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1. OBJETO 
Objetiva a aquisição de material permanente - aparelhos eletrodomésticos 

(Refrigerador, Forno de Microondas, Bebedouro de coluna e Bebedouro Industrial) -, 
para atender as necessidades da Escola de Saúde Pública da Secretaria de Estado 
da Saúde do Amapá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento, através de dispensa de licitação, por cotação eletrônica. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

Considerando o processo de reestruturação da Escola de Saúde Pública 
(ESP), para melhor eficiência na execução de sua atividade finalística; 

Considerando a necessidade de proporcionar o mínimo de conforto para 
usuários, profissionais e o público em geral que circulam nas dependências da 
escola; 

Considerando que o clima local, em determinados horários, torna o ambiente 
insalubre pelo calor excessivo, causando desta forma perda excessiva de líquido 
corporal, podendo levar à desidratação, sendo necessário, portanto, disponibilizar 
água de qualidade para usuários, servidores e colaboradores da ESP; 

Considerando a abertura da Escola de Saúde Pública de forma ininterrupta, 
das 07h30min às 18h, causando desta forma a necessidade de eletrodomésticos 
para o aquecimento/cozimento de alimentação, para o bom atendimento aos 
servidores e comunidade em geral; 

Considerando ainda a existência de previsão orçamentária para tal feito, 
encaminhamos o presente projeto básico (PB) para subsidiar a pleiteada 
contratação; 

Considerando que não encontramos os itens disponíveis nas ARP vigentes, 
em pesquisa realizada no site da CLC/PGE 
(https://compras.portal.ap.gov.br/index.php?exe=publicacoes) no dia 13/07/2021. 

A necessidade demostrada acima também guarda suporte no fato de a ESP 
ser um departamento da SESA alocado fora das dependências desta ultima, 
carecendo de estrutura mínima de conforto para usuários, servidores e 
colaboradores convidados, como por exemplo, professores e instrutores dos cursos 
por esta ofertados. 

A aquisição de tais itens possibilitará a instalação de uma pequena copa 
para oferta de café, e oferta de água, vital para suportar o clima quente de nossa 
região. 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO 



3.1. O presente Projeto Básico segue os termos da Lei Nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações, em especial o disposto nos Art. 24, II, que trata 

da dispensa para compras de valor até 10% do valor limite para compras 

previstas no Art. 23, II, “a” desta Lei. 

ART. 24 É dispensável a licitação:... 

II – para outros serviços e compras de valor até 10 %(dez por cento) do 

limite previsto na alínea „a‟, do inciso II do artigo anterior e para alienações, 

nos casos previstos nesta Lei, desde que não refiram a parcelas de um 

mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 

realizada de uma vez só; 

 

 
4. ESPECIFICAÇÕES 

4.1. Os objetos deverão atender às seguintes especificações: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO NO 

CATÁLOGO DE 
MATERIAIS 

QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

01 

REFRIGERADOR - TIPO FROST FREE COM 1 
PORTA - NOVO - Capacidade mínima total 
congelador + refrigerador: 300 a 350 
Litros - Eficiência Energética Procel "A" - 
Voltagem: 110 V - Com 1(uma) porta, com 
prateleiras e compartimentos; - Cor 
Branca 
Garantia 12 meses. 

00012886 01 R$ 1.832,66 

02 

FORNO MICROONDAS - NOVO - Cor 
Branco - Voltagem: 110/127 V - Painel: 
digital. - Prato: giratório. - Capacidade 
mínima: 20 Litros 

00012859 01 R$ 576,96 

03 

BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO 
COLUNA - 20 LITROS - NOVO - Gabinete 
em plástico injetado e chapa de aço inox 
para acomodar galões de 20 litros; - Cor 
Branco - Dimensões aprox. do produto (L 
x A x P): 31,6 x 98 x 33,5 cm. - Voltagem: 
110/127 V - Reservatório Água gelada e 
Água natural. - 2 (duas) torneiras 

00012851 01 R$ 520,51 

04 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 
TORNEIRAS 1 JATO Gelados: Corpo e 
estrutura em aço inox 430 e pés 
reguláveis; Aparador de água (pingadeira) 
em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 
304 (interna); Reservatório em 
polipropileno atóxico; Isolamento térmico 
em PS; Boia Controladora do nível de 
água; Tomada de 3 pinos conforme a 

00013767 01 R$ 2.889,25 



norma da ABNT/nbr/603351; Termostato 
com 7 níveis para controle de 
temperatura;  Gás ecológico R134A; 
Refrigeração por compressor; Motor 1/6+ 
hp; Tensão/potência: 110v; 
Armazena 100 litros de água gelada; 
Certificado pelo INMETRO; Acompanha 
filtro externo. 
Dimensões aproximadas sem embalagem: 
A: 135 cm; 
L: 70 cm; 
P: 72 cm; 

4.2. Os bens deverão atender às especificações técnicas mínimas e 
quantidades estabelecidas no neste instrumento e, havendo eventual divergência 
entre as especificações aqui descritas e as constantes no CATÁLOGO DE 
MATERIAIS DO SIGA, deverão prevalecer as descrições deste PB. 

4.3. O quantitativo ora demandando justifica-se em razão da necessidade de 
garantir o mínimo conforto para servidores e usuários da ESP. 

 
5. METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO 

5.1. A aquisição do objeto deste PB dar-se-á através de dispensa de 
procedimento licitatório nos termos do Art 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de 
Licitações e Contratos), pelo seu caráter excepcional, uma vez que a Escola não 
teve seus itens inclusos nos procedimentos regulares de aquisição, e por ser uma 
demanda de pequena monta e específica. 

