos de infraestrutura, como aqueles que se pretende implantar, recuperar ou 

pavimentar rodovias, por exemplo, estimulam o desenvolvimento sustentável desde que 

planejados dentro do contexto específico de cada bioma, levando em conta as 

potencialidades e fragilidades do território, bem como as especificidades das comunidades 

locais. Desta forma, busca-se evitar os impactos socioambientais negativos, assim como 

construir um desenvolvimento social e ambientalmente justo. 

Hoje, o arcabouço ambiental está enleado nas obras de infraestruturas, considerando as 

questões não só relacionados à fauna e flora, mas também as questões sociais, recursos 

hídricos, entre outros que envolvem o meio ambiente num todo. 

Destarte, no projeto básico aqui apresentado será explanado os serviços a serem 

executados para o monitoramento ambiental das obras do Plano rodoviário do Estado do 

Amapá. 

 

2. OBJETO 

Este projeto básico tem como objeto apresentar os serviços a serem realizados pela 

empresa de consultoria especializada, que será contratada para a Gestão Ambiental, 

abrangendo a Supervisão Ambiental, Monitoramento dos Programas Ambientais e 

Gerenciamento Ambiental das Obras de Infraestrutura, incluindo obras de artes especiais, 

Integrantes do Programa Rodoviário do Estado do Amapá. Define-se como obras de 

infraestrutura como sendo, obras diretamente ligadas aos setores rodoviários, ferroviário, 

metroviário, geração de energia, transmissão de energia, gasodutos e saneamento 

ambiental. 

 

Os serviços deverão ser executados buscando obediência aos preceitos do 

desenvolvimento sustentável e princípios estabelecidos na Política Ambiental do Ministério 

dos Transportes, bem como às políticas e diretrizes ambientais estabelecidas pelo Órgão 

Ambiental Competente e atendendo, ainda, às disposições deste projeto básico, 

recomendações dos estudos ambientais que precederam a obtenção das respectivas 

licenças ambientais e as próprias licenças ambientais através de suas condicionantes. 

 

Aprovo nos termos da Lei 8.666/93 e 
autorizo a realização de processo para 
contratação dos serviços. 
                                  
 
                                                              

Benedito Arisvaldo Souza Conceição 
Secretário de Estado de Transportes 

assinado eletrônicamente
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A contratação é de natureza intelectual e técnica de ampla complexidade, portanto, 

serviços especiais, de forma contínua com fornecimento de mão de obra, profissionais 

legalmente habilitados e com as devidas atribuições, conforme descrito no decorrer do 

projeto básico. 

 

 

2.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1.1- Tipo de licitação: A presente licitação obedecerá ao tipo de ―menor preço‖, sob a 

forma de execução indireta por regime de empreitada por preço unitário conforme o 

Art. 45, § 1º, inciso I, e Art.10, inciso II, alínea ―b‖, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e 

suas alterações posteriores. 

2.1.2- Modalidade de licitação: A Contratação dos Serviços de Engenharia deverá ser 

efetuada mediante realização de Procedimento Licitatório, em Modalidade definida 

pela Comissão Permanente de Licitação – CPL/SETRAP, nos moldes da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como outras leis pertinentes e 

complementares. Sugerimos a modalidade Concorrência Pública. 

2.1.3- Natureza de contratação: serviços de engenharia. 

2.1.4- Critério de adjudicação:  

LOTE ÚNICO. Não se justifica vários lotes por se tratar de supervisão de obras, pelo 

fato de que a execução de serviços previstos não exige diversidade incomum de 

conhecimentos técnicos. Ainda mais que as atividades a serem implementadas se 

interligam, não sendo, portanto, tecnicamente viável a sua divisão.  

Contudo, a contratação única, torna-se economicamente viável em grande escala, 

facilitando a fiscalização, gerenciamento e o acompanhamento dos serviços. 

Além do mais, compete a administração buscar o menor dispêndio possível de 

recursos, assegurando a qualidade da aquisição, o que exige a escolha da solução mais 

adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do 

objeto e das condições da contratação, posto que é essa descrição que impulsiona a 

seleção da proposta mais vantajosa, objetivo precípuo da licitação, nos termos do artigo 3º 

da Lei Federal n.º 8.666/93. Nessa linha é a lição de Marçal Justen Filho: 

“Como regra, as contratações promovidas pela Administração apresentam um 

custo. Esse custo consiste não apenas no montante de recursos públicos 

transferidos a terceiros. Mais que isso, o custo imposto à Administração se 

relaciona com a necessidade de opção entre diversas soluções mutuamente 

excludentes.  Quando a Administração desembolsa um montante de recursos 

para uma contratação determinada, o referido montante não poderá ser 

utilizado para promover outras atividades.  Por isso, existe o dever de a 

Administração Quanto à escolha do critério de julgamento das propostas, 

definiu-se o critério de MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO, tendo em vista 

que devido a correlação entre os serviços serão mais produtivos, tanto do 

ponto de vista executivo, como operacional e de fiscalização por parte do 
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órgão público, visto que são serviços de natureza semelhante e relacionados 

quanto a finalidade.  

 

2.1.5- Classificação Orçamentária: Constante neste documento, item 8. 

2.1.6- Referência de Preços: Constante neste projeto básico (apenso) Referência de 

Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial 

foram extraídos da Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - 

Engenharia Consultiva - mês de referência: abril/2022 – DNIT e relatório de custos 

gerais e benefícios e despesas indiretas - BDI (apenso), na data base de 

ABRIL/2022. Maiores informações no item 8- Valor estimado dos serviços e fontes 

dos recursos. 

2.1.7- Permite subcontratação: Sim, para atividades que não constituam o escopo 

principal do objeto, até o limite de 30% do orçamento. 

2.1.8- Permite participação de consórcios ou empresas estrangeiras: Sim.   

2.1.9- Justificativa de loteamento: Não aplicável. 

 

Os trechos objeto dos serviços são identificados abaixo: 

 RODOVIA: AP-070 

LOTE: Único 

TRECHO: Macapá – Santa Luzia do Pacuí 

SUBTRECHO: Entroncamento com Rodovia AP/340 – São Joaquim/Santa Luzia do 

Pacuí 

SEGMENTO: Km 120,97 - Km 156,74 

EXTENSÃO: 30 Km 

 

 RODOVIA: AP-110, município de Cutias do Araguari/AP 

LOTE: Único 

TRECHO: São Joaquim do Pacuí – Cutias 

SUBTRECHO: São Joaquim do Pacuí – Cutias 

SEGMENTO: Km 0,00 - Km 21,39 

EXTENSÃO: 21,39km 

JURISDIÇÃO: SETRAP 

 

 RODOVIA: AP- 426 (Trecho II) – Somente Ponte sobre o Rio Meruóca, município de 

Amapá/AP 

LOTE: Único 

TRECHO: Amapá/AP – entroncamento com BR 156  

SUBTRECHO: Amapá/AP – Ponte Meruoca  

SEGMENTO: Km 10,74 - Km 10,84 

EXTENSÃO: 100 metros 

JURISDIÇÃO: SETRAP 
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 RODOVIA: AP- 340 – Ponte sobre o Rio Macacoari, Vila do Curicaca, Município de 

Itaubal do Piririm/AP. 

LOTE: Único 

TRECHO: Vila Curicaca, Itaubal do Piririm/AP 

SUBTRECHO: Ponte Macacoari – Vila Curicaca 

SEGMENTO: Km 8,065 - Km 8,1 

EXTENSÃO: 56,60 metros de ponte  

JURISDIÇÃO: SETRAP 

3. JUSTIFICATIVA 

A contratação de empresa (s) para o gerenciamento ambiental, abrangendo a supervisão 

ambiental e o monitoramento dos programas ambientais das obras de infraestrutura, 

incluindo obras de arte especiais e complementação do plano estadual de logística de 

transportes do estado do Amapá, integrantes do Programa Rodoviário do Estado do Amapá. 

Por esta complexidade de estudos, combinando com a diversidade natural existente no 

Estado do Amapá e as particularidades técnicas que envolvem a tratativa ambiental dos 

projetos de infraestrutura de transporte, faz-se necessário a realização especializada em 

monitoramento ambiental em toda a suas fases, desde o planejamento e licenciamento das 

atividades, até a execução e conclusão das obras. 

Para que de fato se fundamente no arcabouço do chamado Desenvolvimento Sustentável, 

a engenharia rodoviária deve desenvolver-se em todas as suas etapas ancorada em 

pressupostos que assegure que seus empreendimentos se desenvolvam dentro da melhor 

técnica, mas também que estejam coerentemente equilibrados com os aspectos 

econômicos, sociais e ecológicos intrínsecos ao processo de realização de obras. 

Daí a necessidade e importância da contratação de uma empresa com equipe 

multidisciplinar para atender todas as exigências que as normas ambientais pedem, 

através das licenças expedidas pelos órgãos competentes. Cada uma dessas obras foram 

licenciadas através do Estudo Ambiental Simplificado – EAS, no qual impõem a execução 

de vários programas ambientais e supervisão do Plano Ambiental da Construção – PAC, 

descritas mais a frente. 

 

4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 

A empresa contratada deverá gerenciar, supervisionar a execução dos Programas 

Ambientais a serem executados pela construtora, executar os programas de monitoramento 

ambiental do Estudo Ambiental Simplificado – EAS e observar a estrita concordância com as 

atividades detalhadas nos estudos precedentes ou recomendações da licença ambiental. 

Deverá ainda gerar relatórios de acompanhamento como produtos dos programas, 

orientando a condução da aplicação das medidas ambientais estabelecidas no 

licenciamento ambiental. 

Os relatórios identificarão e caracterizarão as atividades realizadas e irregularidades 

identificadas. Sua função será de constatação e orientação para reverter às infrações 

cometidas, junto à obra, e encaminhá-las à fiscalização da SETRAP. 
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Forma de serviço: não contínuo. 

 

4.1 Supervisão Ambiental  

Dentre os programas descritos no Estudo Ambiental Simplificado – EAS, elaborados para 

este empreendimento serão supervisionados os seguintes: 

 Programa Ambiental para Construção – PAC 

Subprograma de Licenciamento das áreas de Apoio às Obras 

Subprograma de Treinamento e Capacitação de Técnicos da Obra em Questões 

Ambientais 

Subprograma de Segurança e Saúde dos Trabalhadores 

Subprograma de Controle dos Processos Erosivos 

Subprograma de Controle de Ruídos e Material Atmosféricos 

Subprograma de Gestão de Resíduos e Efluentes 

Subprograma de Desmobilização das Instalações de Apoio 

 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 

Subprograma de Recuperação das Áreas de Intervenção das Obras 

Subprograma de Recuperação de Passivos Ambientais 

 

A supervisão ambiental deve ser entendida como o controle ambiental sistemático das 

atividades inerentes às obras definidas no projeto de engenharia, bem como dos programas 

ambientais de responsabilidade da construtora a fim de garantir que sejam observados os 

cuidados ambientais especificados nos projetos, nas licenças ambientais e nos estudos 

ambientais em especial no EAS, nas normas da legislação ambientai e normas da SETRAP. 

Traduzem-se, portanto, em ações constantes de fiscalização e orientação, in loco, 

garantindo, assim, que as ações de engenharia sejam realizadas de forma adequada, bem 

como dando condições para que os programas ambientais integrantes do processo de 

licenciamento sejam desenvolvidos com qualidade. 

A supervisão ambiental envolve a orientação e fiscalização com indicação de soluções 

técnicas às construtoras para que a realização das obras se dê em conformidade com os 

padrões, critérios e diretrizes ambientais e com as licenças ambientais expedidas para o 

empreendimento. 

A equipe de supervisão ambiental tem a função de realizar vistorias de campo com o 

objetivo de verificar o cumprimento das normas ambientais vigentes, estudos, programas e 

condicionantes das licenças ambientais, com posterior elaboração de relatórios mensais, os 

quais têm por função informar a SETRAP sobre a situação ambiental na condução das 

obras e demais serviços de engenharia. 

Como parte do escopo de atuação, a supervisão deve acompanhar a implantação e 

qualidade do componente ambiental do projeto de engenharia e de suas obrigações 
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estipuladas no EAS, verificando o atendimento das exigências dos órgãos ambientais e o 

cumprimento das normas ambientais da SETRAP, em tudo o que for pertinente aos serviços 

executados pelas construtoras, dos quais se destacam: 

a) Implantação das medidas mitigadoras e de proteção ambiental exigidas no projeto, em 

particular os quantitativos do monitoramento ambiental e da supressão de vegetação; 

b) Implantação do projeto executivo ambiental das áreas degradadas e do passivo 

ambiental; 

c) Implementação das medidas de proteção ambiental, adotadas em função dos padrões 

ambientais estabelecidos, em especial aqueles relacionados aos mananciais que abastecem 

núcleos urbanos, quanto à qualidade da água, e dos processos erosivos desenvolvidos na 

faixa de domínio; e  

d) Submissão à anuência da supervisora ambiental: as medições dos serviços ambientais 

das obras para avaliação e emissão do atestado de conformidade. Nos  casos em que 

sejam detectados problemas e demandas ambientais não solucionadas pelas construtoras 

as medições pertinentes- aos serviços com pendências deverão ser retidas até que todas as 

questões sejam equacionadas. 

Cabe ressaltar que é de responsabilidade das empresas construtoras o licenciamento 

ambiental de suas áreas de uso (tais como: pedreiras, jazidas, acampamentos, áreas 

industriais e canteiro de obra) conforme prevê a Instrução de Serviço no 03/2011 - 

Responsabilidade Ambiental das Construtoras (RAC), tendo a Gestora Ambiental a 

obrigação de orientar as construtoras e acompanhar todo o processo informando 

sistematicamente a SETRAP o seu andamento. 

 

- São atribuições específicas da supervisão ambiental: 

 

a) Acompanhamento diário das atividades de obras - a Supervisão Ambiental deverá, 

sempre que possível, agir preventivamente, orientando as empresas construtoras de modo a 

minimizar a ocorrência de danos ambientais ou, em caso de ocorrências ambientais 

deflagradas, orientar e participar das ações juntamente com as construtoras e as 

supervisoras de obras para que estas sejam sanadas; 

b) Verificação do atendimento ao PAC, PRAD e PSST - A verificação do cumprimento das 

diretrizes estabelecidas no Plano Ambiental para Construção e Programa de Segurança e 

Saúde dos Trabalhadores deve se dar com frequência diária nas inspeções das atividades 

em andamento na obra. 

Dado que esses Programas remetem às Especificações de Serviço, Normas de 

Procedimento, Especificações Ambientais Complementares e Particulares da SETRAP e 

Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego, a verificação do 

atendimento de suas diretrizes implica o conhecimento do referido corpo normativo. Para 

verificação da execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas pelas 

empresas construtoras, faz-se necessário o conhecimento in loco pelo Supervisor Ambiental 

de todos os passivos ambientais cadastrados no PRAD e das soluções propostas para cada 

um destes; 
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c) Acompanhamento da recuperação dos passivos ambientais causados pela obra - 

Além dos passivos ambientais existentes previamente ao início das obras, inventariados no 

PRAD, é prevista a geração de novos passivos ambientais a partir das atividades de obra e 

de apoio (jazidas e canteiros). Os danos ambientais originados das atividades de construção 

por erro de procedimento, método construtivo inadequado ou não implantação tempestiva 

dos dispositivos de proteção previstos em projeto, deverão ser sanados pelas empresas 

construtoras, cabendo exclusivamente a estas o ônus de sua recuperação. As áreas 

degradadas em função da instalação e operação de áreas de apoio tais como jazidas e 

canteiros de obra, deverão possuir Planos de Recuperação específicos, elaborados pelas 

empresas construtoras e submetidos ao órgão licenciador como requisito ao seu 

licenciamento. De posse desses documentos, a Supervisão Ambiental deverá proceder à 

verificação do atendimento às diretrizes desses Planos de Recuperação e da conformidade 

das ações de recuperação com o corpo normativo ambiental pertinente; 

d) Acompanhamento dos demais Programas Ambientais do EAS executados em 

campo - a verificação da efetiva realização das atividades de campo previstas nos demais 

Programas Ambientais do PBA, que possuem interface direta com as atividades de obras, 

demandará o seu acompanhamento pelos Supervisores Ambientais, remetendo ao 

Gerenciamento Ambiental as informações comprobatórias necessárias; 

e) Acompanhamento das atividades de supressão de vegetação - A supressão de 

vegetação deverá ser acompanhada para verificação dos seguintes aspectos: (i) Método de 

derrubada; (ii) Seccionamento das árvores; (iii) Estocagem e destinação do material 

suprimido; (iv) Armazenamento de solo orgânico e serapilheira; (v) Presença de espécies 

protegidas por lei; 

f) Cumprimento de condicionantes das Autorizações de Supressão de Vegetação – 

ASV - A Supervisão Ambiental também deverá solicitar às empresas construtoras que 

informem os quantitativos volumétricos do material suprimido, obtidos pela cubagem do 

material empilhado em metros estéreos. Tais informações deverão constar dos Relatórios 

Mensais de Andamento e Relatórios de Acompanhamento do EAS; 

g) Elaboração dos Registros de Supervisão Ambiental – Constituem instrumentos de 

registro e orientação da Supervisão Ambiental às construtoras os Registros de Orientação, 

os Registros de Ocorrência e os Registros de Não Conformidade, documentos 

sequencialmente expedidos em caso de não atendimento tempestivo das solicitações feitas 

nas primeiras instâncias ou conforme forem detectadas, respectivamente, faltas leves, 

médias ou graves. Os registros feitos são, então, encaminhados a SETRAP, que procederá 

às ações cabíveis no âmbito de sua competência. Deverão sempre constar dos registros 

expedidos a sua numeração, a ocorrência deflagrada, recomendação de ações ambientais 

para correção da mesma, a localização da ocorrência por coordenadas UTM, estaca, 

quilometragem e lote de construção, a construtora responsável pelo lote, a (s) norma (s) de 

referência que orienta (m) o atendimento à solicitação feita, registro fotográfico detalhado e, 

de boa qualidade, data de expedição, prazo dado para o cumprimento e assinaturas e 

carimbos do Supervisor Ambiental, da Coordenação Setorial de Supervisão, da Construtora, 

da Supervisora de Obras e do representante da SETRAP; 

h) Cumprimento de rotina de trabalho - O percorrimento do trecho para supervisão 

ambiental das obras deverá se dar com frequência diária devendo ser reservado um dia útil 

para o desenvolvimento de atividades de escritório, ou seja, a elaboração e organização dos 
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registros expedidos (agendamento dos prazos; conferência de prazos vencer), a elaboração 

de relatórios semanais, contendo a descrição das atividades executadas na semana, 

registros feitos, fechamento de caixa, etc., bem como elaboração das agendas semanais de 

follow-up dos registros emitidos; 

i) Acompanhamento dos Registros de Supervisão Ambiental expedidos (Follow-up) - 

Constitui condição indispensável para o exercício, da atividade de Supervisão Ambiental a 

organização do trabalho em uma agenda a ser cumprida, para verificação do atendimento 

das solicitações feitas nos Registros de Supervisão Ambiental dentro dos prazos definidos. 

Assim, deve-se estar atento, para o vencimento dos prazos, procedendo à baixa do registro, 

em caso de regularização da situação objeto da autuação, ou ao registro subsequente 

(Registro de Orientação, Informe de Ocorrência e Registro de Não Conformidade, nesta 

ordem), em caso de não atendimento do solicitado. Caso se tenha chegado ao nível de 

Registro de Não Conformidade e a ocorrência não tenha sido solucionada dentro do prazo 

acordado, este Registro de Não Conformidade deverá ser encaminhado à Coordenação 

Geral da Gerenciadora Ambiental para que esta informe a SETRAP sobre a ocorrência não 

solucionada; 

j) Participação em reuniões com a Supervisora de Obras dos lotes sob sua supervisão 

- Deverá ser buscada uma relação de parceria com a Supervisora de Obras, visando propor 

soluções em conjunto com a mesma e garantir o atendimento pelas construtoras das 

solicitações feitas nos registros expedidos; 

k) Verificação do atendimento das condicionantes de licenciamento do 

empreendimento e das Autorizações de Supressão de Vegetação - ASV - 

acompanhamento das condicionantes constantes nas licenças ambientais do 

empreendimento relacionadas ao método construtivo a ser adotado ou a elementos de 

projeto, devendo seu atendimento ser verificado em campo; 

l) Acompanhamento do licenciamento, implantação, operação e desmobilização das 

áreas de apoio - Caberá ao Supervisor Ambiental a observância do cumprimento pelas 

construtoras de todas as condicionantes postuladas nas licenças ambientais das áreas de 

apoio, nas suas fases de implantação, operação e desmobilização; 

m) Acompanhar o avanço das obras e a abertura de novas frentes de trabalho - A 

Supervisão Ambiental deverá registrar o avanço das obras, informando nos relatórios 

periódicos o status de andamento das mesmas. Da mesma forma, faz-se necessário o 

acompanhamento da abertura de novas frentes de trabalho, verificando o avanço 

coordenado das atividades de obra, isto é, evitando-se o avanço excessivo de serviços 

como supressão de vegetação e terraplenagem, por exemplo, sem que os demais serviços 

(sub-base, base, revestimento, drenagem, proteção vegetal, etc.) as sucedam 

tempestivamente, prevenindo-se a instalação de impactos ambientais como erosão e 

assoreamento; 

n) Acompanhar a implantação de passagens de fauna - É atribuição do supervisor 

ambiental acompanhar a implantação de passagens de fauna na rodovia, de modo a 

assegurar que as mesmas estejam sendo instaladas conforme as especificações do Plano 

de Controle Ambiental e recomendações do órgão licenciador; 

o) Apoio ao registro de atropelamento de animais silvestres – O supervisor ambiental 

deverá registrar as ocorrências de atropelamento de fauna silvestre no trecho rodoviário sob 
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sua responsabilidade, por meio de registro fotográfico e georreferenciamento, para posterior 

identificação do animal pela equipe de técnicos responsável pelo monitoramento; 

p) Orientar sobre soluções de aspectos não previstos no projeto ou no EAS, sempre que 

solicitado pela SETRAP; 

q) Participar das atividades de interação com terceiros e comunidades lindeiras, em apoio a 

SETRAP e empresas supervisoras de obras; 

r) Elaborar "AS BUILT" relativo às soluções ambientais implementadas, encaminhando a 

SETRAP as providências pertinentes, emitindo parecer técnico acerca das questões 

ambientais para subsidiar a SETRAP quanto ao recebimento das obras de engenharia. 

