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                                        PROJETO BÁSICO   
 

   

1. OBJETO 
1.1. O presente PROJETO BÁSICO, elaborado em acordo com as disposições 

contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, que visa estabelecer os 

requisitos básicos para fundamentar a contratação emergencial de uma empresa 

especializada para aquisição de extintores de incêndio, serviço de recarga e 
manutenção de extintor de incêndio, fornecimento e instalação de placas de 
sinalização e iluminação de segurança contra incêndio e marcação no piso, a 

fim de atender o bloco I do Hospital Universitário cedido para a Secretaria de Saúde 

– SESA, para o enfrentamento ao COVID – 19, em conformidade com o art. 4º da Lei 

federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.  

 
2. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA 
2.1. A organização Mundial da Saúde reconheceu no dia 11 de março de 2020 que o 

coronavírus, responsável pela doença catalogada como COVID-19, se espalhou por 

diversas partes do mundo, a ponto de tal situação merecer se caracterizada como 

uma pandemia. No estado do Amapá, já há vários casos consideradas em situação 

de transmissão comunitária, aquela em que não é possível rastrear a origem da 

contaminação. Tal realidade favorece o aumento drástico do contágio viral e dificulta 

o combate à situação pandêmica. 

2.2. Considerando o Decreto Estadual nº 1.375, de 17 de março de 2020, publicado 

no Diário Oficial do Estado nº 7.125, de 17/03/2020, que decreta a Situação de 

emergência e o Decreto Estadual nº 1.413, de 19 de março de 2020, publicado no 

Diário Oficial do Estado nº 7.127, de 20/03/2020, que decreta o estado de Calamidade 

Pública em razão da grave crise de saúde pública de decorrente da pandemia da 

COVID-19. 

2.3. Considerando a condição de abertura de novos leitos clínicos e de Unidade de 

Tratamento Intensivo para atender os pacientes acometidos pelo COVID-19, depende 

obrigatoriamente da instalação dos equipamentos e sinalizações contra incêndio, para 

Homologo, cfe. Lei nº 8.666/93.  
MCP, ___/05/2020. 

 
 

Juan Mendes              
Secretário - SESA-AP 
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emissão de alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Amapá. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO 
3.1. As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de 

licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988. Porém, o 

referido comando constitucional já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à 

regra geral, com a expressão “ressalvados os casos especificados na legislação”, in 

verbis: 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá (...) ao seguinte:  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.(Grifo Nosso).  

 
3.2. Seguindo essas premissas, ressaltamos que segundo avaliação e planejamento 

do setor requisitante, ratificamos que os materiais e os serviços estão de acordo com 

a necessidade da SESA, bem como o objeto deste projeto tem amparo no Art. 4º da 

Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. 
 
“Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta lei. 
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e 
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus. 
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas 
no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do 
contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 
§ 3º  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, 
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com 
o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, 
quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser 
adquirido.          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) (...) 
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3.3. Como critério de Adjudicação adotar-se-á o MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO. 
 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 
4.1. Os extintores de incêndio devem ser fabricados conforme NBR 15808:2010, e 

atender as especificações técnicas mínimas e quantidades, devidamente instalados. 

4.2. A sinalização de segurança contra incêndio e pânico em conformidade com a 

norma NBR 13434, e atender as especificações técnicas mínimas e quantidades. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 
1.1 Extintor Pó Abc 6 Kg 30 
1.2 Ponto De Iluminação Tipo Balizamento 48 
1.3 Ponto De Iluminação De Emergência 410 
1.4 Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência 111 
1.5 Placa Rota De Fuga Direita - Cód.13 22 
1.6 Placa Rota De Fuga Esquerda - Cód.13 22 
1.7 Placa - Saída  25 
1.8 Placa Alarme Sonoro - Cód. 20 25 
1.9 Placa Alarme De Incêndio - Cód. 21 25 
1.10 Placa Extintor - Cód. 23 30 
1.11 Placa Proibido Usar Elevador - Cód. 4 3 
1.12 Placa Hidrante - Cód. 25 19 
1.13 Placa Porta Corta Fogo 6 
1.14 Placa Mangotinho 19 
1.15 Demarcação De Piso - Amarelo (Mts) 126,4 
1.16 Demarcação De Piso - Vermelha (Mts) 121,5 
1.17 Suporte De Extintor (tripé) 30 
1.18 Serviço De Recarga De Extintor Po Abc 6 Kg  

 
5. DA ESTIMATIVA DA DESPESA 
5.1. A pesquisa de mercado da aquisição do objeto consta anexa aos autos. 

 
6. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
6.1. Durante o fornecimento do objeto deste Projeto Básico será exigido que a 

empresa fornecedora mantenha -se em compatibilidade com as obrigações 
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assumidas, bem como, com todas as condições de habilitação para a contratação com 

a administração pública, referente às regularidades perante as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao Ministério do Trabalho (CNDT). 