 

- São atribuições do Coordenador Setorial de Supervisão Ambiental: 

a) Orientar os Supervisores Ambientais quanto às suas atribuições; 

b) Coordenar os trabalhos dos Supervisores Ambientais; 

c) Realizar vistorias periódicas aos trechos em obras e respectivas áreas de apoio, em 

separado ou em conjunto com os Supervisores Ambientais, Gestores de Contratos de 

Obras, Supervisores de Obras, Técnicos da SETRAP; 

d) Acompanhar vistorias realizadas pelos órgãos licenciadores/fiscalizadores; 

e) Analisar e sistematizar a documentação enviada pelos Supervisores Ambientais, 

elaborando relatórios mensais e de Acompanhamento da Execução do EAS, a serem 

encaminhados à Coordenação Geral de Gerenciamento Ambiental; 

f) Assessorar o Coordenador Ambiental do contrato na execução da Gestão Ambiental do 

empreendimento; 

g) Atuar juntamente com o Coordenador de Gerenciamento Ambiental no desenvolvimento 

das atividades dos Programas Ambientais integrantes do Plano de Controle Ambiental - 

EAS; 

h) Discutir providências e prover apoio técnico a SETRAP; 

i) Elaborar comunicações internas para ciência das atividades e providências quanto aos 

trabalhos desenvolvidos pela Supervisão Ambiental; 

j) Elaborar relatórios especiais, pareceres técnicos, notas técnicas, encaminhando-os, 

conforme o caso, à Coordenação Geral de Gerenciamento Ambiental, à SETRAP, às 

Supervisoras de Obras ou às empresas construtoras; 

k) Acompanhar o processo de licenciamento ambiental das áreas de apoio; 

l) Verificar o cumprimento das condicionantes de licenciamento relativas às obras e das 

Autorizações de Supressão de Vegetação, bem como da obtenção e dos prazos de vigência 

das licenças das áreas de apoio; 

m) Promover reuniões técnicas periódicas com os Supervisores Ambientais sobre as 

providências e encaminhamentos a serem tomados no âmbito dos trabalhos de Supervisão 

Ambiental, bem como para elaboração das agendas de trabalho; 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado de Transporte 

Gerência de Meio Ambiente - GEMA 

 

 

n) Reunir-se periodicamente, ou sempre que algum fato relevante o exigir, com as 

Supervisoras de Obras, SETRAP, Gestores de Contrato e técnicos de meio ambiente das 

empreiteiras; 

o) Comunicar à Coordenação Geral de Gerenciamento Ambiental, à SETRAP e à 

Supervisora de Obras o não cumprimento dos prazos estipulados nos Registros de Não 

Conformidade emitidos ou qualquer outra situação que demande providências superiores; 

p) Acompanhar a alimentação do Sistema de Supervisão Ambiental. 

 

- São atribuições da equipe de Supervisão Ambiental: 

 

 

O quadro a seguir apresenta o resumo das ações da supervisão ambiental relacionadas aos 
impactos ambientais potenciais em cada atividade de obra e estabelece a periodicidade 
para sua execução: 

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRA, JAZIDAS E EXECUÇÃO 
DO EMPREENDIMENTO 

Impactos 
Ambientais 

Ação da Supervisão Ambiental Periodicidade 

Licenças 
ambientais 

Verificar se o canteiro possuiu a devida 
Licença de Instalação (LI) 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar o prazo de validade da LI 
Durante as obras de 

instalação 

Verificar o atendimento de todas 
condicionates da LI 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar se o canteiro possui a devida 
Licença de Operação (LO) 

Ao imediato inicio das 
atividades 

Verificar o prazo de validade da LO e 
recomendar a sua tempestiva 
renovação 

Ao imediato inicio das 
atividades 

e seis meses antes do 
vencimento  

Verificar  o atendimento de todas as 
condicionantes da LO Quinzenal 

Verificar se a jazida encontra-se 
devidamente licenciada 

Ao início da instalação 

Verificar se a jazida possui a devida 
Licença de Operação (LO) 

Ao imediato início das 
atividades 

Verificar a movimentação de máquinas e 
caminhões para identificação da operação 
de jazidas sem licenciamento  

Diária 

Verificar a disposição correta de resíduos 
sólidos Diária 

Proliferação 
de vetores 

de doenças, 
contaminação 

do solo 

Checar a implantação e efetividade de 
dispositivos de drenagem 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar a execução de gradiente de 
declive suficiente para promover o 
escoamento das águas pluviais 

Durante as obras de 
instalação 
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e da água Verificar a ocorrência de empoçamento de 
água e proliferação de vetores 

Diária 

Verificar a susceptibilidade das áreas de 
jazidas cheias e inundadas 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar como Condicionantes de 
instalação das áreas de descarte de 
resíduos sólidos em relação aos seguintes 
aspectos: Distância de velo menos 200 
metros de corpos hídricos, característica 
do material de descarte, ou destinado 
Terreno a execução de bota-foras será 
objeto de compactação prévia E/ou outro 
tipo de preparo que se fizer (concretagem, 
revestimento necessário ou outros). 

Durante as obras de 
instalação 

Erosão e  
assoreamento  

Observar a susceptibilidade da área à 
instalação de processos de  
erosão específico e/ou de estabilização, 
dentre outros 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar a instalação de sistemas de 
drenagem específicos para 
cada local 

Durante as obras de 
instalação 

Acusar a presença de lençol freático 
aflorante 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar a execução de medidas de 
prevenção de processos erosivos em 
áreas de jazida e caixas de empréstimo 
terraceamento, drenagem, amenização da 
declividade de talude, hidrossemeadura, 
manejo e compactação do solo, etc 

Semanal 

Verificar a destinação correta de solo 
inservível para bota-foras localizados em 
locais apropriados (sem presença de 
espécies protegidas por lei, fora de áreas 
protegidas e não sujeitas a instabilidades 
físicas) e sem conformidade com o Projeto 
Executivo aprovado para licenciamento da 
obra 

Semanal 

Verificar a compactação dos bota-fora Semanal 

Verificar a ocorrência ou susceptibilidade 
dos terraplenos a processos erosivos e de 
assoreamento 

Semanal 

Checar a existência de dispositivos 
provisórios de contenção de materiais nos 
aterros localizados nas proximidades de 
corpos hídricos 

Semanal 

Verificar a instalação de dispositivos de 
drenagem provisória nos locais de maior 
susceptibilidade a erosão 

Semanal 

Nas proximidades de cursos d'água 
verificar a proteção do aterro-barreira com 
enrocamento 

Quinzenal 
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Verificar a execução de drenagem entre a 
saia do aterro e a crista dos bota-fora 

Quinzenal 

No entorno da linha de off-set dos bota-
foras verificar a construção de aterro-
barreira com material compactado 

Ao início da instalação 

Verificar a execução de taludes das áreas 
comoo fonte de material de construção 
(caixas de empréstimo, jazidas e bota-
foras) com inclinação compatível com as 
características geotécnicas dos  solos 
locais (conforme Projeto Executivo de 
Engenharia) 

Durante a instalação e 
posteriormente semanal 

Após o término das atividades de 
movimentação de solo, verificar a 
implantação de sistema de drenagem 
definitivo e cobertura vegetal adequada em 
todos os taludes de corte e aterro e páreas 
desprovidas de vegetação 

Ao final das atividades de 
terraplanagem em cada 

local 

Observar a correta disposição do material 
do desmatamento e da limpeza do terreno 
o qual não deverá ser lançado dentro de 
talvegues e de corpos d'água 

Diária 

No desmatamento e limpeza dos terrenos 
nas proximidades de corpos d'água 
verificar a implantação de dispositivos que 
impeçam o carreamento de sedimentos  

Durante as obras de 
instalação 

Determinar a limitação do desmatamento 
ao estritamente necessário á implantação 
das obras na faixa estradal (pista + 
acostamento + aceiros)  

Durante as obras de 
instalação 

Determinar a limitação da abertura de 
novas frentes, sem que as já abertas 
(terraplenagem do corpo estradal) tenham 
os elementos de proteção estabelecidos 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar o cumprimento de todas as 
condicionantes das Autorizações de 
Supressão Vegetal - ASV 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar a remoção para local previamente 
defino de todo o material excedente de 
escavação das proximidades dos 
dispositivos de drenagem e das obras de 
arte visando que este material seja 
conduzido para os cursos d'água 

Diária 

Na execução de corta-rios, para que se 
evite assoreamento, assegurar que seja 
primeiramente aberto o novo canal para 
onde passará o curso d'água para que 
somente seja bloqueado o curso d'água 
original promovendo-se o desvio do 
mesmo 

Diária 

Nos alargamentos de aterro para 
construção de Obra de Arte Corrente 
verificar a execução de compactação do 

Semanal 
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alargamento com a mesma energia do 
aterro principal  

Verificar na proteção da saia do aterro com 
enrocamento de modo a evitar 
assoreamento do corpo hídrico 

Semanal 

Observar a correta disposição dos 
resíduos de construção (formas, escoras, 
sacos de cimento, etc) os quais jamais 
devem permanecer dentro das áreas de 
Proteção Permanente.  

Semanal 

Verificar a execução de aterros de 
encontros de pontes e aterros que 
apresentem faces de contato com o corpo 
hídrico de modo que estes sejam 
realizados contemplando medidas de 
proteção contra processos erosivos e 
desmoronamentos até a cota máxima 
(terra armada, enrocamento, pedra 
argamassa) 

Mensal  

Verificar a susceptibilidade dos caminhos 
de serviços a instabilidades físicas 
passíveis de ocorrência em cotas 
superiores (escorregamentos, 
deslizamentos, depósito de tálus, etc.) 

Quinzenal ou diárias em 
período de chuva 

Nas transposições de cursos d'água/linha 
de drenagem por caminhos de serviço, 
observar o dimensionamento de Obras de 
Artes Correntes provisórias de modo a 
garantir o livre escoamento das águas, 
evitando-se a concentração dos fluxos a 
ajusante (formação de processos 
erosivos/assoreamentos) e represamentos 
a montante. 

Quinzenal ou diárias em 
período de chuva 

Verificar a correta destinação do material 
de escavação a ser utilizado para reaterro 
de maneira que o mesmo não seja 
carreado para o curso d'água 

Diária 

Verificar a implantação de drenagem de 
serviço 

Quinzenal 

Verificar a implantação de medidas de 
prevenção de carreamento de materiais 
degradados 

Diária 

Verificar a tempestiva implantação do 
sistema de drenagem definitivo assim que 
as condições de avanço da obra o permitir 
(conclusão da pavimentação/atingimento 
do greide) 

Quinzenal 

Nos pontos de deságue dos dispositivos de 
drenagem verificar a execução de obras de 
proteção (dissipadores de energia) a fim de 
impedir a erosão das vertentes ou 
assoreamento de cursos d'água 

Quinzenal 
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Verificar a ocorrência de processos 
erosivos paralelos ao sistema de 
drenagem e à rodovia (eficiência do 
sistema de drenagem) 

Quinzenal 

Verificar o entupimento de bueiros e 
talvegues 

Semanal e após a 
incidência de chuvas 

Observar as áreas em exploração para 
identificação de processos erosivos 

Diária 

Poluição do ar 

Verificar as aspersões de água sobre os 
caminhos de serviço e  
estradas de acesso em épocas de geração 
de poeira  

Diária 

Verificar a manutenção das usinas de 
concreto, devidamente  
reguladas com a utilização de filtros de pó. 

Diária 

Acusar a queimada de restos de vegetação Diária 

Observar a emissão das descargas dos 
veículos e máquinas 

Diária 

Poluição 
sonora 

Observar o controle de ruídos por motores Diária 

Contaminação 
do solo e 
da água 

superficial e 
subterrânea 

Verificar a correta destinação dos efluentes 
provenientes da 
lavagem e manutenção de máquinas e 
equipamentos  
(óleo, graxa, etc) e uma caixa separadora, 
para o devido tratamento 
no sistema específico do canteiro de obras 

Durante as obras de 
instalação 

Observar se as redes de coleta de 
efluentes líquidos estão sendo 
implantadas distintamente, uma para os 
efluentes domésticos e sanitários e outra 
para os industriais, sem interligação com 
os sistemas de drenagem de águas fluviais 

Durante as obras de 
instalação 

Observar se as áreas de abastecimento e 
estocagem de combustíveis, óleos e 
graxas possuem piso em concreto e estão 
devidamente envolvidas por sistema de 
diques e sistema de drenagem com 
canaletas de concreto de modo a conter 
vazamentos 

Durante as obras de 
instalação 

Checar as condições das áreas de 
tancage, usinas de asfalto, abastecimento 
e lavagem de máquinas quanto à 
existência de vazamentos de óleos, 
graxas, materiais betuminosos ou 
combustíveis para fora dos limites dos 
dispositivos de contenção (piso 
impermeabilizado, muretas de contenção, 
sistemas separadores de água e óleo) 

Diária 

Verificar a ausência de vazamentos nos 
sistemas de coleta de efluentes líquidos 
industriais e de esgotamento sanitário 

Diária 
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Baixa 
qualidade de 

vida 

Checar a colocação de proteção dos 
refeitórios por telas e a instalação de 
sistema de ventilação 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar as condições gerais dos 
alojamentos (leitos, ventilação, lotação 
cômodo aspectos sanitários...) em 
conformidade com as Normas 
Regulamentadoras (NR) do Ministério do 
Trabalho e Emprego 

Durante as obras de 
instalação 

Checar as condições de conservação de 
telas protetoras e o  
funcionamento dos sistemas de ventilação 
dos refeitórios 

Diária 

Observar as condições gerais dos 
alojamentos, instalações  
sanitárias, refeitórios e equipamentos para 
dessedentação quanto à conformidade 
com as NRs do Ministério do Trabalho 

Diária 

Geração de 
doenças nos  
trabalhadores  

Verificar oscilações nos contingentes de 
trabalhadores Mensal  

Orientar para que não haja depressões na 
praça da pedreira evitando alagamentos Quinzenal 

Verificar as condições de captação e 
abastecimento de água e coleta de 
efluentes sanitários 

Durante as obras de 
instalação 

Acidentes e 
Acidentes de 

trabalho 

Verificar a adequação e suficiência da 
sinalização 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar a sinalização de segurança nas 
áreas de derrubada de espécies arbóreas 
de maior porte 

Diária 

Orientar os executores da supressão de 
vegetação para priorização do sentido 
longitudinal de derrubada (paralelamente à 
pista) de maneira a ser evitarem 
derrubadas sobre o leito estradal ou sobre 
a vegetação 

Diária 

Exigir a regularização e o controle da 
velocidade de operação dos equipamentos 
e veículos de obras de modo a assegurar a 
segurança rodoviária 

Durante as obras de 
instalação 

Determinar a aspersão de água e/ou a 
remoção da lama no caso da formação de 
nuvens de poeira e/ou de áreas 
enlameadas 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar a vigilância contínua dos paióis Diária 

Não permitir o transporte de explosivos em 
veículos inadequados 

Diária 

Verificar a manutenção de caminhões de 
serviços em segurança 

Diária 

Exigir o controle de velocidade dos 
veículos e maquinas 

Diária 

Verificar a superfície dos caminhos de 
serviço e pista de rolamento com relação à 

Diária 
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presença de resíduos  

Verificar a localização segura dos paióis Na implantação do paióis 

Não permitir o estoque conjunto de 
materiais explosivos distintos 

No recebimento dos 
materiais 

Verificar a devida comunicação com 
população local 

Cada detonação 

Verificar a evacuação da região lindeira à 
área de detonação 

Cada detonação 

Exigir a cobertura com lona dos caminhões 
que realizam o transportes de sobras de 
material 

Diária 

Verificar o atendimento ao método de 
extração projetado e licenciado 

Quinzenal 

Exigir o uso obrigatório de lonas sobre os 
caminhões que saem das jazidas e áreas 
de empréstimo a fim de evitar o despejo de 
material teroso sobre a pista gerando 
condições propícias a acidentes 
notadamente em caso de chuvas 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar o uso correto de Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI 

Diária 

Nos serviços móveis e situações 
emergenciais tais como serviços de 
medição, topografia, sinalização de obras, 
controle de tráfego, etc., verificar a 
utilização obrigatória de colete sinalizador  

Diária 

Checar a existência de Planos de 
Prevenção contra incêndio 

Nos 30 dias iniciais 

Verificar o funcionamento de equipamentos 
de segurança (extintores) 

Anual para extintores com 
carga de água ou pó 

químico e semestral para 
extintores com carga de 

CO2 

Danos ao 
patrimônio  
histórico e 

cultural  

Verificar indícios da presença de sítios 
arqueológicos 

Diária 

Áreas 
degradas 

Obter junto às empresas construtoras os 
Planos de Recuperação das áreas 
Degradadas para as áreas de apoio 
submetidos ao órgão ambiental licenciador 
na ocasião do licenciamento para posterior 
verificação do seu cumprimento na 
reabilitação dessas áreas  

Durante as obras de 
instalação 

Orientar as empresas construtoras quanto 
ao correto manejo de solos moles 
resultantes das escavações de modo a 
constituírem material de base para os 
plantios visando à recuperação de 
passivos ambientais e das áreas utilizadas 
para apoio às obras 

Durante as obras de 
instalação 
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Verificar a reconformação das áreas de 
bota-fora de modo a permitir usos 
alternativos posteriores a partir da 
reabilitação ambiental das mesmas 

Ao final das atividades 

Verificar instalação de áreas de apoio 
(acampamentos, depósito de materiais 
inerentes) fora dos limites das APP's 

Durante as obras de 
instalação 

Verificar a demolição e retirada das obras 
provisórias desimpedindo o fluxo dos 
talvegues 

Quinzenal 

Verificar a recuperação da área explorada Quinzenal 

Orientar as empresas construtoras para o 
avanço longitudinal das obras de 
implantação ao longo da pista coincida, em 
todas as etapas, com o avanço longitudinal 
dos serviços de recuperação das áreas 
degradas, de sorte que, para cada 
segmento a conclusão das obras deverá 
corresponder igualmente à conclusão dos 
serviços de recuperação das obras 
degradadas identificadas nos respectivos 
segmentos 

Mensal  

Verificar a reabilitação ambiental das áreas 
do canteiro de obras, caixas de 
empréstimo, jazidas, bota-foras, caminhos 
de serviço e estradas de acesso, de áreas 
de disposição de resíduos sólidos e de 
outras áreas de apoio alteradas 

Mensal  

Verificar a remoção da camada vegetal 
(solo de topo) oriunda das operações de 
desmatamento, limpeza e preparo do 
terreno para estocagem em áreas 
previamente escolhidas e utilização futura 
de recuperação ambiental das áreas 
afetadas pelas obras 

Durante as obras de 
instalação 

Supressão de 
espécies 

imunes ao 
corte e 

interferência 
em APP 

Observar a presença de espécies 
protegidas por lei (castanheira, seringueira 
e mogno) e acompanhar a adoção das 
medidas estabelecidas pela Legislação 
Federal e Estadual e pelas condicionantes 
da ASV do empreendimento 

Diária 

Para as espécies vegetais com DAP > 10 
cm verificar a realização do corte seletivo 
com motosserra e empilhamento da 
madeira para posterior transporte 

Diária 

Realizar a aferição dos quantitativos 
volumétricos do material suprimido, obtidos 
pela cubagem do material empilhado para 
repasse dessas informações através dos 
Relatórios de acompanhamento do EAS 

Diária 

Verificar a não interferência dos caminhos 
de serviços e estradas de acesso com 
fisionomias vegetais e espécies protegidas 

Quinzenal 
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por lei 

Elaborar Relatórios Finais de Supressão 
de Vegetação 

Ao final das atividades de 
supressão 

Utilização de 
madeira ilegal 

Na execução de escoramento para a 
construção de obras de arte verificar a 
utilização de madeira com a licença 
ambiental para execução 

Previamente ao início da 
construção da 

mesoestrutura da Obra de 
Arte Especial 

Poluição das 
águas 

superfícies e 
assoreamento  

Verificar a execução de dispositivos e 
medidas de contenção de sedimentos e 
nata de cimento, objetivando evitar seu 
carreamento para o interior do corpo 
hídrico 

Diária 

Acúmulo de 
resíduos 

sólidos em 
APP e cursos 

hídricos 

Observar a correta disposição dos 
resíduos de construção (formas, escoras, 
sacos de cimento, etc) os quais jamais 
devem permanecer dentro das áreas de 
Proteção Permanente  

Diária 

Verificar a correta destinação do material 
resultante do desmembramento para área 
pré-definida não podendo este ser lançado 
nos cursos d'água ou disposto em modo 
aleatório 

Quinzenal 

Supressão 
vegetal fora 

dos limites da 
faixa de 
domínio 

Verificar se as áreas selecionadas para a 
abertura de trilhas, caminhos de serviços e 
estradas de acesso estão situadas dentro 
da faixa de domínio da rodovia (à exceção 
dos acessos a jazidas, caixas de 
empréstimo e bota-fora) 

Quinzenal 

4.2  Monitoramento dos Programas Ambientais 

Os Programas Ambientais a serem executados deverão estar em estrita concordância com 

as atividades detalhadas no Estudo Ambiental Simplificado – EAS, e em conformidade com 

as recomendações constantes nas Licenças Ambientais (ANEXO VI) e demais licenças 

ambientais que forem emitidas para o empreendimento.  

Dentre os programas descritos no Estudo Ambiental Simplificado – EAS, elaborados para 

este empreendimento, serão executados os seguintes: 

 Programa de Proteção à Fauna  

Subprograma de Monitoramento do Atropelamento de Fauna 

Subprograma de Resgate Brando da Fauna 

Subprograma de Monitoramento da Fauna 

 Programa de Proteção à Flora 

Subprograma de Controle da Supressão de Vegetação 

Subprograma de Resgate de Germoplasma 

 Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental 

Subprograma de Treinamento e Capacitação Funcional em Questões Ambientais 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado de Transporte 

Gerência de Meio Ambiente - GEMA 

 

 

Subprograma Direcionado para as Comunidades na Área de Influência Direta 

 Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos 

 

4.2.1 Programa de Proteção a Fauna e Flora 

4.2.1.1 Subprograma Monitoramento da Fauna 

a) Monitorar a fauna de vertebrados bioindicadores durante a fase da obra do Plano 

Rodoviário, buscando detectar possíveis alterações na composição e estrutura das 

comunidades; 

b) Complementar o diagnóstico de ictiofauna para os cursos d’água afetados, buscando 

identificar ao nível de espécies de todos os peixes que forem registrados; 

c) Minimizar os efeitos da pavimentação da rodovia sobre a fauna que habita a região do 

empreendimento; 

d) Monitorar as espécies ameaçadas, raras e/ou mesmo espécie nova para a ciência com 

ocorrência na região do empreendimento. 

 

4.2.1.2 Subprograma Resgate Brando da Fauna 

a) Minimizar os efeitos da supressão da vegetação necessária à pavimentação da rodovia 

sobre a fauna que habita a região do empreendimento; 

b) Acompanhar as atividades de supressão para executar o resgate brando (afugentamento) 

dos animais silvestres porventura encontrados.  

 

4.2.1.3 Subprograma Monitoramento do Atropelamento de Fauna 

a) Acompanhar e monitorar os pontos da rodovia que estão suscetíveis à mortalidade de 

animais, ocasionados por atropelamento; 

b) Apresentar proposta de mitigação dos efeitos indesejáveis dos atropelamentos de fauna. 

 

4.2.1.4 Subprograma de Controle de Supressão da Vegetação 

a) Minimizar os impactos relacionados à supressão de vegetação nas áreas de interferência 

das obras das rodovias, suas áreas de apoio, promovendo o controle desta atividade; 

b) Estabelecer as diretrizes técnicas que irão orientar os procedimentos de supressão da 

vegetação necessários para a pavimentação das rodovias; 

c) Acompanhar e supervisionar a atividade de supressão, orientando os trabalhadores; 

d) Garantir o armazenamento e destino adequado da madeira/lenha suprimida. 

 

4.2.1.5 Subprograma de Resgate de Germoplasma 

a) Minimizar os impactos sobre a flora local, garantindo a manutenção de parte da 

diversidade genética de espécies da flora em extinção afetadas pelo empreendimento; 
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b) Estabelecer áreas adequadas para a reintrodução de espécies da flora local; 

c) Monitorar as mudas e epífitas reintroduzidas, verificando a eficácia das medidas 

adotadas; 

d) Garantir o resgate de mudas e sementes de espécies de interesse biológico, econômico e 

ou cultural de áreas que serão desmatadas, bem como sua manutenção e reintrodução. 

 

- Dimensionamento da Equipe Técnica e Definição de Custos 

A equipe técnica dimensionada para a execução deste programa são as constantes do 

Anexo II — Planilha de Estimativa de Custos. 

- Metodologia a ser aplicada na Execução do Serviço 

A metodologia a ser utilizada durante a execução deste programa deverá ser definida no 

Estudo Ambiental Simplificado - EAS elaborado para este empreendimento e devidamente 

aprovado pelo órgão licenciador combinando com este projeto básico. 

- Período de Execução 

Este programa será executado por meio de campanhas mensais para o programa de flora, 

totalizando 18 (dezoito) meses; e programa de fauna 07 (sete) campanhas, para o prazo 

previsto da finalização da obra que são de 18 meses/521 (quinhentos e vinte e um) dias. 

- Produtos a serem entregues 

Os produtos serão entregues com a periodicidade mensal (até o quinto dia útil do mês 

seguinte) e semestral (até o décimo dia útil do mês seguinte). 

 

 

4.2.2 Programa de Comunicação Social  

– Objetivos 

a) Fazer a interface contínua entre o empreendedor e os diversos atores sociais — 

especialmente a população diretamente afetada pelo empreendimento; 

b) Motivar e tornar acessível sua participação nas diferentes fases do empreendimento, o 

que deverá minimizar e superar possíveis conflitos que venham a existir; 

c) Estabelecer canal de comunicação para a população afetada e o Poder Público Local, a 

fim de estimular a participação de todos os atores sociais; 

d) Dar apoio a outros programas ambientais; 

e) Divulgar as obras e os canais de comunicação (ouvidoria) junto à população da AIDI 

Poder Público Local e usuários da rodovia; 

f) Divulgar a oferta de empregos disponíveis e serviços necessários às obras; 

g) Divulgar informações referentes ao andamento das obras e programas ambientais, 

alterações no tráfego, parcerias realizadas, cuidados a serem adotados durante as obras e 

responsáveis a serem contatados em situações de emergência; 

h) Divulgar o término das obras e as novas condições de operação da rodovia. 

- Dimensionamento da Equipe Técnica e Definição de Custos 

A equipe técnica dimensionada para a execução deste programa são as constantes do 

Anexo II — Planilha de Estimativa de Custos. 
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- Metodologia a ser aplicada na Execução do Serviço 

A metodologia a ser utilizada durante a execução deste programa deverá ser definida no 

EAS elaborado para este empreendimento e devidamente aprovado pelo órgão licenciador. 

 

- Período de Execução 

Este programa será executado por meio de campanhas trimestrais, totalizando 07 (sete) 

campanhas, para o prazo previsto da finalização da obra que é de 18 meses/521 

(quinhentos e vinte e um) dias. 

- Produtos a serem entregues 

Os produtos serão entregues com a periodicidade trimestral (até o quinto dia útil do mês 

seguinte). 

 

4.2.3 Programa de Educação Ambiental 

 

4.2.3.1 Subprograma de Prevenção de Incêndios Florestais e Queimadas 

a) Atuar com educação ambiental diante da população residente na área de influencia direta 

da rodovia e usuários da rodovia, visando minimizar a utilização de queimadas e a 

incidência de focos de incêndio; 

c) Atuar junto à população no sentido de conscientizá-los quanto aos impactos causados ao 

meio ambiente pelo uso do fogo no preparo do solo para plantio; e 

d) Atuar junto aos usuários da rodovia, no sentido de evitar situações de risco de acidentes 

causados por incêndios junto à faixa de domínio. 

 

4.2.3.2 Subprograma Direcionado às Comunidades da AID  

a) Melhorar a qualidade de vida da população através da conscientização acerca da 

sustentabilidade ambiental; 

c) Trabalhar em parceria com instituições públicas e da sociedade civil organizada, na 

elaboração prévia dos trabalhos; 

d) Identificar demandas do público-alvo referentes a educação ambiental; 

e) Promover o comportamento social e pessoal que levem ao crescimento do indivíduo e, 

consequentemente, da sociedade, através da utilização correta dos recursos naturais. 

 

- Dimensionamento da Equipe Técnica e Definição de Custos 

A equipe técnica dimensionada para a execução deste programa são as constantes do 

Anexo II - Planilha de Estimativa de Custos  

 

- Metodologia a ser aplicada na Execução do Serviço 

A metodologia a ser utilizada durante a execução deste programa deverá ser definida no 

EAS elaborado para este empreendimento e devidamente aprovado pelo órgão licenciador. 

 

- Período de Execução 

Este programa será executado por meio de campanhas trimestrais, totalizando 07 (sete) 

campanhas, para o prazo previsto de execução de obra que é de 18 meses/521 (quinhentos 

e vinte e um) dias (até o quinto dia útil do mês seguinte). 
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- Produtos a serem entregues 

Os produtos serão entregues com a periodicidade trimestral. 

 

4.2.4 Programa de Monitoramento de Corpos Hídricos 

a) Monitorar a qualidade das águas superficiais dos principais cursos hídricos interceptados 

pela rodovia, a fim de detectar possíveis alterações decorrentes das obras de pavimentação 

das rodovias; 

b) Consolidar o plano de trabalho, contratar serviços e equipamentos; 

c) Executar amostragem testemunho e amostragens periódicas de água; 

d) Analisar amostras de água e emitir laudos com resultados; 

e) Analisar os resultados do monitoramento e sugerir medidas de mitigação caso 

necessário. 

 

4.2.4.1 Pontos de Monitoramento da Qualidade da Água (Corpos Hídricos) 

Serão realizadas 10 (dez) amostragens a montante e a jusante das interceptações dos 

cursos d'água (rios e igarapés), num total de 10 corpos hídricos, que transpõe as rodovias, a 

saber: 

a) Rio Macacoari (Ponte Curicaca), Lat./Long. 00º34’39,78’’N/50º47’46,32’’W; 

b) Rio Flexal (Ponte Meruoca), Lat./Long. 02º03’11,95’’N/50º48’3,29’’W; 

c) Rio Macacoari (rodovia AP-070), Lat./Long. 00º42’40’’N/50º50’41’’W; 

d) Rio Preto, Lat./Long. 00º42’58’’N/50º50’59’’W; 

e) Rio Piririm, Lat./Long. 00º44’58’’N/50º49’37’’W; 

f) Rio Ponte do Inajá, Lat./Long. 00º47’09’’N/50º46’25’’W; 

g) Rio Pacuí (rodovia AP-070), Lat./Long. 00º48’30’’N/50º44’57’’W; 

h) Igarapé Jacundá, Lat./Long. 00º47’36’’N/50º43’19’’W; 

i) Rio Pacuí (rodovia AP-110), Lat./Long. 00º50’06,5’’N/50º47’15’’W; 

j) Rio Gurupora, Lat./Long. 00º53’45’’N/50º46’52’’W; 

 

4.2.4.2 Parâmetros Básicos a Serem Utilizados 

Os parâmetros básicos a serem utilizados são os descritos abaixo (ou conforme requisito do 

órgão ambiental), visando à caracterização dos mananciais de água a montante e a jusante, 

através de um sistema-que permita obter o Índice de Qualidade da Água (IQA) para cada 

ponto: 

a) Temperatura; 

b) Oxigênio dissolvido (OI); 

c) PH; 

d) Sólidos Suspensos; 

e) Sólidos Dissolvidos Totais (SDT); 

f) Condutividade elétrica; 

g) Turbidez; 

h) Cor; 

i) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); 

j) Demanda Química de Oxigênio (DQO); 

k) Óleos e Graxas; 

l) Nitrogênio; 

m) Coliformes totais; 

n) Amônia-NH3, 
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o) Cloretos; 

p) Clorofila; 

q) Fósforo total; 

r) Nitratos (N02 e N03); 

 

- Dimensionamento da Equipe Técnica e Definição de Custos 

A equipe técnica dimensionada para a execução deste programa são as constantes do 

Anexo II — Planilha de Estimativa de Custos. 

 

- Metodologia a ser aplicada na Execução do Serviço 

A metodologia a ser utilizada durante a execução deste programa deverá ser definida no 

Estudo Ambiental Simplificado – EAS elaborado para este empreendimento e devidamente 

aprovado pelo órgão licenciador. 

 

- Período de Execução 

Este programa será executado por meio de campanhas trimestrais, totalizando 07 (sete) 

campanhas, para o prazo previsto de execução de obra que é 18 meses/521 (quinhentos e 

vinte e um) dias. 

 

- Produtos a serem entregues 

Os produtos serão entregues com a periodicidade trimestral (até o quinto dia útil do mês 

seguinte). 

 

4.3 Gerenciamento Ambiental  

A empresa contratada será responsável pela supervisão, gerenciamento e avaliação das 

atividades executadas pelas construtoras das obras no que tange a execução dos 

programas ambientais e demais atividades com vistas a mitigar, prevenir ou compensar os 

danos causados pela obra, tais como: 

 Controle de processos erosivos; 

 Controle de gases, ruídos e material particulado; 

 Readequação e sinalização de tráfego durante as obras; 

 Redução de desconforto e acidentes na fase de obras; 

 Segurança e saúde dos trabalhadores; 

 Gestão de resíduos e efluentes; 

 Adequação e melhorias nas travessas urbanas; 

 Recuperação de áreas de intervenção das obras; e 

 Levantamento e recuperação do passivo ambiental. 

 

- São atividades do Gerenciamento Ambiental: 

a) Verificar a conformidade da obra e dos programas ambientais com os requisitos da 

legislação ambiental vigente, bem como todas as condições referentes às licenças e 

autorizações impostas ao Projeto pelos órgãos ambientais; 

b) Garantir que os acordos ambientais, programas de mitigação e gestão ambiental do 

Projeto sejam devidamente implementados e monitorados; 
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c) Examinar e avaliar estudos e/ou relatórios elaborados no âmbito do licenciamento 

ambiental do empreendimento; 

d) Elaborar e apresentar relatórios periódicos e especiais de acompanhamento dos 

programas ambientais; 

e) Sugerir a implementação de ações e políticas para evitar, minimizar e controlar os 

impactos potenciais resultantes da construção. 

- Atribuições da Equipe Técnica 

a) Realizar campanhas mensais de supervisão ambiental na área do empreendimento com 

produção de relatórios dos resultados encontrados; 

b) Realizar acordos e convênios com instituições para a realização das atividades do  

Estudo Ambiental Simplificado - EAS; 

c) Organizar toda documentação referente aos programas ambientais e formular banco de 

dados para organização das tarefas e cumprimento dos prazos; 

d) Prover de suporte técnico todos os programas ambientais, bem como contratar 

consultores quando da necessidade de estudos adicionais ou pareceres técnicos; 

e) Acompanhar todas as atividades dos programas ambientais e avaliar a eficácia das 

medidas adotadas; 

f) Manter comunicação com os órgãos ambientais competentes, reportando as atividades 

realizadas e informando das exigências ou complementações solicitadas. 

 

- Objetivos 

Garantir que todos os programas ambientais instituídos no EAS serão desenvolvidos com 

estrita observância à legislação ambiental, seja federal, estadual ou municipal, antes e 

durante implantação do empreendimento, bem como garantir a realização de todos os 

acordos e condições estabelecidas durante o processo de licenciamento ambiental. 

 

- Dimensionamento da Equipe Técnica e Definição de Custos 

A equipe técnica dimensionada para a execução deste programa são as constantes do 

Anexo II — Planilha de Estimativa de Custos. 

 

Esta equipe está inserida na Planilha do Programa de Gestão Ambiental, devendo estar 

presente durante toda a execução da obra. 

 

- Metodologia a ser aplicada na Execução do Serviço 

A metodologia a ser utilizada durante a execução deste programa deverá ser definida no 

EAS, elaborado para este empreendimento e devidamente aprovado pelo órgão licenciados. 

 

- Período de Execução 

O prazo previsto da execução da obra é de 431 (quatrocentos e trinta e um) dias. 
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- Produtos a serem entregues 

Os produtos serão entregues com a periodicidade mensal e semestral. 

 

 

5. ATRIBUIÇÃO DOS COORDENADORES 

5.1 Coordenador Ambiental 

a) Avaliar e revisar de toda a documentação técnica e ambiental do empreendimento; 

b) Acompanhar todas as informações referentes ao licenciamento ambiental do 

empreendimento, tais como prazos e condicionantes das licenças e autorizações 

ambientais, status de execução dos programas ambientais, etc.; 

c) Responsabilizar-se por todas as notas, documentos técnicos e pareceres emitidos pela 

equipe técnica do contrato de providências e encaminhamentos para quaisquer demandas 

provenientes de solicitações dos órgãos partícipes do processo de licenciamento ambiental 

do empreendimento, bem como seu acompanhamento; 

d) Assessorar à SETRAP em quaisquer assuntos pertinentes ao licenciamento ambiental do 

empreendimento; 

e) Participar de reuniões técnicas elo institucionais com a SETRAP, órgãos licenciadores, 

órgãos intervenientes e demais partícipes do processo de licenciamento; 

f) Revisar todos os relatórios, notas técnicas, pareceres, estudos e documentos produzidos 

no, âmbito do contrato; 

g) Acompanhar o físico-financeiro do contrato, mantendo atualizadas as planilhas de 

controle de mobilização de equipe técnica, veículos e despesas.com viagens, planilhas de 

medição, etc.; Elaborar as planilhas de medição integrantes dos relatórios mensais de 

andamento do contrato; 

h) Acompanhar a execução dos programas ambientais integrantes do EAS do 

empreendimento; 

i) Acompanhar o desenvolvimento da atividade de supervisão ambiental do empreendimento 

e do avanço das obras; 

j) Realizar reuniões periódicas com a SETRAP para avaliação da execução física do 

contrato e dos programas ambientais, bem como para definição de procedimentos a serem 

adotados em caso de não atendimento às não conformidades expedidas;  

k) Atestar todos os relatórios de viagens da equipe técnica; 

l) Elaborar os atestados parciais e totais de execução de serviços do contrato; 

m) Acompanhar as vistorias ao empreendimento realizadas pelos órgãos licenciadores, 

órgãos de controle externo, SETRAP, etc., sempre que necessário; 

n) Apoiar a elaboração de defesas técnicas em caso de questionamento de órgãos de 

controle, autos de infração ambiental, etc.; 
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o) Apoiar a elaboração de termos de cooperação, convênios, termos de parceria e demais 

ajustes referentes ao licenciamento ambiental do empreendimento; 

p) Articular institucionalmente junto à (s) Supervisora (s) de Obras, Construtora (s), SETRAP 

e outros partícipes; 

q) Apoiar processos de Certificação Ambiental do empreendimento; 

r) Estabelecer procedimentos e fluxograma de documentos referentes ao gerenciamento e à 

supervisão ambiental; 

s) Elaborar o "AS BUILT" ambiental e de parecer técnico para subsidiar a SETRAP quando 

do recebimento da obra; 

t) Identificar possíveis problemas e a não execução de ações por parte da SETRAP e/ou das 

construtoras de forma preventiva que possam resultar em multas e embargos, apresentando 

antecipadamente um Plano de Ação para a resolução do problema. 

 

5.2 Coordenador Setorial para Supervisão Ambiental 

a) Elaborar os relatórios Mensais, de Andamento da Execução do EAS, Específicos e Final; 

b) Avaliar e revisar toda a documentação técnica e ambiental do empreendimento; 

c) Acompanhar elou executar os programas ambientais integrantes do EAS do 

empreendimento; 

d) Elaborar estudos e relatórios oriundos de demandas dos órgãos licenciadores ou da 

SETRAP; 

e) Elaborar Notas Técnicas, Pareceres, Laudos etc. referentes ao licenciamento ambiental 

do empreendimento; 

f) Participar de reuniões técnicas e ou institucionais com o SETRAP, órgãos licenciadores, 

órgãos intervenientes e demais partícipes do processo de licenciamento; 

g) Participar de vistorias ao empreendimento realizadas pelos órgãos licenciadores, órgãos 

de controle externo, SETRAP, etc.; 

h) Elaborar planilhas de controle de prazos de vigência e de atendimento às condicionantes 

das licenças e autorizações ambientais expedidas para o empreendimento, bem como das 

atividades executadas no âmbito de cada programa ambiental do EAS. 

 

6. ORGANIZAÇÃO REQUERIDA DA GESTÃO AMBIENTAL 

A Gestora Ambiental deverá considerar em sua estrutura para execução dos serviços os 

seguintes aspectos: 

a) Constituição de equipe multidisciplinar, responsável pelo acompanhamento técnico dos 

programas e das exigências, pela articulação e integração de programas afins; 

b) A efetiva mobilização da equipe, veículos, equipamentos e instalações da empresa 

contratada deverão ser compatíveis com o cronograma do projeto; 

c) Manutenção, em local próprio, no escritório responsável pelos serviços de campo. 
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d) Implantação e operacionalização de um sistema de Gestão Ambiental, utilizando técnicas 

informatizadas com base de dados digitais georreferenciados para o controle do Projeto e 

de sua área de influência, por meio da definição de rotinas e de procedimentos, com vistas 

ao acompanhamento físico dos serviços rodoviários e dos estudos e projetos relativos às 

questões ambientais, desde o licenciamento ambiental até a conclusão das obras.  

Esse sistema deverá conter também os pontos de controle, áreas críticas, situação 

ambiental dos lotes de obra, mapeando-se também as áreas mais sensíveis em relação ao 

andamento das obras, tais como: áreas de proteção ambiental, unidades de conservação, 

áreas de mananciais destinados ao abastecimento ou de importância estratégica para 

manutenção dos ecossistemas regionais, entre outras.  

 

O Sistema de Gestão Ambiental deverá conter ainda um módulo de acompanhamento das 

atividades de supervisão ambiental, estruturado de modo que se bem organize a memória 

do empreendimento como um todo e que se visualize fácil e rapidamente: 

 

a) Conjunto dos indicadores ambientais das obras (fase inicial e fase final); 

b) Controle do atendimento às condicionantes dos licenciamentos e autorizações 

específicas emitidas pelos órgãos ambientais e demais órgãos competentes; 

c) A análise dos registros de ocorrências, subsidiando, portanto, as providências a cargo da 

SETRAP; 

d) A rotina dos trabalhos executados. 

 

7. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados respeitando-se os critérios de sustentabilidade 

ambiental indicados abaixo: 

a) Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam as classificações e especificações da ANVISA; 

b) Adote práticas que evitem desperdícios de água potável; 

c) Implemente um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de 

consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos; 

d) Promova a classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos 

durante a execução dos serviços. Especificamente para papéis e latas de alumínio devem-

se contatar as Associações elou Cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis; 

e) Implemente práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso 

na impressão de relatórios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecológica 

recomendada pela Advocacia Geral da União, que encontra-se disponível para download no 

seguinte endereço eletrônico: www.agu.gov.br/ecofont; 

f) Adote o uso preferencialmente de papel não clorado na impressão de documentos e 

relatórios; 

g) Adote práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos; 
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h) Adote Pratica de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo a 

Resolução Conama nº 257/1999; 

i) Considere os padrões indicados pela Resolução CONAMA nº 20/1994 quando da 

aquisição e utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu 

funcionamento; 

j) Forneça aos empregados os equipamentos de segurança necessários para execução dos 

serviços (EPI's); 

k) Considere nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo 

da contratação, empresas que tenham certificação ambiental; 

l) Estimule a troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas 

digitais e/ou virtuais. 

8. VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS E FONTES DOS RECURSOS 

O valor global máximo desta contratação é de R$ 10.175.492,09 (dez milhões, cento e 

setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e nove centavos) conforme o Anexo 

III, Resumo da Medição referente aos Serviços de Monitoramento Ambiental das Obras de 

Infraestrutura Rodoviária nas seguintes Rodovias: AP-070, AP-340 (Ponte do Rio 

Macacoari), AP-110, 426 (II - Ponte do Meruoca) no Estado do Amapá. 

Os valores foram estimados com base na TABELA DE PREÇO DE CONSULTORIA DO 

DNIT (Boletim Administrativo Edição n°163, Resolução n°11/2020-DNIT e seus anexos) com 

valores referentes a abril/2022, Anexo II.  

 

Utilizamos a tabela do DNIT pelo fato da confiabilidade dos resultados das licitações 

realizadas no âmbito federal, bem como a elaboração por instituições qualificadas para tal. 

Além disso, temos a dificuldade imensa de receber respostas das empresas quando 

solicitamos cotação de preço, chegando demorar até 2 meses que atrasaria muito o 

processo. 

 

A tabela é resultado do esforço coordenado entre o DNIT, por meio da Diretoria de 

Planejamento e Pesquisa (DPP) e a Fundação Getúlio Vargas – FGV. O objetivo é qualificar 

as contratações da Engenharia Consultiva em suas diversas disciplinas. Após as discussões 

em torno dos conceitos de custos, que envolveram representantes de setores organizados 

da sociedade civil, mediante a realização de reuniões de Câmara Técnica, o DNIT propôs 

uma nova metodologia para a definição dos custos de referência dos insumos utilizados nas 

contratações no âmbito da Engenharia Consultiva. 