6.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e serviço em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto deste projeto, por 

meio da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 

 
7.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
7.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Projeto Básico correrão a 

cargo da Fonte: 215, natureza: 44. 90.52 e 33.90.30, Unidade Gestora 300301; Plano 

Orçamentário – PO 0829. 

 

8. PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
8.1. O objeto deste Projeto deverá ser entregue em até 24 (vinte quatro) horas, 

contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções 

previstas neste Projeto Básico. 

8.2. A empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, no 

Hospital Universitário, sito a Rua do Estádio Zerão, s/nº, Bairro: Jardim Marco, 

acompanhados da respectiva Nota Fiscal, em dias de expediente normal, de segunda 

a sexta-feira, no horário das 08h00min às 18h00min, correndo por conta do fornecedor 

todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc. 

8.3. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, 

especificações e condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

8.4. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do 

objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto Básico. 

8.5. Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de até 01 (um) dia útil, a contar da notificação da contratada, às 
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suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.6. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto deste Projeto 

será recebido mediante recibo, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas 

especificações e quantidades; 

b) Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela 

Administração contratante, após a verificação da qualidade e quantidade do 

objeto e consequente aceitação. 

8.7. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de 

conformidade emitido pela Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis; 

8.8. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a 

da regularização total da(s) pendência(s); 

8.9. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem 

ético-profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das 

obrigações assumidas. 

8.10. O prazo para a realização das atividades de inspeção, teste hidrostático, recarga 

e demais obrigações avençadas não poderá ultrapassar o limite máximo de 30 (trinta) 

dias consecutivos, contados da assinatura do instrumento contratual.  

9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1 DESCRIÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS 

9.1.1 A prestação de serviços de manutenção e recarga em extintores de 

incêndio com fornecimento de material e reposição de peças será realizada pela 

empresa vencedora, conforme estabelecido neste Projeto Básico e abrangerão 

os equipamentos relacionados neste Projeto, bem como aqueles que, nas 

mesmas características, vierem a se incorporar ao patrimônio da Administração 

como parte de seu acervo permanente ou temporário; 

9.1.2 Os serviços objeto do presente Projeto abrangerão: as manutenções de 
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segundo e de terceiro nível, incluindo a recarga, os testes hidrostáticos e a 

reposição de peças, ficando a manutenção de primeiro nível sob a 

responsabilidade do órgão Contratante. 

9.2 MANUTENÇÃO DE SEGUNDO NÍVEL 

9.2.1 A manutenção de segundo nível consiste em: 

a) Desmontagem completa de extintor; 

b) Verificação da carga; 

c) Limpeza de todos os componentes; 

d) Controle de rosca visual, sendo rejeitadas as que apresentarem um dos 

eventos: 

• Crista danificada; 
• Falhas de filetes; 
• Francos desgastados; 

e) Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos 

ou corrosão; 

f) Substituição de componentes, quando necessária, por outros originais; 

g) Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladora de pressão, quando 

houver; 

h) Verificação do indicador de pressão, conforme NBR 15809; 

i) Fixação dos componentes roscados (exceto roscas cônicas) com torque 

recomendado pelo fabricante, no mínimo para as válvulas de descarga, 

bujão de segurança e tampa; 

j) Pintura conforme o padrão estabelecido na NBR 7195 e colocação do 

quadro de instruções, quando necessário; 

k) Verificação da existência de vazamento; 

l) Colocação do lacre, identificando o executor; 

m) Exame visual dos componentes de materiais plásticos, com o auxílio de 

lupa com aumento de pelo menos 2,5 vezes, os quais não podem apresentar 

rachaduras ou fissuras. 

9.2.2  Recarga 

a) A recarga deve ser efetuada considerando-se as condições de 
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preservação e manuseio do agente extintor recomendado pelo fabricante. 

b) Não são permitidas a substituição do tipo de agente extintor ou do gás 

expelente nem a alteração das pressões ou quantidades indicadas pelo 

fabricante. 

c) O agente extintor utilizado na recarga deve ser certificado de acordo com 

as normas pertinentes. 

d) Somente para os extintores de incêndio com capacidade extintora 

declarada originalmente pelo fabricante, devem ser mantidos os graus e 

informados no quadro de instruções. 