 As 92 (noventa e duas) combinações entre categorias e níveis profissionais constantes da 

Tabela de Preços de Consultoria, diante das 16 (dezesseis) possíveis a partir da utilização 

da tabela até então vigente, demonstram o avanço alcançado ao final dessa primeira etapa 

de trabalho.  Ainda com relação à mão de obra, destaca-se a utilização das informações 

oficiais divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED 

da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, como fonte 

primária para a definição dos salários de referência. 

PROCESSO 6.0000094/2020-SETRAP 
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As despesas vinculadas ao objeto deste projeto básico correrão à conta do 

Orçamento Geral do Estado, conforme Estrutura Programática 

21.101.1.26.782.0030.2522, Fonte de Recursos 0.1.74, Elemento de despesa 4.4.90.51. 

 

O índice-base foi aplicado aos custos unitários dos itens que compõe as planilhas 

orçamentárias para os seguintes itens: salários da equipe técnica, locação de veículos 

sedan e tipo caminhonete - Pick-up, análise de água com material de coleta, armadilhas de 

monitoramento de fauna e serviços gráficos (vídeos e cartihas), conforme demonstrado nas 

planilhas orçamentárias. 

Os valores estimados dos encargos sociais sobre a mão de obra tem como base a Tabela 

01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Engenharia Consultiva - mês de referência: 

abril/2022 – DNIT e relatório de custos gerais e benefícios e despesas indiretas - BDI 

(apenso) c/c PORTARIA Nº 5047, DE 21 DE AGOSTO DE 2020, boletim administrativo 

edição n° 163/2020 – DNIT, não podendo ser abaixo dos valores de tabela de composição 

de encargos sociais (GEMA/SETRAP) anexo. 

 

 

9. PROPOSTA 

A proposta de preço deverá ser elaborada observando-se os itens a seguir descritos: 

 

a) A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome; 

assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta; 

b) A proposta de preços deverá conter preço unitário e total para cada item descrito na 

planilha orçamentária, em algarismos arábicos, fixos e irreajustáveis durante o prazo de 

validade da proposta, contados a partir da abertura da sessão de lances; 

c) Na Proposta deverá estar previstos todos os custos diretos e indiretos pertinentes à 

formação dos preços para execução dos serviços contratados, incluindo despesas com 

tributos, taxas e demais encargos, não sendo lícita à cobrança posterior de qualquer ônus; 

d) Na Proposta deverá estar discriminada a composição dos itens de cada percentual 

atribuído para as seguintes despesas: encargos sociais, custos administrativos, 

remuneração da empresa e despesas fiscais; 

e) O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

apresentação na data de abertura do certame licitatório; 

f) A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas no Edital e seus Anexos; 

h) A licitante vencedora fica obrigada a apresentar na proposta de preços declaração formal 

de ciência e adoção, quando couber, dos critérios de sustentabilidade ambiental descritos 

na execução dos serviços.  

 

 

10. HABILITAÇÃO 

 

10.1 Atestados de Capacidade Técnica Operacional 

 

10.1.1 Qualificação da Licitante Detentora do Menor preço global - Capacidade 

Operacional da Licitante 
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A qualificação Técnica Operacional da licitante será verificada mediante apresentação dos 

documentos citados abaixo, sendo que a apresentação de um dos atestados é suficiente. 

Ressalto que a de maior relevância é o de Execução de Gerenciamento Ambiental de 

obras de Infraestrutura. 

 

Tipo de Atestados 

Quantidade de atestados 

a serem apresentados 

Execução de Gerenciamento Ambiental de obras de 

Infraestrutura, e/ou; 
01 

Execução de Supervisão Ambiental de obras de 

Infraestrutura, e/ou; 
01 

Execução de Programa de Monitoramento Ambiental 

(meio físico, biótico e socioeconômico) de obras de 

Infraestrutura. 

01 

 

Observações Gerais: 

a) Para cada um dos serviços executados e relacionados acima a título de qualificação da 

empresa deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução dos mesmos, 

devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional competente, quando couber, 

neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos 

serviços. Os atestados/certidões dos serviços executados pela proponente poderão 

apresentar um quantitativo de no mínimo 30% relativo à execução do objeto da licitação. 

b) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão 

ou ente público), deverá ser juntado à documentação: 

 Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

 Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de 

Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do 

atestado/certidão, ou; 

 Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da 

execução do objeto do atestado/certidão. 

c) Sob pena de inabilitação, os documentos acima referenciados deverão estar em nome da 

licitante e conter o mesmo número do CNPJ, que deverá corresponder ao CNPJ constante 

da proposta da licitante. Se a licitante for da matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz; e se a licitante for da filial; todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

d) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição 

aos documentos requeridos acima. 

e) Todos os documentos apresentados ficarão anexados ao processo; sendo vedada sua 

retirada ou substituição. 
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f) A não apresentação de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentação em 

desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicará na automática inabilitação da 

licitante. 

g) A comprovação da Capacidade Operacional da Licitante que apresentará proposta se 

dará por meio de 01 (um) dos atestado para cada serviço, sendo o  de maior relevância o 

de Execução de Gerenciamento Ambiental de obras de Infraestrutura. 

h) A limitação da quantidade de atestados exigida para comprovar a Capacidade 

Operacional da Licitante, se deve ao fato de que o conjunto de obras que serão 

supervisionadas possui grau de complexidade técnica de execução que exige das 

supervisoras aprimorados conhecimentos operacionais e profissionais para execução 

satisfatória, de forma a cumprir plenamente todas às exigências deste projeto básico. 

 

10.1.1.1 Qualificação da Equipe Técnica 

Somente serão avaliados os profissionais indicados para as funções de: 

 

a) Coordenador Ambiental;  

b) Coordenador Setorial para Supervisão Ambiental. 

 

De acordo com os serviços relacionados e comprovados, será avaliado o nível de 

experiência da equipe para execução dos serviços. 

Para cada um dos serviços executados e relacionados nos itens a seguir a título de 

qualificação técnica, deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução 

dos mesmos.  

Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja 

listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado e devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional competente, 

quando couber, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e 

discriminação dos serviços. 

 

Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, deverá 

ser juntado à documentação: 

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

b) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de 

Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do 

atestado/certidão, ou; 

c) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da 

execução do objeto do atestado/certidão. 

 

- Os profissionais indicados para as atividades serão avaliados da forma a seguir: 

 

1. Para o Coordenador Ambiental: 

Formação Acadêmica requerida: Profissional de Nível Superior com formação na área 

ambiental ou outra área com especialização ambiental e experiência profissional de 05 

(cinco) a 10 (dez) anos em serviços de Supervisão Ambiental, e/ou Assessoria Ambiental, 

e/ou Gerenciamento Ambiental, e/ou Execução de Programas Ambientais em contrato de 
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consultoria especializada na área de obras de infraestrutura (obras diretamente ligadas aos 

setores rodoviários, ferroviário, metroviário, geração de energia, transmissão de energia, 

gasodutos e saneamento ambiental).  

A qualificação do Coordenador Ambiental será verificada mediante apresentação dos 

seguintes atestados/documentos: 

 

 

Tipo de Atestado/Documento Função 

Desempenhada 

Quantidade de 

serviço 

apresentado 

Coordenador ou Responsável 
Técnico pelo Gerenciamento 
Ambiental e/ou pela Supervisão 
Ambiental e/ou pela execução 
de programas ambientais do 
PBA de obras de infraestrutura 

Coordenação ou 
Responsabilidade 

Técnica 

1 

Curriculum Vitae, demonstrando 
experiência em atividades 
inerentes a supervisão ambiental 
em empreendimentos de 
infraestrutura. 

 

1 

Diploma de graduação emitido 
por uma instituição de ensino 
superior, reconhecida pelo MEC. 

 
1 

Registro no Conselho de Classe 
competente da sua área de 
graduação, quando couber. 

 
1 

Comprovação do vínculo 
empregatício. 

 
1 

 

 

 

- Observação: 

a) Para cada um dos serviços executados e relacionados nos itens a seguir a título de 

qualificação técnica, deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução 

dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o 

profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional 

competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e 

discriminação dos serviços. 

b) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, 

deverá ser juntado à documentação: 

 Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

 Comprovação por meio de Carteira Profissional de Trabalho e Ficha de Registro de 

Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Tundo de Garantia por Tempo de 
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Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do 

atestado/certidão, ou; 

 Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da 

execução do objeto do atestado/certidão. 

 

- Curriculum Vitae 

Devidamente assinado pelo profissional designado para este cargo demonstrando 

experiência em atividades inerentes ao licenciamento ambiental em empreendimentos de 

infraestrutura, com a devida apresentação dos documentos comprobatórios que poderão da 

seguinte forma: 

a) Cópia autenticada da carteira profissional (CTPS); e/ou 

b) Cópia autenticada da Ficha de Registro de Empresa - FRE; e/ou 

c) Cópia autenticada do contrato de prestação de serviço; e/ou 

d) Cópia autenticada dos atestados de capacidade técnica com a referida ART - Anotação 

de Registro Técnico, quando couber; e/ou 

e) Declaração Original da prestação de serviço, apresentada em papel timbrado da emitente 

que comprove o profissional ter prestado os serviços, de maneira satisfatória, compatíveis 

em características com as atividades inerentes ao licenciamento ambiental em 

empreendimentos de infraestrutura, contendo as seguintes informações: 

 Nome ou Razão Social, CNPJ e endereço completo do emitente; 

 Nome do profissional que prestou serviço ao emitente; 

 Data de emissão da declaração; 

 Assinatura e identificação do signatário (nome, telefone, cargo e função que exerce 

junto à empresa emitente). 

- Diploma de graduação emitido por uma instituição de ensino superior, reconhecida pelo 

MEC. 

- Registro no Conselho de Classe competente com a sua área de graduação, quando 

couber. 

- Comprovação de vínculo empregatício do empregado designado para o referido cargo 

que poderá ser das seguintes formas: 

 Sócio; 

 Diretor; 

 Empregado; 

 Responsável técnico. 

 Profissional contratado. 

 

A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

 

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia 

da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 

anônima; 

 

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou 

Contrato de Trabalho em vigor; 
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d) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da 

licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos 

seguintes documentos: 

 Ficha de registro do empregado - RE; devidamente registrada no Ministério do 

Trabalho; ou 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, em nome do profissional; ou 

 Contrato Social ou último aditivo se houver; ou 

 Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. 

e) profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 

 

2. Para o Coordenador Setorial para Supervisão Ambiental 

Formação Acadêmica requerida: Formação Acadêmica requerida: Profissional de Nível 

Superior com formação na área ambiental ou outra área com especialização ambiental e 

experiência profissional de 05 (cinco) a 10 (dez) anos em serviços de Supervisão Ambiental, 

e/ou Assessoria Ambiental, e/ou Gerenciamento Ambiental, e/ou Execução de Programas 

Ambientais em contrato de consultoria especializada na área de obras de infraestrutura 

(obras diretamente ligadas aos setores rodoviários, ferroviário, metroviário, geração de 

energia, transmissão de energia, gasodutos e saneamento ambiental). 

 

A qualificação do Coordenador Setorial para Supervisão Ambiental será verificada mediante 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

Tipo de atestado Função 

desempenhada 

Quantidad

e 

Coordenador ou Responsável Técnico 
pelo Gerenciamento Ambiental e/ou pela 
Supervisão Ambiental e/ou pela execução 
de programas ambientais do PBA de obras 
de infraestrutura 

Coordenação ou 
Responsabilidade 

Técnica 
01 

Curriculum Vitae, demonstrando 

experiência em atividades inerentes a 

supervisão ambiental em 

empreendimentos de infraestrutura. 

 01 

Diploma de graduação emitido por 

instituição de ensino superior, reconhecida 

pelo MEC. 

 01 

Registro no Conselho de Classe 

competente da sua área de graduação, 

quando couber. 

 01 

Comprovação do vínculo empregatício.  01 

 

- Observação: 
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a) Para cada um dos serviços executados, e relacionados nos itens a seguir a título de 

qualificação técnica, deverá ser anexado atestado elou certidão comprovando a execução 

dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o 

profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo Conselho Profissional 

competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e 

discriminação dos serviços. 

b) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, 

deverá ser juntado à documentação: 

 Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

 Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de 

Empresa - FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do 

atestado/certidão, ou; 

 Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da 

execução do objeto do atestado/certidão. 

 

- Curriculum Vitae 

Devidamente assinado pelo profissional designado para este cargo demonstrando 

experiência em atividades inerentes ao licenciamento ambiental em empreendimentos de 

infraestrutura, com a devida apresentação dos documentos comprobatórios que poderão da 

seguinte forma: 

a) Cópia autenticada da carteira profissional (CTPS); e/ou 

b) Cópia autenticada da Ficha de Registro de Empresa - FRE; e/ou 

c) Cópia autenticada do contrato de prestação de serviço; e/ou 

d) Cópia autenticada dos atestados de capacidade técnica com a referida ART - Anotação 

de Registro Técnico, quando couber; e/ou 

e) Declaração Original da prestação de serviço, apresentada em papel timbrado da emitente 

que comprove o profissional ter prestado os serviços, de maneira satisfatória, compatíveis 

em características com as atividades inerentes ao licenciamento ambiental em 

empreendimentos de infraestrutura, contendo as seguintes informações: 

 Nome ou Razão Social, CNPJ e endereço completo do emitente; 

 Nome do profissional que prestou serviço ao emitente; 

 Data de emissão da declaração; 

 Assinatura e identificação do signatário (nome, telefone, cargo e função que exerce 

junto à empresa emitente). 

- Diploma de graduação emitido por uma instituição de ensino superior, reconhecida pelo 

MEC. 

- Registro no Conselho de Classe competente com a sua área de graduação, quando 

couber. 

- Comprovação de vínculo empregatício do empregado designado para o referido cargo 

que poderá ser das seguintes formas: 

 Sócio; 

 Diretor; 
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 Empregado; 

 Responsável técnico. 

 Profissional contratado. 

 

A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

 

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia 

da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 

anônima; 

 

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou 

Contrato de Trabalho em vigor; 

 

d) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA e/ou de outro conselho 

competente da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT 

e/ou de outro conselho competente, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: 

 Ficha de registro do empregado - RE; devidamente registrada no Ministério do 

Trabalho; ou 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, em nome do profissional; ou 

 Contrato Social ou último aditivo se houver; ou 

 Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. 

e) profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 

 

10.2 Organização da contratada  

A empresa contratada deverá apresentar sua proposta para a organização dos seguintes 

aspectos: 

a) Constituição da equipe multidisciplinar, responsável pela implantação e acompanhamento 

técnico dos programas e das exigências, pela articulação e integração dos programas afins 

e pelas proposições de ações emergenciais. 

b) A efetiva mobilização da equipe, veículos, equipamentos e instalações da empresa 

contratada deverão ser compatíveis com o cronograma do projeto; e, 

c) Manutenção em local próprio, no escritório responsável pelos serviços de campo, do 

monitoramento ambiental e de um livro de ocorrências, no qual serão registradas 

diariamente os eventos e desvios verificados nas obras e os serviços ambientais executados 

e recomendados. 

Implantação e operacionalização por meio da definição de rotinas e procedimentos, com 

vistas ao acompanhamento físico dos serviços rodoviários e dos programas ambientais 

pertinentes até a conclusão das obras. 

Esse sistema deverá conter também os pontos de controle, áreas críticas, situação 

ambiental do lote da obra, identificação de áreas mais sensíveis em relação ao andamento 

das obras, tais como: áreas de proteção ambiental, unidades de conservação, áreas de 

mananciais destinados ao abastecimento ou de importância estratégica para manutenção 

dos ecossistemas, entre outras. 
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11. LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS PRAZO DE 

EXECUÇÃO/VIGÊNCIA/PRORROGAÇÃO/RECISÃO DO CONTRATO 

 

11.1 Local de entrega dos serviços 

Os produtos serão entregues na SETRAP, conforme os prazos especificados no Anexo IV - 

Cronograma Físico-Financeiro. 

 

11.2  Prazo de execução 

Fica estabelecido o prazo de 431 (quatrocentos e trinta e um) dias para a execução dos 

serviços, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período.  

Considerando o prazo de recebimento definitivo do objeto podendo ser prorrogado por 90 

(noventa) dias, concernente com o artigo 73, parágrafo 3º da Lei 8.666/1993. 

 

Todo o desenvolvimento do trabalho deverá obedecer a um sistema de planejamento e 

controle, no âmbito da SETRAP. 

 

11.2.1  Prazo de vigência do contrato 

O prazo de vigência do contrato será de 521 (quinhentos e vinte um) dias, a contar da 

assinatura do contrato. 

 

11.2.2 Recisão do contrato 

A recisão do contrato dar-se-á nos casos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/1993.  

 

 

12. EQUIPE TÉCNICA BÁSICA, EQUIPAMENTOS E OUTROS 

 

12.1 Equipe técnica básica 

A Contratada deverá ter ampla base de conhecimento em regulamentações ambientais, 

experiência em princípios de gestão ambiental e no tratamento de questões ambientais 

envolvendo a implantação de obras de infraestrutura (obras diretamente ligadas aos setores 

rodoviários, ferroviário, metroviário, geração de energia, transmissão de energia, gasodutos 

e saneamento ambiental). 

 

12.2 Perfil e funções dos profissionais da equipe técnica 

A equipe de Gestão Ambiental deverá contemplar, pelo menos, profissionais com as 

seguintes qualificações e experiência: 

 

a) Coordenador Ambiental: Formação Acadêmica requerida: Profissional de Nível Superior 

com formação na área ambiental ou outra área com especialização ambiental e experiência 

profissional de 05 (cinco) a 10 (dez) anos em serviços de Supervisão Ambiental, e/ou 

Assessoria Ambiental, e/ou Gerenciamento Ambiental, e/ou Execução de Programas 

Ambientais em contrato de consultoria especializada na área de obras de infraestrutura 

(obras diretamente ligadas aos setores rodoviários, ferroviário, metroviário, geração de 

energia, transmissão de energia, gasodutos e saneamento ambiental). 

b) Coordenador Setorial para Supervisão Ambiental: Formação Acadêmica requerida: 

Profissional de Nível Superior com formação na área ambiental ou outra área com 

especialização ambiental e experiência profissional de 05 (cinco) a 10 (dez) anos em 
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serviços de Supervisão Ambiental, e/ou Assessoria Ambiental, e/ou Gerenciamento 

Ambiental, e/ou Execução de Programas Ambientais em contrato de consultoria 

especializada na área de obras de infraestrutura (obras diretamente ligadas aos setores 

rodoviários, ferroviário, metroviário, geração de energia, transmissão de energia, gasodutos 

e saneamento ambiental).  

c) Auxiliar Técnico para Supervisão Ambiental: Técnico de Nível Médio (2º Grau 

Completo), com experiência profissional na implantação de obras e serviços rodoviários e 

que tenha ampla - visão das relações destas com o meio ambiente. Deverá ser capaz de 

fiscalizar, supervisionar e/ou inspecionar os aspectos ambientais das atividades de 

construção, especialmente aqueles que dizem respeito ao controle ambiental das obras, 

conforme indicações do EAS. 

d) Engenheiro Florestal: Profissional de Nível Superior, com formação em Engenharia 

Florestal, com experiência profissional em Programa de Controle de Supressão de 

Vegetação e Resgate da Flora. 

e) Biólogo: Profissional de Nível Superior, com formação em Biologia, com experiência 

profissional em Programa de Monitoramento da Fauna. 

h) Analista de Desenvolvimento de Sistemas: Profissional de Nível Superior, com 

formação em uma das seguintes áreas: Ciência da Computação, Sistemas de Informação 

ou Engenharia da Computação, com experiência profissional em Desenvolvimento de 

Sistemas de Gestão, com vistas em exercer atividades pertinentes ao desenvolvimento de 

Sistema de Gestão e Supervisão Ambiental. 

f) Secretária: 2º Grau Completo, com experiência profissional em atividades de secretariado 

em geral, tais como: recepção, atendimento a clientes internos, e externos, registro de 

compromissos, informações e atendimento telefônico. 

g) Auxiliar Administrativo: 2º Grau Completo; com experiência profissional na área 

administrativa nos serviços de recebimento, organização e distribuição de documentos e 

processos, arquivo, protocolo, conhecimento em informática para elaboração de textos e 

planilhas, atendimento a clientes internos e externos. 

h) Auxiliar Técnico: 2º Grau Completo; com experiência profissional na área de atuação 

(Biologia, Florestal, Química) nos serviços de apoio aos Programas de Monitoramento de 

Fauna, Monitoramento de Flora, Monitoramento de Recursos Hídricos e Comunicação 

Social e Educação Ambiental. 

i) Motorista: 2º Grau Completo, com habilitação para conduzir veículos caminhonete. 

 

12.3 Dimensionamento da equipe 

A equipe técnica e de apoio é a que está apresentada no Anexo II — Planilhas de Estimativa 

de Custos. 

 

Observações Gerais: 

A Contratada deverá apresentar no Relatório de Mobilização e Planejamento das Atividades 

a comprovação do perfil e funções dos profissionais da Equipe Técnica, mediante 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

12.3.1 Documentos para Todas as Funções de Nível Superior 

a) Curriculum vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para este cargo, 

demonstrando a experiência requerida para o cargo, com a devida apresentação dos 

documentos comprobatórios que poderão ser da seguinte forma: 
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 Cópia autenticada da carteira profissional (CTPS); e/ou 

 Cópia autenticada da Ficha de Registro de Empresa - FRE; e/ou 

 Cópia autenticada do contrato de prestação de serviço; e/ou 

 Cópia autenticada dos atestados de capacidade técnica coma referida ART - 

Anotação de Registro Técnico, quando couber; e/ou 

 Declaração Original da prestação de serviço, apresentada em papel timbrado da 

emitente que comprove o profissional ter prestado os serviços, de maneira 

satisfatória, compatíveis em características com as atividades inerentes ao 

licenciamento ambiental em empreendimentos de infraestrutura, contendo as 

seguintes informações: 

 Nome ou Razão Social, CNPJ e endereço completo do emitente; 

 Nome do profissional que prestou serviço ao emitente; 

 Data de emissão da declaração; 

 Assinatura e identificação do signatário (nome, telefone, cargo e função que exerce 

junto à empresa emitente). 

b) Diploma de graduação requerido para o cargo, emitido por uma instituição de ensino 

superior, reconhecida pelo MEC. 

c) Registro no Conselho de Classe competente com a sua área de graduação, quando 

couber. 

 

12.3.2 Documentos para Todas as Funções de Nível Médio 

Curriculum vitae, devidamente assinada pelo profissional designado para este cargo, 

demonstrando a experiência requerida para o cargo. 

 

12.3.3 Documentos para as Funções de Coordenador Ambiental 

a) Atestados e/ou certidões indicando que o profissional esteja listado entre os nomes 

apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente 

certificados/averbados pelo Conselho Profissional competente, quando couber, neles 

constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços; 

b) Curriculum vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para este cargo, 

demonstrando a experiência requerida para o cargo, com a devida apresentação dos 

documentos comprobatórios que poderão ser da seguinte forma: 

 Diploma de graduação requerido para o cargo, emitido por uma instituição de ensino 

superior, reconhecida pelo MEC; 

 Registro no Conselho de Classe competente com a sua área de graduação, quando 

couber; 

 Comprovação de vínculo empregatício do empregado designado para o referido 

cargo que poderá ser das seguintes formas: 

Sócio; 

Diretor; 

Empregado; 

Responsável técnico; 

Profissional contratado. 

 

A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 
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b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia 

da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 

anônima; 

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou 

Contrato de Trabalho em vigor; 

d) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe competente 

com a sua área de graduação, quando couber, da Sede ou Filial da licitante onde consta o 

registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: 

 Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do 

Trabalho; ou 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, em nome do profissional; ou  

 Contrato Social ou último aditivo se houver; ou  

 Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. 

e) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 

f) As possíveis alterações na composição da equipe técnica mobilizada para execução dos 

serviços serão possíveis mediante prévia solicitação pela Contratada e aprovação formal da 

SETRAP, ou ainda quando solicitada pela própria secretaria (SETRAP) em função da 

ineficiência ou necessidade da execução dos trabalhos. Somente será possível a 

substituição de integrantes da equipe técnica por outros que atendam o perfil e funções 

exigidos para cada cargo. 

 

12.3.4 Documentos para as Funções de Coordenador Setorial para Supervisão 

Ambiental 

a) Atestados e/ou certidões indicando que o profissional esteja listado entre os nomes 

apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente 

certificados/averbados pelo Conselho Profissional competente, quando couber, neles 

constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços;  

b) Curriculum vitae, devidamente assinado pelo profissional designado para este cargo, 

demonstrando a experiência requerida para o cargo, com a devida apresentação dos 

documentos comprobatórios que poderão da seguinte forma: 

 Copia autenticada da Carteira Profissional; e/ou 

 Cópia autenticada da Ficha de Registro de Empresa; e/ou 

 Cópia autenticada do contrato de prestação de serviço; e/ou 

 Cópia autenticada dos atestados de capacidade técnica com a referida ART 

Anotação de Registro Técnico, quando couber; e/ou 

 Declaração Original da prestação de serviço, apresentada em papel timbrado da 

emitente que comprove o profissional ter prestado os serviços, de maneira 

satisfatória, compatíveis em características com as atividades inerentes ao 

licenciamento ambiental em empreendimentos de infraestrutura, contendo as 

seguintes informações: 

 Nome ou Razão Social, CNPJ e endereço completo do emitente; 

 Nome do profissional que prestou serviço ao emitente; 

 Data, de emissão da declaração; 

 Assinatura e identificação do signatário (nome, telefone, cargo e função que exerce 

junto à empresa emitente). 
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c) Diploma de graduação requerido para o cargo, emitido por uma instituição de ensino 

superior, reconhecida pelo MEC; 

d) Registro no Conselho de Classe competente com a sua área de graduação; quando 

couber. 

 

 

12.4 Equipamentos e outros 

 

12.4.1 Instalações e equipamentos 

A Contratada deverá disponibilizar as instalações que serão utilizadas, escritório central e de 

fiscalização, mobiliário para pessoal. E obrigatório, em respeito à legislação, o 

estabelecimento de compromisso formal de disponibilidade das seguintes instalações e 

equipamentos: instalações sanitárias completas, mobiliários completos para suprimento de 

todas as instalações previstas, inclusive com linha telefônica com aparelho, material de 

consumo, acesso a internet, computadores com softwares, scanners, plotters e copiadoras e 

tudo mais o que se fizer necessário para o pleno e perfeito desenvolvimento dos serviços, 

as custas da empresa. 

 

12.4.2 - Escritório Sede 

A Contratada deverá dispor de 01 (um) escritório para os serviços de Gestão Ambiental em 

Macapá – AP, sendo que este contrato arcará com aluguel do imóvel comercial, ficando as 

custas da empresa através do BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI 

(Despesa/administração central) os dispêndios necessários à manutenção da estrutura e do 

funcionamento da sede principal das empresas. 

 

12.4.3 Veículos 

Deverão ser alocados veículos tipo caminhonete para as atividades previstas, e ainda 

eventuais veículos para o desenvolvimento de algumas atividades de execução de 

programas ambientais, em concordância com os respectivos orçamentos. No valor do 

aluguel dos veículos estão inclusos o valor do combustível (hora produtiva). 

 

13. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

a) Executar os serviços com presteza e qualidade técnica e entregar os produtos em 

concordância com os requisitos inerentes a cada atividade definida no 'Item 3 - Descrição 

dos Serviços deste projeto básico; 

b) Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem defeitos, ou incorreções que forem detectadas durante a vigência do 

contrato, cuja responsabilidade lhe seja atribuível, exclusivamente; 

c) Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execução dos 

serviços, sem interrupção, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com a SETRAP, 

sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas com todos os encargos e obrigações 

sociais, trabalhistas pertinentes à execução dos serviços; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a realização dos serviços contratados, sem 

que haja prévia e expressa anuência da SETRAP; 

e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização e ao acompanhamento da Contratante; 
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f) Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e 

especificações que a ela venham a ser confiado ou que venha a ter acesso em razão da 

prestação dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, 

reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros, sem a prévia e expressa 

autorização da SETRAP; 

g) Participar das reuniões solicitadas pela SETRAP sempre que solicitada; 

h) Assumir todos os encargos de possíveis demandas cíveis e penais relacionadas à 

execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

i) Não veicular publicidade ou quaisquer informações acerca das atividades objetos deste 

contrato, sem a prévia e expressa autorização da SETRAP. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA SETRAP 

a) Emitir Nota de Empenho e informar a Contratada sobre a sua emissão; 

b) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, após receber e aprovar o serviço 

contratado; 

c) Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 

apresentação e aceite da Nota Fiscal emitida pela Contratada; 

d) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao cumprimento dos serviços 

contratados, especificando o detalhamento necessário à sua perfeita execução; 

e) Prestar as informações e esclarecimentos necessários que possam vir a ser solicitados 

pela empresa Contratada; 

f) Rejeitar no todo ou em parte a prestação dos serviços, em desacordo com as condições e 

especificações contratuais. 

 

 

15. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Os pagamentos durante a execução do contrato obedecerão ao Cronograma Físico-

Financeiro descrito no Anexo IV. 

 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de 

entrega e aceitação dos produtos pela SETRAP, conforme o cronograma físico-financeiro 

descrito acima. 

O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de Ordem Bancária 

contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo, para isto, ficar 

explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que 

deverá ser efetivado o crédito. 

Quando do pagamento, a empresa contratada deverá apresentar Certidão Negativa da 

Procuradoria do Estado do Amapá. Como preceitua o Decreto no 1.278, de 17 de fevereiro 

de 2011, em seu art. 70, inciso I, alínea "c". 

Quando do pagamento, a empresa contratada deverá apresentar Certidão Negativa 

comprovando a inexistência de débitos inscritos em Divida ativa pela Procuradoria Fiscal da 

Procuradoria Geral do Estado. 

Deverá ainda apresentar: 
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- Prova de regularidade para a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Relativos e a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, nos termos 

da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/2014; 

- Prova de Regularidade com a Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço  (FGTS), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 

- Prova de Regularidade relativa à inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça de 

Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa (ou positiva para efeito de 

negatividade), nos termos do Título VII-A da consolidação das leis de trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943; 

- Prova de regularidade com Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

- Prova de regularidade com Fazenda Municipal do domicílio ou sede ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

 

17. DA FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização do contrato ficará a cargo da GEMA/SETRAP, mais especificamente pelos 
fiscais do contrato. 
Todos os trabalhos serão acompanhados, fiscalizados e atestados por servidor designado 
em Portaria pela SETRAP, conforme preceitua o artigo 67 da Lei 8.666/93. 

Concluído cada período de etapa constante do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, a 

fiscalização terá 15 (quinze) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, 

para a conferência do Relatório de Medição. 

 

18. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Para assinar o contrato deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor 

deste, a preços iniciais, conforme regido no artigo nº 56 da lei 8.666/1993, sob pena de 

decair o direito à contratação. 

A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados de forma a 

totalizar sempre 5% (cinco 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: 

 Carta de Fiança Bancária; 

 Seguro-Garantia; 

 Caução em dinheiro;  

 Título da Dívida Pública; 

 

a) No caso de Carta 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 

SETRAP sob pena de rescisão contratual ressalvando os casos em que a duração do 
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contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo prazo 

contratual. 

Além disso, a Carta Financeira deverá ser devidamente registrada em cartório de registro de 

títulos e documentos, conforme determinada na Lei 6.015/73, art. 129 e deverá vir 

acompanhada de cópia autenticada do estatuto social do banco, cópia autenticada da ata da 

assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco, cópia autenticada do instrumento de 

procuração em se tratando de procurador do branco e reconhecimento de firmas das 

assinaturas constantes da Carta de Fiança. 

b) No caso da opção pelo Seguro-Garantia o mesmo será feito mediante entrega da 

competente apólice emitida por entidade em funcionamento no país e nem nome da 

SETRAP 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 SETRAP sob pena de rescisão contratual. 

c) No caso da opção por Caução em Dinheiro o interessado deverá obrigatoriamente 

efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº 1.737/79, art. 1º, Inciso IV) 

pelo interessado em conta de caução vinculado a SETRAP. 

d) No caso de opção pelo Título da Dívida Pública deverá estar acompanhado de laudo de 

avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional no qual informará sobre a exequibilidade, valor 

e prazo de resgate e taxa de atualização de condições de resgate. 

 

A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou liberada após o 

recebimento definitivo dos serviços. 

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 resultantes da execução do contrato, inclusive no caso de subcontratação, 

quando ficará solidariamente responsável com o subcontratado pelo cumprimento dessas 

obrigações.  

A inadimplência do contratado ou do subcontratado com referencia aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem a SETRAP a responsabilidade sobre o seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso 

das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, consoante o disposto no § 

1º do art. 71 da Lei 8.666/93. 

 

19. REAJUSTE/REPACTUAÇÃO 

 

19.1. A parcela dos preços contratuais, em Reais, deverá ser reajustada pelos índices 

setoriais utilizados pela SETRAP, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, 

após decorrido 01 (um) ano desde o mês base da proposta que deverá ser o mesmo do 

orçamento preestabelecido no Edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei n.º 10.192, de 

14/02/01, sendo o índice do orçamento referente ao mês do orçamento da SETRAP. 

19.2. Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste 

for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei n.º 

10.192/2001, ou seja, nos contratos de prazo que for inferior a 1 (um) ano. 

19.3. Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 
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R = (I1– I0) / I0 x V 
 
R = Valor da parcela de reajustamento procurado 
 
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SETRAP 
 
I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 
 
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 
 
19.4.  Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à data prevista de 

pagamento, serão atualizados financeiramente, desde que o Contratado não tenha dado 

causa a atraso, pelos índices de variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA/IBGE, em vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem 

econômica desde a data da emissão do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pela 

SETTAP até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da Contratada, 

estabelecida no EDITAL, após decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de 

conformidade e entrega da nota fiscal. 

19.5. O IPCA foi instituído inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstrações 

financeiras das companhias de capital aberto. 

19.6. Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as 

parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembradas passando cada parcela a 

ser corrigida pelo seu respectivo índice. Aplica-se a Instrução de Serviço DG/DNIT n.º 

02/2002 de 09/09/2002, disponível em http://www1.dnit.gov.br/download/is02_2002.pdf 

19.7. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes. 

 

20. SANÇÕES 

Caso ocorra inexecução do Contrato, garantindo o contraditório e a ampla defesa em regular 

procedimento administrativo, a contratante poderá aplicar as seguintes sanções, em 

consonância com o capítulo IV da lei 8.666/93: 

 

20.1 ADVERTÊNCIA 

A advertência, sempre fundamentada e por escrito, endereçada a contratada, na qual será 

indicada nos seguintes casos: 

a) Atraso na execução do serviço e entrega dos relatórios (15 dias) sem justificativa 

cabível; 

b) Irregularidade técnica na execução dos serviços; 

c) Inobservância das especificações técnicas definidas para o serviço; 

d) Inobservância das regras de urbanidade e decoro por parte de agentes vinculados à 

contratada. 

20.2 MULTA 

Sem prejuízo de outras penalidades, a multa será aplicada nos seguintes casos e 

percentuais: 

a) Para os casos de atrasos injustificados na execução de determinado serviço e 

entrega de relatório (15 dias), ou na correção de serviços anteriormente executado, 
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quando notificada pela fiscalização – multa de 1% sobre o valor da fatura do mês 

que se deu falha; 

b) Abandono ou desistência imotivada do contrato – multa de 5 % do saldo total 

remanescente do contrato; 

c) Inexecução total do contrato – multa de 5% do valor total do contrato. 

20.3 Suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

administração, por prazo de 2 anos. 

20.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, nos 

termos do artigo 87, IV, da Lei 8.666/1993. 

 

  

21. REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Baseado na Lei nº 8.666/1993, por se tratar de serviço de natureza intelectual, científica e 

técnica, fatores que resultam em ampla complexidade executiva, a licitação deverá ocorrer 

no regime de execução: empreitada por preço unitário. 

 

 

Produtos/Forma de apresentação 

 

22. PRODUTOS 

Os serviços serão medidos de acordo com instrução vigente do Estado do Amapá sobre o 

assunto, e a Gestora Ambiental elaborará e encaminhará relatórios periodicamente à 

Gerência de Meio Ambiente-GEMA/SETRAP. Serão exigidos 05 (cinco) diferentes relatórios, 

conforme discriminado a seguir: 

a) Relatório de Mobilização e Planejamento das Atividades; 

b) Relatórios Mensais de Andamento do Programa de Gerenciamento e Supervisão 

Ambiental; 

c) Relatórios Específicos de Execução dos Programas; 

d) Relatórios de Acompanhamento da Execução do EAS;  

e) Relatório final. 

 

 

22.1. Relatório de Mobilização e Planejamento das Atividades 

O Relatório de Mobilização e Planejamento das Atividades tem como principal objetivo 

detalhar a programação dos trabalhos e a equipe técnica a ser mobilizada, devendo ser 

apresentado 20 (vinte) dias após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da 

União. 

A estrutura do Relatório de Mobilização e Planejamento das Atividades conterá, no mínimo: 

a) Descrição do Plano de Trabalho contendo todas as atividades e programas ambientais a 

serem executados, supervisionados e/ou gerenciados. 

b) Cronograma de atividades previstas, itemizado por programa ambiental e/ou atividade, 

contendo a programação dos trabalhos mostrando, por meio do mesmo cronograma, o inter-

relacionamento entre as atividades previstas, constantes do escopo dos serviços. 

c) Cronograma Financeiro com a indicação dos desembolsos mensais durante o prazo total 

de execução dos serviços, compatível com o plano de trabalho apresentado e com a 

disponibilidade de recursos financeiros. 
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d) Relação da equipe mobilizada e a ser mobilizada, por nível de qualificação, alocação e 

função. 

e) Localização e atuação da equipe. 

 

 

22.2. Relatório Mensal de Andamento do Programa de Supervisão e Gerenciamento 

Ambiental (RMAS / RMAG) 

 

22.3. Relatório Zero 

Antes da apresentação do primeiro Relatório Mensal de Andamento deverá ser elaborado 

um Relatório Zero, contendo a seguinte estrutura: 

 

 Introdução; 

Informações Contratuais; 

Identificação do Contrato; 

Escopo dos Serviços Contratados; 

Acompanhamento de Contratos, Convênios e Demais Ajustes Relacionados ao 

Cumprimento das Condicionantes do Empreendimento ou Execução do EAS; 

 Recursos Mobilizados 

Recursos humano 

 Caracterização do Empreendimento 

Identificação das Construtoras e Supervisoras de Obras 

Caracterização dos Segmentos 

 Caracterização Geral 

Estrutura Viária 

Condições de trafegabilidade dos principais acessos das Rodovia AP/070 e AP/110. 

 Análise da Paisagem 

Características dos Recursos Hídricos 

Caracterização da geomorfologia 

Caracterização da geologia 

Caracterização das fitosionomias 

 

 Relatório Fotográfico Antes do Início das Obras 

 Atividades de Pré-lnstalaçäo 

Programas de Supervisão Ambiental 

- Atividades desenvolvidas 

 Programas de Gerenciamento Ambiental 

Atividades desenvolvidas 

 Programa de Execução dos Programas Ambientais 

Atividades desenvolvidas 

 Cronograma dos Programas Ambientais 

 Referências Bibliográficas 

 Anexos 

 

 

22.4. Relatório Mensal 
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O Relatório Mensal de Andamento tem como finalidade acompanhar as atividades 

executadas pela Gestora Ambiental, no período do mês anterior, e ainda subsidiar e gerar 

informações contratuais para análise, fiscalização e acompanhamento. 

Desta maneira, este relatório deverá ser elaborado conforme a metodologia e orientações 

descritas abaixo: 

 - Este documento traz orientação às empresas contratadas pela SETRAP para realização 

de serviços de Gerenciamento e Supervisão Ambiental de obras de infraestrutura de 

transporte sob responsabilidade da SETRAP, que deverão elaborar seus Relatórios Mensais 

de Atividades. Encontra-se dividido em "Estrutura Mínima, Observações Gerais e 

"Orientação para Uso da Marca". 

 

 

ESTRUTURA MÍNIMA 

 

1 .CAPA E CONTRA CAPA 

2. ÍNDICE 

3. APRESENTAÇÃO 

4. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS 

4.1 Identificação do contrato 

4.2 Escopo dos serviços contratados 

4.3 Recursos mobilizados 

a)  Recursos humanos 

b) Infraestrutura 

4.4 Acompanhamento contratual 

5 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

5.1 - Identificação da(s) Construtoras(s) 

5.2 - Identificação da Supervisão de Obras 

5.3 - Situação das Obras 

6. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

6.1 Histórico 

6.2 Status de licenciamento da obra e áreas de apoio 

7. GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

7.1 Acompanhamento do atendimento às condicionantes das licenças ambientais do 

empreendimento  

7.2 Acompanhamento de contratos, convênios e demais ajustes relacionados ao 

cumprimento das condicionantes do licenciamento ou execução dos Programas do Estudo 

Ambiental Simplificado – EAS. 

7.3 Acompanhamento da Execução dos Programas do EAS. 

8. SUPERVISÃO AMBIENTAL 

8.1 Acompanhamento da execução dos Programas do EAS sob a responsabilidade das 

Construtoras 

8.2 Quadro-resumo das ocorrências identificadas. 

8.3 Registros expedidos no período, incluindo Declarações de Conformidade e Não 

Conformidade. 

9. EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

9.1 Programas executados no período 

a) Programas de execução direta/contínua (gerenciamento) 
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b) Programas de execução por campanhas (equipes próprias) 

10. CONCLUSÕES: resultados do período e recomendações para o próximo relatório.  

11. ANEXOS 

a) Cópias de documentos: cartas, ofícios, atas e outros; 

b) Autorizações de viagens terrestres e deslocamentos; 

c) Declarações de participação nas atividades do período; 

d) Fotos, figuras, ilustrações. 

 

O Relatório poderá ser apresentado em dois volumes, sendo o Volume I constante dos itens 

relativos ao Gerenciamento Ambiental, e o Volume II, às atividades de Supervisão 

Ambiental. 

Visando racionalizar o uso de recursos, o relatório deverá ter a seguinte apresentação: 

a) Texto terá como fonte a letra Spranq eco sans 11 em espaçamento 1,0.  

Esta fonte reduz em cerca de 30% o consumo de toner na impressão e pode ser adquirida 

em: http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/Ecofont/ecofont.aspx 

b) Seja utilizada a impressão em frente e verso das folhas; 

c) Seja feito uso de papel reciclado. 

 

 

I. CAPA E CONTRA CAPA 

As capas e contra capas dos relatórios devem, obrigatoriamente, conter os elementos 

gráficos e informações indicados a seguir (Quadro l): 

a) Logomarca da SETRAP e Governo do Estado do Amapá, 

b) Identificação das Rodovias, trecho, subtrecho e segmento; 

c) Título: Fonte Spranq eco sans, Negrito, 28, caixa alto; 

d) Subtítulo: Fonte Spranq eco sans, 16; 

e) Data (mês e ano) Fonte Spranq eco sans, 12; 

f) Na contra capa deverão constar as logomarcas dos envolvidos, respeitando-se a seguinte 

ordem: empresa contratada, SETRAP, Governo Estadual (consultar "Orientações para Uso 

da Marca").  

 

 

Quadro 1. Exemplo de capa e contra capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.4 

21.5 

 

                                               

Monitoramento Ambiental das Obras de 
Infraestrutura Rodoviária, AP-070, AP-340 

(Ponte dos Bulhões), AP-110, 426 II (Ponte do 
Meruoca) no Estado do Amapá 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

Relatório de Andamento (Código) 

 

 

 

Mês/Ano 

                                            

 

 

 

 

Contra Capa 
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No documento deverão constar também: 

a) Lista de Abreviaturas e Siglas; 

b) Referências Bibliográficas; 

c) Anexos. 

 

II. APRESENTAÇÃO 

A apresentação do relatório deverá conter minimamente: 

a) Número, periodicidade e objetivo do relatório, conforme cada contrato (por exemplo: 1º 

Relatório Mensal de Gerenciamento e Supervisão Ambiental); 

b) Número do contrato; 

c) Mês e ano das atividades a que se refere o Relatório; 

d) Indicação dos trechos, seguimentos, e código PNV do empreendimento. 

 

III. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS 

 

a) Identificação do contrato (ou ajuste): 

 Processo administrativo (número); 

 Edital (número e objeto);  

 Publicação 

 Número do Contrato; 

 Vigência; 

 Objeto do Contrato; 

 Prazo de execução; 

 Valor e caução; 

 Apostilas de reajustamento (quando houver) com valor e caução; 

 Aditivos (quando houver). 

 

b) Escopo dos serviços contratados 

Detalhamento do objeto do contrato, contendo a descrição sucinta dos serviços, Programas 

do Estudo Ambiental Simplificado – EAS, cumprimento de condicionantes e outros. 

No caso de Contratos de gestão ambiental cujos programas são executados por outras 

empresas, deve ser incluída no item Gerenciamento Ambiental tabela contendo todos os 

serviços a serem gerenciados, com respectivos coordenadores e executores. 

 

c) Recursos mobilizados 

 

d) Recursos Humanos 

Relação dos profissionais alocados no contrato naquele período, especificando (Quadro 2): 

 Nome; 

 Formação; 

 Função/Participação no contrato: 

Indicar a que serviço está vinculado (nível funcional no gerenciamento); 

Indicar a que programa está vinculado (execução de programas); 

 Lotação, no caso de mais de um escritório para a equipe. 