 

9.3 MANUTENÇÃO DE TERCEIRO NÍVEL 

9.3.1  A manutenção de terceiro nível inclui todos os requisitos aplicáveis à 

manutenção de segundo nível e, adicionalmente, o que se segue: 

a) Identificação do ensaio hidrostático; 

b) Execução do ensaio hidrostático dos recipientes e cilindros destinados ao 

agente extintor e ao gás expelente (quando houver); 

c) Remoção total da pintura dos recipientes ou cilindros; 

d) Pintura do recipiente ou cilindro; 

e) Determinação da capacidade volumétrica; 

f) Substituição do conjunto de segurança da válvula de descarga dos 

extintores de incêndio de CO2 ou cilindros para o gás expelente (arruela, 

disco e bujão), posteriormente ao ensaio hidrostático na válvula de descarga; 

g) Verificação da resistência à pressão da válvula de descarga; e 

h) Verificação da resistência à pressão da mangueira de descarga. 

 

9.4  REPOSIÇÃO DAS PEÇAS: 

9.4.1 A troca de componentes ou peças compreenderá a reposição por peças 

originais, tais como válvulas completas, mangueiras, difusores, manômetros, 

punhos e travas de segurança com correntes, quando assim for necessário, 

sendo estas despesas custeadas pela contratante; 

9.4.2 Sempre que houver necessidade de substituição de peças, 
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componentes e/ou acessórios a contratada, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas do recolhimento dos extintores para manutenção/recarga, deverá 

apresentar à Administração contratante, para análise e aprovação, orçamento 

prévio e detalhado dos serviços a serem realizados, bem como a relação de 

peças a serem substituídas. Deverá constar no orçamento prévio, o valor das 

peças e o prazo de entrega dos equipamentos a serem reparados, o qual será 

contado da data da autorização dos serviços; 

9.4.3 A Administração analisará os respectivos custos e conveniência da 

execução total ou parcial dos serviços, levando em conta a sua economicidade. 

Após esse exame, se entender conveniente, a Administração autorizará à 

empresa a executar os serviços; 

9.4.4 Para fins de aferição dos preços das peças a serem aplicadas na 

execução dos serviços pela empresa, a Administração procederá à pesquisa de 

preços, com base em três orçamentos. E, caso o valor cobrado pela empresa 

seja superior à média obtida na pesquisa realizada pela Administração, aquela 

deverá fazer incidir o desconto. Com os gastos com peças, obrigatoriamente, 

comprovados por meio de Notas Fiscais; 

9.4.5 Em qualquer caso, o serviço só será aprovado se o valor dos serviços, 

acrescido do valor das peças não exceder 50% do valor da avaliação do 

equipamento; 

9.4.6 Verificando-se a total impossibilidade ou inviabilidade financeira de 

reparo do equipamento, o orçamento apresentado pela contratada servirá de 

base à baixa do bem no sistema de patrimônio; 

9.4.7 Se durante a execução dos serviços forem identificados outros defeitos 

que impliquem em aumento de peças, a empresa deverá informar o fato ao órgão 

contratante; 

9.4.8 Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a sua aprovação. 

 

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
10.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos, anotando em registro próprio 
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todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;  

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

da administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes;  

10.3. A fiscalização de que tratas este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter o 

preposto, aceito pela Administração contratante, para representa-la sempre que for 

necessário. 

 
11. DO CONTRATO 
11.1. Após homologado o processo licitatório, a Administração convocará a 

adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente e retirada da 

respectiva nota de empenho. 
11.2. A Convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de prestação do serviço. Este 

prazo poderá ser prorrogado 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa 

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

Administração. 
11.3. A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho e assinar 

o Contrato implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a 

empresa à aplicação das sanções legalmente estabelecidas; 
11.4. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela empresa durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração. 
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12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1. Os pagamentos serão efetuados em até 5 (cinco) dias, após entregue e aceito 

definitivamente a totalidade do objeto, mediante o processamento normal de 

liquidação e liberação dos recursos financeiros pelo Fundo Estadual de Saúde; 

12.2. É condição para processamento do pagamento a apresentação por parte da 

empresa da Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente fornecido 

acompanhado dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto a Administração 

Contratante, para sua devida certificação, conforme disposto no Art. 29 da Lei 

8.666/93 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº. 1278, de 17/02/2011, publicado no Diário 

Oficial do Estado nº. 4924, de 17/02/2011. 

12.3. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, 

na entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com 

clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

12.4. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) 

Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em 

consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 

12.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 

correção monetária do valor inicial. 
12.6 Os devidos pagamentos referentes aos serviços de recarga e manutenção dos 

extintores serão efetuados conforme a execução dos serviços solicitados pela 

Administração Pública. 