Infraestrutura 
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Descrição da infraestrutura montada para execução dos serviços, composta pelo 

escritório, especificando sua localização (endereço completo) e composição da equipe 

neles lotada. A descrição dos recursos materiais pode ser apresentada também de forma 

separada, conforme demonstrado a seguir (Quadro 3). Os itens "Infraestrutura" e 

―Recursos Materiais‖ podem também ser tratados separadamente, apresentando-se, neste 

caso, a relação completa dos materiais alocados no contrato, se assim for considerado 

pertinente. 

Deve ser verificado o que estabelece cada Contrato ou Edital quanto a este tema. 

 

Acompanhamento Contratual 

Apresentação de planilha cumulativa dos quantitativos do contrato e respectivos valores (em 

reais e percentual), de forma a facilitar o acompanhamento da evolução físico- financeira do 

Contrato encontra-se no Anexo IV. 

 

Quadro 2. Exemplo de quadro de equipe mobilizada. 

Nome Finalidade Localização Atividade Nível 

Funcional 

Formação 

João da Silva Gestão Brasília Coordenador 

Ambiental 

P8044 Eng. 

Ambiental 

Maria de 

Souza 

Supervisã

o  

Rio de 

Janeiro 

Proteção de 

Fauna 
P8033 

Biólogo 

      

 

Quadro 3. Exemplo de quadro de equipamentos alocados. 

Número do 

item 

Tipo Descrição Quantidade Local 

1 Computador Dell Optiplex 

330 

3 Brasília 

2 GPS Portátil GarmimEtrex 

Vista 

1 Rio de 

Janeiro 

3     

 

e) Caracterização do empreendimento 

Este tópico deverá constar de: 

 Identificação da (s) Construtora (s); 

 Identificação da Supervisora de Obras; 

 Situação da obra com Mapa de Localização georreferenciado; 

 Descrição dos segmentos (rodovia, trecho, subtrecho, código PNV) e respectivos 

lotes; 
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 Obras de Arte Especiais (relação com tipo e localização); o Diagrama Unifilar da 

rodovia, com a evolução das obras por atividade (terraplanagem, drenagem, 

pavimentação e outros) com data da última atualização. 

 

f) Licenciamento ambiental 

 Histórico e status do licenciamento ambiental 

Breve histórico do licenciamento ambiental do empreendimento. 

 Situação do Licenciamento Ambiental por Lotes de Construção 

Relação de licenças ambientais e autorizações de supressão de vegetação 

expedidas para cada lote, com data, vigência e situação atual (em vigor, vencida, 

com renovação requerida e, neste caso, data), conforme o Quadro 4. 

 

Quadro 4. Exemplo de quadro de status de licenciamento de lotes. 

Lote Construtor Licença Emissão Validade Status 

 

1 

 

300 BEC 

LI 001/12 01/11/12 30/10/14 Em vigor 

ASV 001/12 01/11/12 30/10/13 Em vigor 

 

 

2 

 

 

Construtora 

A 

ASV 003/11 

Renovação 

01/11/10 
30/10/13 Em vigor 

ASV 003/11 

Renovação 
01/11/10 30/10/11 Vencida 

  

Status de licenciamento das áreas de apoio 

A obtenção das licenças ambientais das áreas de apoio (canteiros, jazidas, pedreiras e 

outros) é de responsabilidade das construtoras conforme preconiza a Instrução de 

Serviço/DG n. 3 de 4/02/2011. Entretanto, cabe a Gerenciadora o acompanhamento do 

status de licenciamento destas áreas, bem como auxiliar e orientar as empresas acerca dos 

procedimentos para obtenção das referidas licenças. 

A emissão de Registros de Ocorrência ou de Não conformidade, caso seja comprovada 

conduta lesiva ao meio ambiente pelo não licenciamento das mesmas, dependerá, portanto, 

deste acompanhamento (Quadro 5). 

 

Quadro 5. Exemplo de quadro de status de licenciamento de áreas de apoio. 

 
Lote 

 
Construtor 

Área de 
apoio 

Órgão 
Licenciad

or 
Licença 

 
Emissã

o 

Validad
e 

Status 

1 
300 BEC Canteiro de 

Obras 

IBAMA LO 001/12 01/11/12 30/10/14 
Em vigor 

2 Construtora 

A 

Cascalheira 

IMAP/AP 

LO 

002/13 

Retificaçã

o 

 

30/10/12 

Vencida 

Renovaçã

o 

solicitada 

em 

30/06/12 
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3 Consórcio 

X 

Pedreira Secretaria 

Municipal 

de Meio 

Ambiente 

LO 

003/12 

01/11/12 

30/10/13 Em vigor 

 

g. Gerenciamento ambiental 

Apresentação das atividades referentes ao Gerenciamento Ambiental, com a especificação 

de todos os Programas do EAS do empreendimento. Deverão ser relatadas reuniões, 

vistorias e demais encontros técnicos realizados no período, documentadas no Relatório por 

atas e memórias de reunião, relatórios de vistoria, cartas expedidas, registros fotográficos, 

listas de presença e outros. 

 

a. Acompanhamento do Atendimento às Condicionantes das Licenças 

Ambientais do Empreendimento 

 

Neste item deverá ser apresentado quadro de status de atendimento às condicionantes 

específicas das licenças e autorizações ambientais vigentes por lote de obras, contendo 

(Quadro 6):  

 Tipo de licença vigente (LP, LI, LO ou ASV, renovação ou retificação); 

 Número da licença; 

 Datas de expedição e validade; 

 Número e transcrição das condicionantes; 

 Prazos específicos (quando houver); 

 Ações realizadas; 

 Status de atendimento e eventual documentação. 

 

b. Acompanhamento de Contratos, Convênios e demais ajustes relacionados 

ao cumprimento das condicionantes do empreendimento ou execução dos 

Programas do EAS. 

 

Neste item deve ser apresentado quadro de acompanhamento dos contratos, convênios, 

Termos de Cooperação ou quaisquer outros instrumentos firmados para o cumprimento de 

condicionantes das licenças ambientais do empreendimento e/ou execução dos programas 

ambientais indicados pelo PBA, caso os mesmos não sejam executados pela própria Gestão 

Ambiental. Este quadro deve conter (Quadro 7): 

 Tipo do instrumento; 

 Número do instrumento (processo, contrato, convênio ou outros); 

 Objeto; 

 Metas e status de execução 

 

Quadro 6. Exemplo de quadro de status de condicionantes específicas de licenças e 

autorizações dos lotes de obras. 

LI 001/12: Atendimento a Condicionantes Específicas 

Lote: 01 Emissão: Renovação/Retificação: Não Validade: 
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01/11/12 se aplica 30/01/14 

Observações: a condicionante 10 foi revista pelo IBAMA após solicitação do DNIT 

Condicionante Prazo Ações realizadas Status 

2.1 

Licenciar em 

até 90 dias 

áreas de apoio 

28/02/13 

 

LO 001/12 obtida junto à SEMA 

para canteiro de obras e 

apresentada ao IBAMA pelo 

Ofício 

001/2012 de 10/11/12. LO 

002/12 obtida junto à SEMA para 

cascalheira e apresentada ao 

IBAMA pelo Ofício 002/2012 de 

11/11/12. Pedreira com LO 

solicitada à SEMA em 10/11/12 

e em obtenção pelo Construtor. 

 

 

 

 

Em andamento 

2.2 Contratar em 

até 120 dias 

gerenciamento 

e supervisão 

ambiental 

30/03/13 Gerenciamento e Supervisão 

Ambienta contratados pelo 

Contrato PP-001/2012 

apresentado ao IBAMA pelo Ofício 

003/2012 de 10/11/12 

 

 

Atendida 

2.3     

2.4     

 

Quadro 7. Exemplo de quadro de status de contratos e convênios. 

Instrumento Número Objeto Metas e Status 

Contrato 
001/2012, 

Fundação A 

Elaboração de 

Estudos do 

Componente 

Indígena 

1 Plano dê Trabalho: 

aprovado 

2 

Elaboração dos estudos: 

em andamento 

a campo 

Convênios 
002/2012, 

Universidade Z 

Programa de 

Fauna do 

PBA 

1 ACCTMB: obtida em 

20/11/12 

2 

Execução de 

campanhas: em 

andamento em campo 

     

 

 

c. Acompanhamento da Execução dos Programas Ambientais 

 

Neste item deverão ser relatadas as atividades executadas no âmbito de cada Programa, 

obedecendo à seguinte estrutura: 
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 Nome do Programa e executor; 

 Resumo: descrição sucinta dos objetivos, metas e etapas para a execução; 

 Atividades previstas para o período: atividades previstas para o período, conforme 

estabelecido no EAS e/ou cronograma contratual; 

 Atividades executadas no período: detalhamento das atividades executadas no 

período do relatório, incluindo todos os registros fotográficos e documentos, material 

produzido e utilizado, e análise cumulativa dos resultados das ações implementadas; 

 Atividades futuras: atividades a serem executadas no período subsequente, com 

cronograma, incluindo a relação dos registros que terão seu cumprimento verificado 

pela equipe de supervisão naquele período (follow up). 

 

No caso de elaboração de relatórios especiais ou de consultoria, independentemente da 

apresentação em separado do produto à SETRAP, seu conteúdo deve estar incluído no 

relatório de andamento, com resumo das atividades, resultados e registros. 

 

h) Supervisão ambiental 

Os itens específicos à Supervisão Ambiental devem constar de volume específico como 

exposto acima. 

 

a. Acompanhamento da execução dos Programas Ambientais de 

responsabilidade das construtoras 

 

A Supervisão Ambiental compete o acompanhamento dos programas executados pelas 

construtoras, e a sistematização das atividades desenvolvidas deve ser apresentada por 

programa, também obedecendo à estrutura apresentada no item de Execução de programas 

e Subprogramas. Os programas acompanhados pela Supervisão Ambiental são, por 

exemplo: 

 Programa Ambiental de Construção, PAC; 

 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, PRAD. 

 

Para as imagens e registros fotográficos, devem-se observar: 

 Descrição de todos os registros das ações desenvolvidas pelas construtoras em 

cada programa, por lote de construção; 

 Descrição das ocorrências identificadas pela equipe de supervisão ambiental, de 

acordo com cada registro fotográfico produzido; 

 Data, coordenadas UTM com fuso, km e estaca de localização das ocorrências e das 

fotografias apresentadas no relatório. 

 

As imagens devem ser apresentadas também em formato.jpg, em alta resolução e em 

arquivos separados. 

Todos os registros produzidos caracterizando a necessidade de alteração ou adequação do 

processo como correção, deverão ser devidamente acompanhados e registrados nos 

relatórios subsequentes até que o problema seja sanado. 

Reuniões, vistorias e demais encontros técnicos deverão também ser descritas e registradas 

fotograficamente, devendo ser anexados ao relatório as atas de reunião, listas de presença, 

memórias, relatórios de vistoria, cartas expedidas pela Coordenação de Supervisão e 
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demais documentos relativos à execução dos programas de responsabilidade das 

construtoras. 

Pode ser usado como referência o exemplo a seguir para a descrição de atividades do 

Programa Ambiental de Construção, PAC: 

 

RELATÓRIO SUPERVISÃO AMBIENTAL - BR 163 - Programa Ambiental de 

Construção 

SUB-TRECHO(S): Lote 02 

PERÍODO(S) 17/08/10 A 16/09/10 

PARTICIPANTES 

Supervisóra: Fabiana Alves 

Consórcio Contécnica/Concremat 

 

Os trabalhos no Lote 2 estão sendo executados pela Empresa Industrial Técnica — EIT sob 

responsabilidade do Sr. Euríclides Góes Torres - Gestor do Contrato, estando seu trecho 

compreendido entre o entroncamento da BR 163 com a BR 230 (Campo Verde) até o 

município de Rurópolis/PA, segmento do km 676 ao krn 789, com 1 13 km de 

Com o período de estiagem a empreiteira responsável intensificou suas atividades de 

terraplenagem e diminuiu a construção de obra de arte corrente – OAC. A Supervisão 

Ambiental, sempre acompanhada do profissional responsável pelo meio ambiente da 

Empresa acompanhou os trabalhos em andamento no intuito de orientar e prevenir, para 

que não haja nenhuma atividade que possa gerar algum tipo de passivo ambiental. 

O novo quadro de funcionários do departamento de meio ambiente da empresa, concentrou 

seu trabalho em solucionar alguns Registros de Não Conformidade, sendo estes realizados 

sempre aos finais de semana. O Gerenciamento Ambiental da rodovia realizou vistorias a 

estes pontos para verificação e sugestão da melhor forma de reconformação da área 

atingida. A avaliação técnica constatou-se que, os procedimentos adotados, foram 

insuficientes e em alguns pontos ineficazes, com isso, a empreiteira recebeu novamente 

orientação sobre reconformação dos locais atingidos, para que posteriormente fossem 

emitidos Registros de Conformidade. Abaixo segue fofos das vistorias realizadas. 

 

 

Fonte: Relatório de Andamento da BR 163/PA — Set/10. 

Pode ser usado, como referencia o exemplo a seguir para apresentação dos registros 

fotográficos das ocorrências, com data e localização dos registros com coordenadas UTM: 
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Fonte: Relatório de Andamento da BR-158/MT. 

 

Pode ser usado, como referência, o exemplo a seguir de registro de reunião: 

 

Neste período aconteceu na área de apoio do Km 126 uma Reunião de 

Acompanhamento e Supervisão de Obra — Raso — para apresentação das empresas 

subcontratadas que irão executar os trabalhos de terraplenagem do trecho e de 

construção de obra de arte corrente — OAC. Neste encontro ficou acordado que a 

Supervisão Ambiental continuará dando suporte de orientação ao batalhão e as 

empreiteiras. 

 

 

 

Foto 

 

 

 

 

Foto 

Reunião com o Comando do 8º BEC no Km 126 

Fonte: Relatório de Andamento da BR-163/PA — set/10 

 

b. Quadro-resumo das ocorrências identificadas 

 

Neste item deverá ser apresentada uma tabela contendo a relação de todos os registros 

expedidos, por lote, contendo: o tipo da ocorrência, a data de expedição do registro, a 

descrição da ocorrência, o prazo para a adoção das providências, status de atendimento do 

registro e observações (Quadro 8). 

Deverá ser apresentada a metodologia de avaliação e classificação das ocorrências (falta 

grave, média, leve) bem como indicadas as ocorrências por classe nos 

informes/notificações. Quando possível, a situação atual deve ser relacionada com a do mês 

anterior, preferivelmente com registro fotográfico. 

 

 

Quadro 8. Exemplo de quadro resumo de ocorrências ambientais. 

 

 

 

 

 

Figura 17: Visão do talude do encabeçamento da 
ponte sobre o Rio sem cobertura vegetal. 
Coordenada UTM... 

(Dia/Mês/Ano) 
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Lote Construtora Data 
km Document

o 

Ocorrência Status 

1 Consórcio A 
01/11/1

2 
10+950 

RNC 

001•/12 

Carreamento 

de sedimento 

para APP 

Enviado à 

SRe 

CGCONT 

2 
Construtora 

B 
10/11/12 25+150 IOA 001/12 

Ponto de 

drenagem 

ineficiente em 

caixa de 

empréstimo 

Em 

correção 

3 
Construtora 

B 

20/11/1

2 
120+050 

Orientação 

verbal 

Barreira de 

contenção 

com 

demanda de 

manutenção 

Corrigido 

4 
      

Legenda: RNC: Registro de Não Conformidade / IOA: Informe de Ocorrência Ambiental. 

 

 c. Registros expedidos no período 

 

Neste item deverão ser anexados, escaneados, todos os registros expedidos no período, 

por lote de construção, se houver, devidamente, assinados pelo Supervisor Ambiental, pelo 

Engenheiro responsável pela obra e/ou atividade correlata e pelo Supervisor de Obras. 

Deverá ser comprovado no Relatório Mensal o encaminhamento desses registros a 

SETRAP. Estes encaminhamentos deverão ser semanais, em caso de não haver urgência 

que caracterize a necessidade imediata de comunicação. 

Para períodos em que não houver registros de inconformidades, deve ser apresentada no 

Relatório Mensal uma Declaração de Conformidade Ambiental da Obra (modelo anexo) 

devidamente assinado pelo Supervisor Ambiental e Coordenador Setorial de Supervisão, 

que deverá seguir os mesmos trâmites de comunicação dos registros de inconformidade. 

 

i) Execução dos programas ambientais 

 

 Programa de Execução Direta/Contínua (Gerenciamento Ambiental) 

 Programas de Execução por Campanhas (Equipes próprias) 

 

Para cada programa executado no período, apresentar minimamente: 

a) Ações e metodologia (conforme EAS e discussões técnicas); 

b) Identificação de pontos de amostragem em mapa e coordenadas UTM, método de coleta 

e conservação das amostras, método de discussão dos resultados obtidos. Quando for o 

caso de análise laboratorial cópia dos laudos deverão ser anexadas; 

c) Resultados em dados brutos dispostos em gráfico, tabela ou similar para melhor 

compreensão, correlacionando-os à etapa da obra, seguidos de análise; 
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d) Avaliação histórica dos parâmetros e caracterização da situação do entorno, de modo a 

segregar os impactos relacionados às obras daqueles causados por outras fontes que 

possam estar presentes no entorno; 

e) Quando necessário, indicar medidas corretivas para possíveis problemas identificados 

durante a execução dos programas (medidas de solução provisórias para serem adotadas 

de imediato e definitivas para equacionar a situação); 

f) Encaminhamentos, sugestões e orientações para a próxima etapa;  

g) Conclusões (por programa): 

 Resultados do período: causas e efeitos e análise comparativa das atividades 

executadas com as dos períodos anteriores; 

 Problemas constatados; 

 Recomendações para o próximo período. 

 

j) Conclusões 

Destacar os principais resultados do período e recomendações para o próximo, detalhando 

com clareza as providências, medidas e encaminhamentos necessários a serem tomados 

pela SETRAP. 

Incluem-se no item situações de compromissos firmados pela SETRAP junto aos órgãos 

licenciadores ou intervenientes, término de convênios, paralisações de atividades ou 

execução de programas, vencimento de licenças, reincidências ou não conformidades 

persistentes ao longo do trecho, dentre outros itens que ensejam a tomada de decisão 

imediata. 

Devem merecer destaque eventos e situações já apontadas em vistorias realizadas pelo 

órgão licenciador ou em relatórios enviados ao mesmo nos períodos anteriores. 

 

k) Anexos 

Deverão constar dos anexos pelo menos os itens a seguir: 

 

a. Cópias de documentos produzidos no período: 

 

 Cartas; ofícios, atas e outros; 

 Novas licenças emitidas, eventuais retificações ou renovações; 

 Notificações emitidas, com registro fotográfico as devidas assinaturas. 

  

b. Autorizações de viagens aéreas, terrestres e deslocamentos: 

 

Deverão ser anexadas todas as autorizações de viagens terrestres e deslocamentos 

realizados no período (Quadro 9). 

 

Quadro 9. Exemplo de quadro de autorizações de viagens e deslocamento. 

AUTORIZAÇÃO PARA VIAGENS  

Solicitação Autorização 

Contrato: Ofício/Memo: 

Data: Data: 

Empresa: Discriminação: 
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Técnico Ida/Volta Percurso Quant. Motivo da viagem 

João da Silva 

20/11/12 MCP/ 

AP-070 

1 Supervisionar a obra em 

andamento. 

21/11/12 AP-070/ 

MCP 

1 

Maria de 

Souza 

20/1 1/12 MCP/ 

AP-110 

1 Acompanhar e execução dos 

programas ambientais. 

21/11/12 AP-110/ 

MCP 

1 

Senhor Coordenador-Geral de Meio Ambiente, 

Solicitamos a V.S Autorização para as viagens acima especificadas. 

Em 01/05/20 

(Assinatura) 

Nome Cargo e Empresa 

A Empresa, 

Autorizo o deslocamento no período conforme solicitado. 

Em 02/05/20 

(Assinatura) 

Nome Cargo e Empresa 

 

 

 c. Declarações de participação nas atividades do período 

Neste item deverão ser apresentadas as declarações de participação de todos os 

profissionais envolvidos nas atividades do período a que se refere o relatório, inclusive dos 

consultores, contendo: 

a) Atividade desenvolvida; 

b)Indicação do programa, serviço prestado ou produto elaborado; 

c) Período ou horas trabalhadas; 

d) Local de execução dos serviços 

 

d. Declaração de Não-Ocorrências ou de Conformidade Ambiental, quando 

couber: 

A emissão dessa Declaração se fará somente nos meses em que não houver registros de 

não conformidade ou notificações que impliquem na correção de ocorrências ambientais. 

Uma vez emitida, deve ser assinada pelo Coordenador de Supervisão Ambiental. 

 

 e. Fotos, figuras e ilustrações: 

As fotos poderão ser apresentadas ao longo do relatório ou em separado, sempre com a 

descrição da imagem, data e referência. No caso de ocorrências, o registro deve ter 

evidenciadas as coordenadas UTM e o km e estaca onde se localizam, além de vincular a 

sua eventual correção ao registro de meses anteriores. Deve-se salvar as imagens 

individualmente, em arquivo digital .jpg e em alta resolução para uso da SETRAP. 

 

- Observações gerais 
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Os Relatórios Mensais e demais produtos e documentos necessários para a medição 

deverão ser encaminhados à SETRAP por meio de expediente oficial, acompanhados dos 

documentos abaixo: 

a) Na entrega dos Produtos: 

 2 (duas) vias originais da planilha de medição (uma dentro do produto e outra fora); 

 2 (duas) vias de cada declaração de equipe, ambas com assinaturas originais (uma 

dentro do produto o outra fora); 

 2 (duas) vias das planilhas de equipe, especificando período e atividade realizada 

(uma dentro do produto e outra fora) 

b) Na entrega das Notas Fiscais: 

 2 (duas) vias da planilha de ISSQN; 

 1 (uma) via da Nota Fiscal e 3 (três) copias; 

 1 (uma) via da Declaração Trabalhista em atendimento ao Artigo no 71 da Lei 

8.666/93; I (uma) via da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em atendimento 

ao Acórdão nO . 1054-P1enári0 4/2012-TCU 

 

Somente após a verificação da entrega de todos os itens, os Relatórios serão encaminhados 

à análise. 

Os profissionais da área técnica da SETRAP avaliarão o Relatório quanto ao 

desenvolvimento dos Programas Ambientais, considerando: 

a) Se as ações estão sendo realizadas em consonância com o que consta do Programa de 

Controle Ambiental - EAS; 

b) Se cada programa está de acordo com o objetivo proposto no EAS e no Contrato; 

c) Se as ações do cronograma físico executado estão sendo seguidas conforme o proposto; 

d) Para as atividades junto ao público, tais como palestras, seminários, cursos, entre outras, 

será verificado o encaminhamento de lista de presença dos participantes, o resumo dos 

conteúdos ministrados, a relação e cópia dos materiais distribuídos, os registros 

fotográficos; 

e) Acerca dos materiais educativos e de divulgação tais como cartilhas, folders, cartazes, 

entre outros, será verificado se o boneco do referido material foi encaminhado previamente 

a SETRAP para análise e aprovação. 

 

Eventualmente, quando da entrega de cada Relatório mensal, poderá ser realizada reunião 

técnica entre os analistas da SETRAP e a Gestora Ambiental, para discussão referente ao 

teor dos relatórios e a definição de providências ou encaminhamentos. 

 

A SETRAP não aceitará o relatório, em caso de: 

a) Não cumprimento das ações do cronograma físico-financeiro sem justificativa; 

b) Alteração ou adequação de metodologia e/ou de cronograma sem prévia discussão; 

c) Falta de informação sobre técnicos mobilizados: ART, declaração, assinatura do 

responsável do programa; 

d) Mudança na equipe técnica sem prévio comunicado e aprovação; 

e) Fotos sem legenda, data e indicação do km/estaca, georeferenciada; 

f) Reuniões, vistorias e eventos sem registros e identificação de data, participantes, pauta, 

resultados, etc., com registros fotográficos; 
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Orientamos que caso seja necessário aditivo ao instrumento de contratação firmada com 

SETRAP, que a solicitação para realização desse seja efetuada com período mínimo de 60 

(sessenta) dia antes do final do prazo de vigência do mesmo. Esse prazo é necessário para 

que possam ser providenciados os tramites para o atendimento da solicitação junto aos 

vários setores da SETRAP. 

 

III. ORIENTAÇÕES PARA USO DA MARCA 

 

Todo boneco de material produzido pela Gestão Ambiental que envolva a imagem da 

SETRAP, como cartilhas, folders, cartazes, site, identidade visual, entre outros, deverá ser, 

obrigatoriamente, encaminhado à SETRAP para revisão e aprovação no mínimo 15 dias 

antes de sua publicação e distribuição. Desta forma deve-se: 

a) Encaminhar, por meio de expediente formal, o boneco do material educativo/divulgação 

(folders, cartazes, site, identidade visual, entre outros), que deverá ser protocolado no Apoio 

da SETRAP; 

b) O material deverá ser aprovado pela equipe da SETRAP e também pela Assessoria de 

Comunicação da SETRAP. Somente a partir da resposta da SETRAP, aprovando o material 

é que o mesmo poderá ser publicado/divulgado. 

As logomarcas devem ser dispostas em ordem hierárquica. Da esquerda para a direita: 

Empresa Gestora; SETRAP e Governo Estadual. 

 

Cumpre lembrar que, durante períodos eleitorais não é permitida a utilização da 

logomarca do Governo Federal, Governo Estadual e Municipal. A logomarca do Governo 

Estadual muda a cada nova gestão, por isso deve-se sempre atentar que a marca utilizada é 

uma versão atualizada. 

Modelo de Declaração de Conformidade 

 

 

Logomarca da 

supervisão  

             Ambiental 

 

REGISTRO DE 

CONFORMIDADE 

Nº X / XXX 

  

Logomarca 

SETRAP 

Supervisão: Data: 

 

____/_____/_____ 
Lote/ Construtora:  

 Este REGISTRO DE CONFORMIDADE deve ser preenchido em duas vias, sendo 

uma para o  Supervisor Ambiental e uma a anexar ao Diário de Obras. 

 

LOCALIZAÇÃO  

Km Lado Estaca Coordenadas UTM Fuso 

      

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 

INFORME DE OCORRÊNCIA Nº XXX/20XX 

REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE Nº XXX/20XX 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado de Transporte 

Gerência de Meio Ambiente - GEMA 

 

 

OCORRÊNCIAS 

 

Observações para preenchimento: para cada ocorrência, é emitido um RCO. Para os 

Informes de Ocorrência e Não conformidade, são emitidos Registros de 

Conformidade.  Apenas para Registros de Orientação não são emitidos Registros de 

Conformidade. Assim que a empresa resolve o problema, é emitido RC. 

 

SITUAÇÃO ATUAL / MEDIDAS ADOTADAS 

 

 

ASSINATURAS 

Supervisão 

Ambiental 

Construtora Supervisora 

de Obras 

Fiscalização DNIT 

    

Logomarca da 
Supervisão 

Ambiental 

Identificar aqui a rodovia 

REGISTRO DE CONFORMIDADE 

Nº XXX/20XX 

Registro Fotográfico 

Logomarca 

DNIT 

 
 

Foto 01. (incluir descrição, data e 

coordenadas) 

Foto 02. (incluir descrição, data e 

coordenadas) 

  

Foto 03. (incluir descrição, data e 

coordenadas) 

Foto 04. (incluir descrição, data e 

coordenadas) 

 

 

22.5. Relatórios Específicos de Execução dos Programas – REEP 
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Os Relatórios específicos têm como finalidade detalhar as atividades referentes à execução 

dos Programas Ambientais, conforme a periodicidade descrita no item, que deverá ser 

anexado ao relatório mensal. 

Para cada programa executado no período, apresentar minimamente: 

 

1. Índice 

2. Apresentação 

3. Informações Contratuais 

3.1 Identificação do contrato 

3.2 Escopo dos serviços contratados 

3.3 Recursos mobilizados 

 Recursos humanos 

 Infraestrutura 

3.4 Acompanhamento contratual 

4. Caracterização do Empreendimento 

4.1 Identificação da(s) Construtora (s)  

4.2 Identificação da Supervisora de Obras 

4.3 Situação das obras 

5. Licenciamento Ambiental 

5.1 Histórico 

5.2 Status de licenciamento da obra e áreas de apoio 

6. Gerenciamento Ambiental 

6.1 Acompanhamento do atendimento às condicionantes das licenças ambientais do 

empreendimento;  

6.2 Acompanhamento de contratos; convênios e demais ajustes relacionados ao 

cumprimento das condicionantes do licenciamento ou execução dos Programas do Estudo 

Ambiental Simplificado – EAS; 

6.3 Acompanhamento da Execução dos Programas do EAS. 

7. Supervisão Ambiental 

7.1 Acompanhamento da execução dos Programas do EAS sob a responsabilidade das 

Construtoras; 

7.2 Quadro-resumo das ocorrências identificadas; 

7.3 Registros expedidos no período, incluindo Declarações de Conformidade e Não 

Conformidade. 

8. Execução dos Programas Ambientais 

8.1 Programas executados no período 

 Programa de execução direta/contínua (gerenciamento) 

 Programa de execução por campanhas (equipe própria) 

9. Conclusões 

 Resultados do período e recomendações para o próximo relatório  

10. Anexos 

 Cópias de documentos: cartas, ofícios, atas e outros; 

 Autorizações de viagens e deslocamentos; 

 Declarações de participação nas atividades do período; 

 Fotos, figuras, ilustrações. 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado de Transporte 

Gerência de Meio Ambiente - GEMA 

 

 

 

22.6. Relatório de Acompanhamento da Execução do EAS  

O relatório tem como objetivo apresentar detalhamento das atividades realizadas, elencando 

cada programa ambiental e ainda informações sobre as condições gerais e específicas das 

Licenças Ambientais e algum questionamento ou informação adicional solicitada, com 

relatório fotográfico; a ser encaminhado semestralmente a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente. 

 

 

22.7. Relatório Final  

O Relatório Final deverá ser apresentado 30 dias após o término dos trabalhos, 

consolidando os relatórios de cada atividade, devendo consubstanciar todas as informações 

pertinentes ao Contrato. 

Deverão acompanhar as informações, desenhos, gráficos e anexos necessários à sua 

análise, assim como especificações, quadros demonstrativos de quantidade, orçamento e 

demais informações pertinentes, com a devida analise integrada de todos os dados gerados 

no âmbito do contrato e propondo inclusive, quando couber, a revisão dos programas 

ambientais em execução. 

Além disso, deverá informar para cada um dos programas realizados se: 

a) As obras afetaram o meio ambiente; 

b) Os programas realizados foram eficientes para mitigar os efeitos negativos das obras 

identificados no EAS; 

c) Os objetivos discriminados para o programa no PBA foram atingidos; 

d) Houve ajustes na metodologia adotada em determinados programas tendo como base o 

definido no EAS (inclusão/exclusão de objetivos/ações, alteração na metodologia proposta 

etc.). Para cada caso que se enquadre nessa situação, apresentar justificativas técnicas que 

as tenham motivado. 

e) Recomendações e orientações cabíveis para a Gestão Ambiental do Empreendimento da 

próxima etapa, indicando, para tanto, a execução de serviços e procedimentos que a equipe 

executora conclua ser necessários; 

f) Análise da situação atual da rodovia, das obras concluídas e em desenvolvimento, 

projetos a serem elaborados ou executados, próximas etapas etc. Para essa análise, deverá 

ser feita uma última vistoria técnica ambiental na rodovia, conjuntamente com a SETRAP, 

para levantamento, identificação e localização das não conformidades decorrentes das 

Obras e dos passivos ambientais existentes no trecho supracitado. 

 

22.8 Forma de apresentação 

Deverão ser entregues 03 jogos de cópias, impressas e encadernadas, e em meio digital, 

para acompanhamento, avaliação e aceitação dos produtos. 

 

 

23. PLANEJAMENTO E CONTROLE 

Todo o desenvolvimento do Trabalho deverá obedecer a um sistema de planejamento e 

controle, no âmbito da Secretaria de Estado de Transportes, mais especificamente na 

Gerência de Meio Ambiente GEMA/SETRAP. 

 

24. DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS À CONTRATADA PELA SETRAP 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

Secretaria de Estado de Transporte 

Gerência de Meio Ambiente - GEMA 

 

 

A SETRAP fornecerá: cópia do Plano de Controle Ambiental (EAS), bem como todo material 

técnico necessário para subsidiar a adequada execução dos serviços descritos neste projeto 

básico. 

 

 

 

25. ASSINATURA 

Declaro que sou responsável pela elaboração deste projeto básico para licitação. O projeto 

básico está atualizado e adequado ao que dispõe o Inciso IV e o parágrafo único do Art. 2 0 

da Lei nº 12.462/2011. 

 

 

 

Jannys Joplin Isacksson Monteiro 

Gerente Geral de Meio Ambiente – GEMA/SETRAP 
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Item Descrição
Cod. Eng. 

Consultiva
Unidade Parte mensal Mês Total Preço Unitário Total contratado

1.1 Coordenador Ambiental P8044 1 100% 18 18 27.740,72R$            499.332,96R$                                   

1.2 Coordenador Setorial para Supervisão Ambiental P8061 1 100% 18 18 31.276,54R$            562.977,72R$                                   

1.3 Analista de Desenvolvimento de Sistema P8007 1 100% 18 18 6.933,35R$              124.800,30R$                                   

1.4 Técnico Ambiental P8143 1 100% 18 18 5.563,76R$              100.147,68R$                                   

1.5 Secretária P8135 1 100% 18 18 4.940,97R$              88.937,46R$                                     

1.6 Auxiliar Administrativo P8026 1 100% 18 18 3.905,16R$              70.292,88R$                                     

1.7 Motorista de Veículo Leve P8113 1 100% 18 18 4.315,03R$              77.670,54R$                                     

2 Imóveis m²/mês m²/mês

2.1 Comercial (2,60% do C.M.C.C - SINAPI) 135 100% 18 18 43,25R$                    105.097,50R$                                   

3 Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) Hora/mês Meses Preço/hora

3.1 Hora produtiva (10h/dia) 300 18 86,46R$                    466.884,00R$                                   

3.2 Hora improdutiva (14h/dia) 420 18 25,29R$                    191.192,40R$                                   

4 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) Hora/mês Meses Preço/hora

4.1 Hora produtiva (8h/dia) 240 18 38,72R$                    167.270,40R$                                   

4.2 Hora improdutiva (16h/dia) 480 18 5,65R$                      48.816,00R$                                     

5 SUBTOTAL DO ITEM A 2.503.419,84R$                               

6 BDI - Engenharia Consultiva 44,88% DE A 44,88% 1.123.534,82R$                               

3.626.954,66R$                      

Item Descrição Nível Func. Unidade Parte mensal Mês Total Preço Unitário Total contratado

1 Biólogo (Herpetofauna) P8033 1 50% 7 7 7.853,13R$              54.971,91R$                                     

2 Biologo (Quirópteros) P8033 1 50% 7 7 7.853,13R$              54.971,91R$                                     

3 Biologo (Mastofauna) P8033 1 50% 7 7 7.853,13R$              54.971,91R$                                     

4 Biologo (Avifauna) P8033 1 50% 7 7 7.853,13R$              54.971,91R$                                     

7 Técnico auxiliar P8025 4 50% 7 28 3.449,24R$              96.578,72R$                                     

8 Motorista P8113 2 100% 7 14 4.315,03R$              60.410,42R$                                     

9 Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) Hora/mês Meses Preço/hora

9.1 Hora produtiva (10h/dia) 300 7 86,46R$                    363.132,00R$                                    

9.2 Hora improdutiva (14h/dia) 420 7 25,29R$                    148.705,20R$                                   

10 Equipamentos e Materiais

10.1 Campanha de monitoramento (armadilhas) 9,0 7.000,00R$              63.000,00R$                                     

11 Imóveis m²/mês m²/mês

11.2 Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) 124,1 100% 7 7 28,28R$                    24.566,84R$                                     

12 SUBTOTAL DO ITEM B 976.280,82R$                                  

13 BDI - Engenharia Consultiva 44,88% DE B 44,88% 438.154,83R$                                   

1.414.435,65R$                      

Item Descrição Nível Func. Unidade Parte mensal Mês Total Preço Unitário Total contratado

1 Engenheiro Florestal P8069 1 100% 18 18 20.415,28R$            367.475,04R$                                   

2 Técnico auxiliar P8025 1 100% 18 18 3.449,24R$              62.086,32R$                                     

3 Motorista de Veículo Leve P8113 1 100% 18 18 4.315,03R$              77.670,54R$                                     

4 Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) Hora/mês Meses Preço/hora

4.1 Hora produtiva (10h/dia) 300 18 86,46R$                    466.884,00R$                                   

4.2 Hora improdutiva (14h/dia) 420 18 25,29R$                    191.192,40R$                                   

5 SUBTOTAL DO ITEM C 1.165.308,30R$                               

6 BDI - Engenharia Consultiva 44,88% DE C 44,88% 522.990,37R$                                   

1.688.298,67R$                               

Item Descrição Nível Func. Unidade Parte mensal Mês Total Preço Unitário Total contratado

1 Engenheiro Ambiental P8058 1 100% 7 7 20.749,24R$            145.244,68R$                                   

2 Especialista para comunicação social (Jornalista) P8092 1 100% 7 7 5.464,23R$              38.249,61R$                                     

3 Técnico auxiliar P8025 1 100% 7 7 3.449,24R$              24.144,68R$                                     

4 Motorista de Veículo Leve P8113 1 100% 7 7 4.315,03R$              30.205,21R$                                     

5 Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) Hora/mês Meses Preço/hora ,

5.1 Hora produtiva (10h/dia) 300 7 86,46R$                    181.566,00R$                                   

5.2 Hora improdutiva (14h/dia) 420 7 25,29R$                    74.352,60R$                                     

6 Equipamentos e Materiais

6.1 Vídeos Educativos (Propagandas e Divulgação) 2 40.000,00R$            80.000,00R$                                     

6.2 Cartilhas informativas 5.000 13,00R$                    65.000,00R$                                     

7 SUBTOTAL DO ITEM D 638.762,78R$                                  

8 BDI - Engenharia Consultiva 44,88% DE D 44,88% 286.676,74R$                                   

925.439,52R$                                  

Item Descrição Nível Func. Unidade Parte mensal Mês Total Preço Unitário Total contratado

1 Engenheiro Ambiental P8058 1 100% 7 7 20.749,24R$            145.244,68R$                                   

2 Técnico auxiliar P8025 1 100% 7 7 3.449,24R$              24.144,68R$                                     

3 Motorista de Veículo Leve P8113 1 100% 7 7 4.315,03R$              30.205,21R$                                     

4 Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) Hora/mês Meses Preço/hora

4.1 Hora produtiva (10h/dia) 300 7 86,46R$                    181.566,00R$                                   

4.2 Hora improdutiva (14h/dia) 420 7 25,29R$                    74.352,60R$                                     

5 Equipamentos e Materiais

5.1 Análises de água (10 corpos hídricos, M e J, 4 coletas/ano) 120 990,00R$                 118.800,00R$                                   

6 SUBTOTAL DO ITEM E 574.313,17R$                                  

7 BDI - Engenharia Consultiva 44,88% DE E 44,88% 257.751,75R$                                   

832.064,92R$                                  

Item Descrição Nível Func. Unidade Parte mensal Mês Total Preço Unitário Total contratado

1 Engenheiro Florestal P8069 1 100% 18 18 20.415,28R$            367.475,04R$                                   

2 Técnico auxiliar P8025 1 100% 18 18 3.449,24R$              62.086,32R$                                     

3 Motorista de Veículo Leve P8113 1 100% 18 18 4.315,03R$              77.670,54R$                                     

4 Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) Hora/mês Meses Preço/hora

4.1 Hora produtiva (10h/dia) 300 18 86,46R$                    466.884,00R$                                   

4.2 Hora improdutiva (14h/dia) 420 18 25,29R$                    191.192,40R$                                   

6 SUBTOTAL DO ITEM F 1.165.308,30R$                               

7 BDI - Engenharia Consultiva 44,88% DE F 44,88% 522.990,37R$                                   

1.688.298,67R$                               

10.175.492,09R$            

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE/GEMA

F - PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO - PAC E  PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS - PRAD

B - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A FAUNA

TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F)

TOTAL ITEM C

D - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

TOTAL ITEM D

E - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS

TOTAL ITEM E

A - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE (GERENCIAMENTO AMBIENTAL E MONITORAMENTO AMBIENTAL DE CONTROLE DE OBRAS)

C - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FLORA

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

Conforme Resolução DNIT nº 11/2020, mês de referência: Abril/2022

Medição referente aos Serviços de Monitoramento Ambiental das Obras de Infraestrutura Rodoviária nas seguintes Rodovias: AP-070, AP-340 (Ponte do Bulhões), AP-110, 426 (II - Ponte do Meruoca) no 

Estado do Amapá.

SUB-TOTAL ITEM F

B8951

100%

E8889

E8891 1

E8891 1 100%

1 100%

E8891 2

E8891 1 100%

E8891 1 100%

TOTAL DO ITEM B

TOTAL DO ITEM A

B8952

100%

E8891 1 100%
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10.175.492,09R$                      TOTAL

6 1.688.298,67R$                         

4 925.439,52R$                            

5 832.064,92R$                            

2 1.414.435,65R$                         

3 1.688.298,67R$                         

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

1 3.626.954,66R$                         

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
E AMBIENTAL  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 
CORPOS HÍDRICOS   

PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO  - 
PAC E PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADAS - PRAD 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL E 
MONITORAMENTO AMBIENTAL DE CONTROLE DE 

OBRAS 

PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FAUNA  

PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FLORA 

ANEXO III 
Resumo da Medição referente aos Serviços de Monitoramento Ambiental  

das Obras de Infraestrutura Rodoviária nas seguintes Rodovias:  
AP-070, AP-340 (Ponte do Bulhões), AP-110, 426 (II - Ponte do Meruoca)  

no Estado do Amapá. 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO
HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7

Seguro contra Acidentes de 

Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,10% Não incide 18,10% Não incide

B2 Feriados 4,83% Não incide 4,83% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,90% 0,69% 0,90% 0,69%

B4 13º Salário 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,95% Não incide 1,95% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 13,20% 10,17% 13,20% 10,17%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 50,72% 19,93% 50,72% 19,93%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,72% 2,87% 3,72% 2,87%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 0,07% 0,09% 0,07%

C3 Férias Indenizadas 0,84% 0,64% 0,84% 0,64%

C4

Depósito Rescisão Sem Justa 

Causa 3,55% 2,74% 3,55% 2,74%

C5 Indenização Adicional 0,31% 0,24% 0,31% 0,24%

C Total 8,51% 6,56% 8,51% 6,56%

D1

Reincidência de Grupo A sobre 

Grupo B 8,52% 3,35% 18,66% 7,33%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP / GERENCIA DE MEIO AMBIENTE - GEMA

UF: AMAPÁ

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE 

OBRA
 COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D



D2

Reincidência de Grupo A sobre 

Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado 0,31% 0,24% 0,33% 0,26%

D

e Reincidência do FGTS 

sobre Aviso Prévio 

Indenizado 8,83% 3,59% 18,99% 7,59%

TOTAL DE ENCARGOS A SER APLICADO 84,86% 46,88% 115,02% 70,88%
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º

201.497,48R$           201.497,48R$           201.497,48R$           201.497,48R$           201.497,48R$           201.497,48R$           201.497,48R$             201.497,48R$           201.497,48R$           201.497,48R$           201.497,48R$             201.497,48R$           201.497,48R$             201.497,48R$              201.497,48R$             201.497,48R$             201.497,48R$              201.497,48R$             

5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

202.062,24R$           202.062,24R$           202.062,24R$             202.062,24R$           202.062,24R$             202.062,24R$             202.062,24R$             

14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28%

93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$               93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$               93.794,37R$             93.794,37R$               93.794,37R$                93.794,37R$               93.794,37R$               93.794,37R$                93.794,37R$               

5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

132.205,65R$           132.205,65R$           132.205,65R$             132.205,65R$           132.205,65R$             132.205,65R$             132.205,65R$             

14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28%

118.866,42R$           118.866,42R$           118.866,42R$             118.866,42R$           118.866,42R$             118.866,42R$             118.866,42R$             

14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28%

93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$               93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$             93.794,37R$               93.794,37R$             93.794,37R$               93.794,37R$                93.794,37R$               93.794,37R$               93.794,37R$                93.794,37R$               

5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

R$ 842.220,52R$           389.086,22R$           389.086,22R$           842.220,52R$           389.086,22R$           389.086,22R$           842.220,52R$             389.086,22R$           389.086,22R$           842.220,52R$           389.086,22R$             389.086,22R$           842.220,52R$             389.086,22R$              389.086,22R$             842.220,52R$             389.086,22R$              842.220,52R$             

% 8,2% 3,8% 3,8% 8,2% 3,8% 3,8% 8,2% 3,8% 3,8% 8,2% 3,8% 3,8% 8,2% 3,8% 3,8% 8,2% 3,8% 8,2%

R$ Acumulado 842.220,52R$           1.231.306,74R$       1.620.392,97R$       2.462.613,49R$       2.851.699,71R$       3.240.785,93R$       4.083.006,45R$         4.472.092,68R$       4.861.178,90R$       5.703.399,42R$       6.092.485,64R$         6.481.571,86R$       7.323.792,38R$         7.712.878,61R$           8.101.964,83R$         8.944.185,35R$         9.333.271,57R$           10.175.492,09R$       

% Acumulada 13,7% 17,5% 21,3% 29,5% 33,4% 37,2% 45,4% 49,2% 53,0% 61,2% 65,0% 68,9% 77,1% 80,9% 84,7% 92,9% 96,7% 100,0%

 

MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR 

TOTAIS 10.175.492,09R$        

ITEM

925.439,52R$                                               

1.688.298,67R$                                           

4

1.688.298,67R$                                           

5

6

832.064,92R$                                               

3

1.414.435,65R$                                           2

1

DESCRIÇÃO

3.626.954,66R$                                           

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
E AMBIENTAL  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 
CORPOS HÍDRICOS   

PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO  - PAC 
E PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADAS - PRAD 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL E 
MONITORAMENTO AMBIENTAL DE CONTROLE DE 

PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FAUNA  

PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FLORA 
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% sobre o PV % sobre o CD

Administração Central Variável - f(CD) 6,90% 10,00%

Despesas Financeiras 0,19% sobre (PV – Lucro) 0,95% 1,38%

Seguros e Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,50% 0,72%

Riscos 0,50% do PV 0,10% 0,14%

8,45% 12,24%

% sobre o PV % sobre o CD

Lucro Variável - f(CD) 8,28% 12,00%

8,28% 12,00%

% sobre o PV % sobre o CD

PIS 1,65 do PV 1,65% 2,39%

COFINS 7,60% do PV 7,60% 11,01%

ISSQN 5,00% do PV 5,00% 7,24%

14,25% 20,64%

30,98% 44,88%

Cálculo ISSQN: PV = Preço de Venda

Município Alíquota CD = Custo Direto

Macapá /AP 5% DF = Despesas Financeiras

DF = [(1 + SELIC)
1/12

 - 1]

sobre (PV-Lucro)

Subtotal 2

Tributos

Subtotal 3

TOTAIS

Conforme Resolução DNIT nº 11/2020, mês de referência: abril/2022

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP                

GERENCIA DE MEIO AMBIENTE - GEMA

Benefícios e Despesas Indiretas para a Engenharia Consultiva

Despesas Indiretas

Subtotal 1

Benefícios 

Cód. verificador: 116737433. Cód. CRC: 7B3FAB9
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ANEXO II 
 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
 

TERMO DE CONTRATO PRESTAÇÃO OBRA DE 

ENGENHARIA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O 

ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA 

............................................................. 