12.7. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e 

sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

fórmulas: 
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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: 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

I = (TX/100)/365 

I = (6/100)/365 = 0,00016438 

 

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS 

13.1 Este contrato terá prazo de duração de até 180 (cento e oitenta) dias e poderá 

ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19, 

conforme o art. 4º-H da Lei 13.979/20. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1. Proceder a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constante neste Projeto Básico, bem como de acordo com as Normas 

Técnicas vigentes;  
14.2. Repor ou substituir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos, ou que 

não correspondam com o solicitado neste Projeto Básico, no prazo máximo de 01 (um) 

dia útil, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente 
14.3. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, 

que incidam o vendam a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os 

respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração; 
14.4. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive 

carga e descarga, até o local indicado pela Contratante;  
14.5. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os 

materiais que não sejam de acordo com as condições estabelecidas no presente 

Projeto, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 

responsabilidades pactuadas;  
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14.6. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração Contratante; 
14.7. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência 

do objeto fornecido; 
14.8. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a 

entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 

que estiver sujeita; 
14.9. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente 

ao fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
14.10. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as 

obrigações assumidas, e as condições de habitação e qualificação exigidas para a 

contratação; 
14.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela Administração Contratante; 
14.12. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento 

dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da 

Administração Contratante; 
14.13. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, relacionadas ao fornecimento do objeto, originalmente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência; 
14.14. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação do Processo Licitatório; 
14.15. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 

Administração contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste Projeto, 

razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
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passiva, com a Contratante; 
14.16. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
15.1. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições 

previstas neste Projeto Básico;  
15.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas às obrigações exigidas;  
15.3. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para 

a entrega do objeto a ser fornecido; 
15.4. Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa fornecer 

o objeto deste Projeto Básico das normas estabelecidas; 
15.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da empresa; 
15.6. Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento;  
15.7. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para qualquer que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias;  
15.8. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através 

de comissão/servidor designados nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a 

licitante e/ou contratada que: 
a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, não aceitar ou retirar a nota de empenho; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

16.2. A Licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas 

no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às 

seguintes sanções, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa, segundo a extensão 

da falta cometida, as seguintes penalidades, previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93:  
a) Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular da 

contratação, que não resulte em prejuízo para a Contratante; 

b) Aplicação de multa administrativa com natureza de perdas e danos da 

ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nas 

hipóteses de inexecução total, e de 5% (cinco por cento) se ocorrer 

inexecução parcial, reconhecendo a empresa os direitos, nos termos do art. 

77 da Lei n.º 8.666/93; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 

16.3. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega o objeto, ensejará a 

aplicação da penalidade de multa de mora, correspondente a 0,5% (meio por cento) 

por dia de atraso injustificado ou cuja justificativa não tenha sido acatada pela 

Administração do CBMAP, incidente sobre o valor total desta contratação, contado a 

partir da data do recebimento da Nota de Empenho. 
16.4. A multa prevista será aplicada até o limite de 20 (vinte) dias. Após o 20º 

(vigésimo) dia, a contratação poderá, a critério da Administração, não ser mais 

aceitos, configurando-se a inexecução total da contratação, com as consequências 
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previstas em lei, no ato convocatório e no instrumento contratual (LLC, art. 62 – Nota 

de Empenho). 
16.5. As sanções previstas no subitem 15.2, nas alíneas "a", "c" e “d”, poderão ser 

aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b", facultada a defesa prévia da 

adjudicatária no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência do ocorrido. 
16.6. A empresa terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regular notificação 

por escrito, para confirmar o recebimento da nota de empenho. 
16.7. Caso não haja a confirmação do recebimento da nota de empenho, no prazo de 

até (05) dois dias úteis a contar da data do encaminhamento da Nota de Empenho, 

será aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, 

mediante processo administrativo, garantida a ampla defesa. 
16.8. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 

decisão, dentro do mesmo prazo. 
16.9. No caso de rescisão contratual será observado o disposto nos arts. 77 e 

seguintes da Lei nº 8.666/1993. 
16.10. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 

autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o 

caráter educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o 

prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 
16.11. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou 

em parte, quando o atraso na realização da entrega do objeto for devidamente 

justificado pela empresa e aceito pelo Contratante, que fixará novo prazo, este 

improrrogável, para completa execução das obrigações assumidas. 
 

Macapá-AP, 04 de junho de 2020. 

 

 

CLELIA JEANE GONDIN 
Secretária Adjunta de Gestão e Planejamento 
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ANEXO: PLACAS 

 

 