 
O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – 

SETRAP, órgão da Administração Direta, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede no 

Endereço: Rodovia BR-210, Km 0, Bairro São Lázaro, no Município de Macapá/Amapá, CEP 68.908- 

130, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 00.394.577/0001-25, doravante denominado (a) CONTRATANTE, 

neste ato representado(a) pelo(a) senhor(a)        (nome do signatário), portador(a) do RG nº        e 

do CPF nº , (cargo do signatário), nomeado(a) pela (ato de nomeação), 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXXXX, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, com sede no XXXXXX, inscrita no CNPJ nº. XXXXXX, 

representada neste ato pelo seu representante legal, CPF nº XXXXXX, Carteira de Identidade nº. 

XXXXXX, de acordo com a representação legal outorgada por contrato social, em conformidade com 

o que consta no Processo nº 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP e SIGA nº 

00015/SETRAP/2022, e no Edital de Concorrência nº 005/2022-CPL/SETRAP, que a este integra, 

resolvem celebrar o presente Contrato, que obedecerá, integralmente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

vigente, legislação e normas correlatas, mediante as cláusulas e condições seguintes:. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a contratação de contratação de empresa 

especializada em GERENCIAMENTO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO 

AMBIENTAL E O MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, PLANO RODOVIÁRIO DO AMAPÁ, que será 

prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos 

que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este 

instrumento contratual. 

Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório Edital Concorrência nº 

005/2022-CPL/SETRAP e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Edital Concorrência nº 

005/2022- CPL/SETRAP, 521 (quinhentos e vinte um) dias, com início na data de 

.........../......../ .......................................................................................... e encerramento em 

.........../........./........... 

A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, em razão de o objeto estar 

contemplado na meta XXXX, do Programa XXXXX, do Plano Plurianual YYYY, conforme 

art. 57, I da Lei de Licitações. 

A execução dos serviços será iniciada (indicar a data ou evento para o 

início dos serviços), cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico. 
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O prazo de vigência do contrato será de 521 (quinhentos e vinte um) dias, a contar da 

assinatura do contrato. 

A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser 

formalizada nos autos do processo administrativo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

O valor total da contratação é de R$ 10.175.492,09 (dez milhões, cento e setenta e cinco mil, 

quatrocentos e noventa e dois reais e nove centavos) 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 

licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Estado do Amapá, para o exercício de 2022, na 

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: Secretaria de Estado de Transportes do Amapá 
Fonte: 0.1.74 (Operações de Crédito Interna – BNDES) 
Programa de Trabalho: 21.101.1.26.782.0030.2522 (Monitoramento Ambiental para as Obras 
de Infraestrutura de Transporte); 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 (Obras e Instalações); 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Projeto Básico, item 16, sendo: 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de 

entrega e aceitação dos produtos pela SETRAP, conforme o cronograma físico-financeiro 

descrito acima. 

O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de Ordem 

Bancária contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo, para isto, 

ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que 

deverá ser efetivado o crédito. 

Quando do pagamento, a empresa contratada deverá apresentar Certidão Negativa da 

Procuradoria do Estado do Amapá. Como preceitua o Decreto no 1.278, de 17 de 

fevereiro de 2011, em seu art. 7, inciso I, alínea "c". 

Quando do pagamento, a empresa contratada deverá apresentar Certidão Negativa 

comprovando a inexistência de débitos inscritos em Divida ativa pela Procuradoria Fiscal 

da Procuradoria Geral do Estado. 

Deverá ainda apresentar: 

 
a. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos e a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da 

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/2014; 
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b. Prova de Regularidade com a Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantida por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por Lei; 

c. Prova de Regularidade relativa a Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), nos 

termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943; 

d. Prova de regularidade com Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

e. Prova de regularidade com Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante ou outra 

equivalente, na forma da Lei; 

A SETRAP pagará à contratada, pela obra contratada e executada, os preços integrantes 

da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de 

imprevistos. Fica expressamente estabelecido que o preço total inclui todos os custos 

diretos e indiretos para a execução da obra, de acordo com as condições previstas nas 

Especificações e nas Normas indicadas neste Projeto Básico e demais documentos da 

licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e 

executados. 

Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição da 

obra. Emitido o atestado de conformidade, a contratada deverá apresentar na sede da 

SETRAP, as notasfiscais correspondentes à medição, que serão encaminhadas ao Setor 

Competente, NSP – Núcleo Setorial de Planejamento, após devidamente atestada pelo 

DOV – Departamento de Obras Viárias. 

Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data 

daemissão do aceite na nota fiscal recebida pela SETRAP. 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado 

I = (TX) I = (6/100) I = 0.00016438 

365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO. 

As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual 

(reajuste emsentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas: 

A parcela dos preços contratuais, em reais, deverá ser reajustada pelos índices setoriais 

utilizados pela SETRAP, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após 

decorrido 01(um) ano desde o mês base da proposta que deverá ser o mesmo do 

orçamento preestabelecido no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, 

de14/02/01, os valores foram estimados com base na TABELA DE PREÇO DE 

CONSULTORIA DO DNIT (Boletim Administrativo Edição n°163, Resolução n°11/2020- 

DNIT e seus anexos) com valores referentes a OUTUBRO/2021. Tal procedimento 
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somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for superior a 12 

meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº. 10.192/2001. 

Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

R = I1 – IO x V 
IO 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SETRAP 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à data prevista de 
pagamento, serão atualizados financeiramente, desde que o Contratado não tenha dado 
causa a atraso, pelos índices de variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA/IBGE, em vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem 
econômica desde a data da emissão do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pela 
SETTAP até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da Contratada, 
estabelecida no EDITAL, após decorridos 30 dias contados a partirda data do atestado de 
conformidade e entrega da nota fiscal. 
O IPCA foi instituído inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstrações 
financeirasdas companhias de capital aberto. 
Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as 
parcelasque compõem esses itens deverão ser desmembradas passando cada parcela a 
ser corrigida pelo seu respectivo índice. Aplica-se a Instrução de Serviço DG/DNIT n.º 
02/2002 de 09/09/2002, disponível em http://www1.dnit.gov.br/download/is02_2002.pdf . 
Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do 

valordeste, 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 5% (cinco 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: 
 

 Carta de Fiança Bancária; 

  Seguro-Garantia; 

  Caução em dinheiro; 

  Título da Dívida Pública;  

 

a) No caso de Carta 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 SETRAP sob pena de 

rescisão contratual ressalvando os casos em que a duração do contrato for 

inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo 

prazo contratual.Além disso, a Carta Financeira deverá ser devidamente 

registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme 

determinada na Lei 6.015/73, art. 129 e deverá vir acompanhadade cópia 

autenticada do estatuto social do banco, cópia autenticada da ata da 

http://www1.dnit.gov.br/download/is02_2002.pdf


PROCESSO Nº 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP 
SIGA Nº 00015/SETRAP/2022 

ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Estado do Amapá – Secretaria de Estado de Transportes do Amapá (SETRAP) 
Edital Concorrência Pública nº 000/2022-CPL/SETRAP 

Processo nº 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP, SIGA nº 00015/SETRAP/2022 

 

 

assembleia que elegeu a última diretoria do banco, cópia autenticada do 

instrumento de procuração em se tratando de procurador do branco e 

reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da Carta de Fiança. 

b) No caso da opção pelo Seguro-Garantia o mesmo será feito mediante 

entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no 

país e nem nome da SETRAP 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 

SETRAP sob pena de rescisão contratual.  

c) No caso da opção por Caução em Dinheiro o interessado deverá 

obrigatoriamente efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal (Decreto-

Lei nº 1.737/79, art. 1º, Inciso IV) pelo interessado em conta de caução 

vinculado a SETRAP.  

d) No caso de opção pelo Título da Dívida Pública deverá estar 

acompanhado de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional no 

qual informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate e taxa de 

atualização de condições de resgate. No caso de opção por caução em 

dinheiro, o interessado deverá procurar a Secretaria de Estado da Fazenda, 

para obter instruções de como efetuá-la. 

 

A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou liberada após o 

recebimento definitivo dos serviços. 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 

resultantes da execução do contrato, inclusive no caso de subcontratação, quando ficará 

solidariamente responsável com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigações. A 

inadimplência do contratado ou do subcontratado com referencia aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem a SETRAP a responsabilidade sobre o 

seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o 

uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis, consoante o disposto 

no § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93. 

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização 

pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital 

Concorrência nº 005/2022-CPL/SETRAP. 

9.  CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Emitir Nota de Empenho e informar a Contratada sobre a sua emissão; 
Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, após receber e aprovar o 
serviçocontratado; 
Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 
apresentação e aceite da Nota Fiscal emitida pela Contratada; 
Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao cumprimento dos 
serviçoscontratados, especificando o detalhamento necessário à sua perfeita execução; 
Prestar as informações e esclarecimentos necessários que possam vir a ser solicitados 
pelaempresa Contratada; 



PROCESSO Nº 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP 
SIGA Nº 00015/SETRAP/2022 

ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Estado do Amapá – Secretaria de Estado de Transportes do Amapá (SETRAP) 
Edital Concorrência Pública nº 000/2022-CPL/SETRAP 

Processo nº 0044.0093.2193.0004/2022-GAB/SETRAP, SIGA nº 00015/SETRAP/2022 

 

 

Prestar as informações e esclarecimentos necessários que possam vir a ser solicitados 
pelaempresa Contratada. 
Notificar, por escrito, a CONTRATADA, nas ocorrências de eventuais imperfeições 
notranscorrer da execução da obra, fixando prazo para sua correção. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Além de outras exigências da legislação pertinente e DESTE INSTRUMENTO, são 
obrigações da empresa CONTRATADA: 

a) Executar os serviços com presteza e qualidade técnica e entregar os produtos em concordância 
com os requisitos inerentes a cada atividade definida no item 3 do Projeto Básico, anexo I do Edital 
Concorrência nº 005/2022-CPL/SETRAP. 

b) Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem defeitos, ou incorreções que forem detectadas durante a vigência do contrato, 
cuja responsabilidade lhe seja atribuível, exclusivamente; 
c) Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execução dos 
serviços, sem interrupção, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com a SETRAP, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas com todos os encargos e obrigações 
sociais, trabalhistas pertinentes à execução dos serviços; 
d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a realização dos serviços contratados, sem que 
haja prévia e expressa anuência da SETRAP; 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização e ao acompanhamento da Contratante; 

f) Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e 
especificações que a ela venham a ser confiado ou que venha a ter acesso em razão da prestação 
dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-los, reproduzi-los ou deles 
dar conhecimento a quaisquer terceiros, sem a prévia e expressa autorização da SETRAP. 
g) Participar das reuniões solicitadas pela SETRAP sempre que solicitada; 
h) Assumir todos os encargos de possíveis demandas cíveis e penais relacionadas à execução 
dos serviços, originariamente ou vincula por prevenção, conexão ou continência; 
i) Não veicular publicidade ou quaisquer informações acerca das atividades objetos deste 
contrato, sem a prévia e expressa autorização da SETRAP. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações 

estabelecidas no Projeto Básico, item 2.1.7, anexo I do Edital Concorrência nº 005/2022- 

CPL/SETRAP. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Caso ocorra inexecução do Contrato, garantindo o contraditório e a ampla defesa em 

regular procedimento administrativo, a contratante poderá aplicar as seguintes sanções, 

em consonância com o capítulo IV da lei 8.666/93: 

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, 

item 20, anexo I do Edital Concorrência nº 005/2022-CPL/SETRAP. 

ADVERTÊNCIA. 

A advertência, sempre fundamentada e por escrito, endereçada a contratada, na qual 

seráindicada nos seguintes casos: 

a) Atraso na execução do serviço e entrega dos relatórios (15 dias) sem justificativa cabível; 
b) Irregularidade técnica na execução dos serviços; 
c) Inobservância das especificações técnicas definidas para o serviço; 
d) Inobservância das regras de urbanidade e decoro por parte de agentes vinculados à 
contratada. 

MULTA 

Sem prejuízo de outras penalidades, a multa será aplicada nos seguintes casos e 
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percentuais: 

a) Para os casos de atrasos injustificados na execução de determinado serviço e entrega de 
relatório (15 dias), ou na correção de serviços anteriormente executado, quando notificada pela 
fiscalização – multa de 1% sobre o valor da fatura do mês que se deu falha; 
b) Abandono ou desistência imotivada do contrato – multa de 5 % do saldo total remanescente do 
contrato; 
c) Inexecução total do contrato – multa de 5% do valor total do contrato. 

Suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo de 2 anos. 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, nos 
termos do artigo87, IV, da Lei 8.666/1993. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – RESCISÃO 
 
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao 

Edital; 

amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativaprevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993,bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017. 

A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 

poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária. 

Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 

preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI 

de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de 

referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do 

contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em 

atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto 

nº 7.983/2013. 

Para o objeto ou parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço 

unitário, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do 
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contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos 

contratuais não excedam os custos unitáriosdo sistema de referência utilizado na forma do 

Decreto nº 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora 

ante a da segunda colocada na licitação. 

O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço 

deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da administração pública 

divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global 

contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e 

respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais e estaduais aplicáveis 

e,subsidiariamente, segundoas disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado do Amapá, no prazo previsto na Lei nº 

8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária de Macapá/Amapá. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias 
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes. 

 
Macapá, DIA do MÊS de 2022. 

 
 
 

 
Responsável legal da CONTRATANTE 

Responsável legal da CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

NOME DA EMPRESA inscrito no CNPJ nº , por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF 

nº , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

 
 

Loca, e data 
 

.................................... 
(representante legal, CPF, RG) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 

 
 

Atesto, em atendimento ao previsto no item 8.1.7. do Edital da Concorrência nº 005/2022- 

CPL/SETRAP, que eu,  , portador(a) do CPF(MF) nº                                  

e inscrito(a)   no   CREA/ sob   o   nº  , representante da empresa 

  , estabelecida no(a)    

como seu(ua) representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante o 

representante da Secretaria de Estado de Transportes do Amapá - SETRAP e vistoriei os locais onde 

serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e 

peculiaridades existentes. Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços a executar, bem 

como de todas as implicações técnicas e financeiras da continuidade dos serviços. 

 
Local e data    

Assinatura e carimbo (Representante Legal) 

 
Visto:  

Representante da SETRAP: 

 
Observações: 

1) Emitir em papel que identifique à licitante; 

2) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração 

de que conhece as condições locais para a execução do objeto, bem como das implicações técnicas 

e financeiras para execução da Obra, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e 

outros em mesmo sentido 
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MODELO DE PROPOSTA 

(em papel timbrado da empresa) 

 
À Secretaria de Estado do Transportes - SETRAP 

Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro, Macapá/AP Macapá - Amapá 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 005/2022- CPL/SETRAP 

Dados da Empresa: 

RAZÃO SOCIAL:    

CNPJ (MF) Nº:    

ENDEREÇO:   

TELEFONE/E-MAIL:   

CIDADE/ESTADO:   

a) O preço global para a execução das obras e serviços será de R$ ( ......................... ); 

b) O prazo máximo para execução das obras é de (.............. ) dias consecutivos, contados da data da 

assinatura do contrato; 

c) A validade da proposta é de ( .............. ) dias consecutivos, contados da data de sua abertura; 

d) A taxa de Leis Sociais utilizadas na composição de nossos preços é de %; 

e) A taxa de B.D.I. utilizada na composição de nossos preços é de %; 

f) A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital. 

 
Na hipótese de ser adjudicado a esta firma o objeto licitado, o representante legal para assinatura do 

Contrato ou qualquer outro documento será: 

NOME:    

ESTADO CIVIL:     

PROFISSÃO:    

CARTEIRA DE IDENTIDADE:    

CIC / MF Nº:   

CARGO:    

ENDEREÇO:    

CIDADE/ESTADO:    

 

 

Local e Data. 

 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FIRMA 
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MODELOS DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Identificação completa do representante da licitante) 

 
 

Como representante devidamente constituído de doravante denominado (Identificação 

da licitante) para fins no disposto no (Licitante) Item do Edital 

Concorrência nº 005/2022-CPL/SETRAP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta apresentada para participar do Edital Concorrência nº 005/2022-CPL/SETRAP foi 

elaborada de maneira independente pelo licitante (Identificação da licitante). E 

o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº 

  , por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital Concorrência nº 

005/2022-CPL/SETRAP, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Edital nº por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato no Edital quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital Concorrência nº 005/2022-

CPL/SETRAP, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Concorrência nº 005/2022-CPL/SETRAP 

antes da adjudicação do objeto do referido Edital; 

f) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital Concorrência nº 

005/2022-CPL/SETRAP não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante da SETRAP antes da abertura oficial das propostas; g) Que está 

plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 
Macapá-AP, 00 de MÊS de 2022 

 

Representante legal do licitante no âmbito da licitação (com identificação completa) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 
 
 

 
  (empresa),        CNPJ        (CNPJ)         nº. 

  , situada , declara sob as penas da Lei 

que não há a superveniência de fatos impeditivos da habilitação na CONCORRÊNCIA nº 005/2022-

CPL/SETRAP. 

 
 
 

 
Local e data.    

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

 
(nome da empresa), estabelecida na (rua; nº e cidade), por seu representante legal (nome do 

representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF , endereço domiciliar), declara, sob as 

penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa 

de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou 

Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada 

na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor 

Individual – MEI, nos termos da lei. 

 
 

(Local), 00 de MÊS de 2022. 

 
 

 
Assinatura e carimbo (representante legal) 
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MINUTA DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO 
 

A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP 

Comissão Permanente de Licitação 

Rod. BR-210, km - s/n – São Lázaro 

Macapá/Ap - Brasil 

Carta de fiança - R$............. 

Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da cidade 

...................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados, declara-se fiador e 

principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil 

Brasileiro, da empresa ...................... sediada à rua ......................................... da cidade ....................... 

do Estado ................... até o limite de R$ ................ ( ...................................... ) para efeito de garantia 

para a execução do Contrato objeto do Edital Concorrência nº 005/2022-CPL/SETRAP. 

Este Banco se obriga, obedecido ao limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas as 

requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pela SETRAP, sem 

qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial 

com respeito à SETRAP. 

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser este 

Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação 

assumida por nossa afiançada. 

Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou pagar 

o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de fiança, que 

seja aceita por este Departamento. 

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº. ............. ou outro registro 

usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do 

Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 

Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de 

disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ......... do ano ............ , 

tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ................ realizada em............... A presente fiança 

vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo da obra pela SETRAP. 

 
................., ...... de .......... de .... 

Banco ......................................... 

 
Obs. 

1) A carta deverá ser emitida em papel timbrado, devendo, ainda, estar com firma devidamente 

reconhecida. 

2) Deverá ser acompanhada de cópia do estatuto do emitente, se este for Sociedade Anônima ou 

cópia do contrato Social, se for Limitada. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 
 
 
 
 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da CONCORRÊNCIA nº 005/2022- 

CPL/SETRAP,   que   o(a)   Sr(a) ,   portador(a)   do   CPF(MF)   nº 

   e inscrito(a) no CREA/ sob o nº é o(a) nosso(a) 

indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução do objeto da licitação em apreço. 

 
OBS: Declarar os nomes de todos os responsáveis técnicos, de acordo com as especificações do 

objeto, que acompanharão a execução da obra. 

 
 

Local e data    
 
 

Assinatura e carimbo (do representante legal) 

 
 
 
 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

A empresa, CNPJ nº , declara a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, para fins 

de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de CONCORRÊNCIA n° 005/2022-

CPL/SETRAP, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos da legislação 

vigente, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 
 

(Local), de .... de 2022. 

 
Assinatura do representante legal 
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MODELO DE DECLARAÇÂO QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS 

EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS 

INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(em papel personalizado da empresa) 

 
 
A Empresa 

A/C: Comissão Permanente de Licitações – CPL/SETRAP 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 

 
DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE 

 
 

A (nome da empresa) inscrito no CNPJ sob o nº , por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr. (a)   , portador da 

Carteira de Identidade e do CPF nº DECLARA para 

fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de 

outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado. 

 
 

(local e data) 

(representante legal) 
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