5.2. O critério de classificação será o Valor unitário, e o julgamento pelo 
menor preço. 

5.3. Não haverá parcelamento na aquisição dos itens objeto deste PB. 
 

6. VALOR TOTAL 
6.1. O valor total estimado para a despesa é de R$ 5.819,38 (cinco mil 

oitocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos). 
 
7. DA HABILITAÇÃO DOS FORNECEDORES 

7.1 O licitante deverá comprovar que está em situação regular em relação a 
todas as condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, 
referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao 
INSS, ao FGTS e o Ministério do Trabalho, incluindo o cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

7.2 O licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação acima 
descritas durante todo o prazo de vigência da contratação. 
 
8. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

8.1 A Empresa deverá entregar os bens em até 30 (trinta) dias 
CONSECUTIVOS, contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho 
pelo fornecedor adjudicado, em remessa única, sob pena de aplicação das sanções 
previstas neste TR. 

8.2 A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de 
uso no seguinte endereço: Deposito de Suprimentos da Secretaria de Estado da 
Saúde do Amapá, situada na Avenida Anhanguera, nº 283, Bairro Beirol, CEP 



68902-005, Macapá – Amapá, acompanhado das respectivas notas fiscais, de 
segunda a sexta feira, em dias de expediente normal, no horário das 08h às 13h, 
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 em instrumento hábil de retirada; 

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 bens 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 7 (sete) dias úteis, a contar da notificação 
da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.6 Os bens serão recebidos provisoriamente, para verificação da 
conformidade do objeto com as especificações constantes neste PB, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato; 

8.7 Os bens serão recebidos definitivamente, em até 5 (cinco) dias uteis 
após o recebimento provisório, por uma comissão de recebimento, nomeada pela 
SESA, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente 
aceitação mediante atestado de conformidade. 

8.7.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se 
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo; 

8.8 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado 
de conformidade emitido pela Comissão de Recebimento; 

8.9 No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega 
será a da regularização total da(s) pendência(s); 

8.10 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento incorreto 
do contrato. 

 
9. PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA 

9.1. A empresa vencedora deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) 
meses contra quaisquer defeitos de fabricação; 

9.2. Durante o período de garantia a empresa contratada deverá 
responsabilizar-se pela embalagem, retirada, devolução e reinstalação do 
equipamento, bem como encargos relacionados ao atendimento em garantia do 
produto sem qualquer ônus à ESP/SESA; 

9.3. Caso o produto apresente defeito de fabricação irrecuperável a empresa 
contratada deverá providenciar a troca do mesmo no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA ESP/SESA 

10.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

10.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

10.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 
ou corrigido; 



10.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 

10.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

10.6 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde 
que atendidas as obrigações exigidas; 

10.7 Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas 
dependências para a entrega do objeto a ser fornecido; 

10.8 Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa 
fornecer o objeto deste PB dentro das normas estabelecidas; 

10.9 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a 
ser solicitados pelo representante da empresa; 

10.10 A Administração não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente projeto básico, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Fornecer os objetos de acordo com as especificações e condições 
expressas nesse projeto básico, no edital e seus anexos, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 

11.1.1 Os objetos deverão estar devidamente embalados, e em perfeitas 
condições, conforme especificações, prazos e local constantes neste TR, 
acompanhados da respectiva nota fiscal, para conferência, e conterem em seu rótulo 
ou embalagem, quando for o caso, além do prazo de validade, as demais exigências 
legais; 

11.1.2 Caso a entrega não ocorra dentro do prazo, a CONTRATADA deverá 
apresentar justificativas expressas nas 24h anteriores à data de entrega, solicitando 
a prorrogação do mesmo, devendo informar a nova data que se efetuará a entrega, 
ficando a cargo da Coordenadoria de gestão de compras – COGEC/SESA a 
concordância ou não com a prorrogação. 

11.3 Entregar os objetos constantes deste projeto básico respeitando, 
sempre, as normas da ABNT, bem como as Portarias do INMETRO em vigor, no que 
couber. 

11.4 Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos objetos 
fornecidos, bem como por todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega 
dos mesmos, não se admitindo, sob nenhum pretexto, que sejam atribuídos a 
empresas subcontratadas ou a fabricantes os ônus de qualquer problema que 
porventura venha a ocorrer. 

11.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
projeto básico (item 8.3), o objeto que apresentar alteração, deterioração, 
imperfeição, ou quaisquer outros vícios, ainda que constatados após o seu 
recebimento e/ou pagamento. 

11.6 Retirar o objeto recusado no momento da entrega do objeto substituto, 
sendo que a ESP/SESA não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que 
venha a ocorrer após esse prazo, podendo dar a destinação que julgar conveniente 
ao material abandonado em suas dependências. 

11.7 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 
diretamente a ESP/SESA ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 



culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

11.8 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro 
de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem 
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que 
os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a ESP/SESA. 

11.9 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

11.10 Emitir Nota Fiscal/Fatura correspondente à sede ou filial da empresa 
que apresentou a documentação na fase de habilitação. 

11.11 Apresentar, à época da assinatura do contrato, declaração do 
fabricante, informando a existência de prestação de assistência técnica nesta 
Capital, constando razão social, endereço e telefone. 

11.12 Prestar os serviços de assistência técnica e efetuar os consertos e/ou 
substituições que se fizerem necessários durante o período da garantia, devendo 
proporcionar aos prepostos da ESP/SESA todos os esclarecimentos e informações 
que forem considerados necessários para a utilização dos objetos. 

11.13 A CONTRATADA deverá prestar os serviços de assistência técnica de 
forma direta ou indireta, durante o período da garantia, considerando os prazos 
abaixo relacionados. 

11.13.1 Atender as solicitações para conserto em prazo não superior a 48 
(quarenta e oito) horas, contado a partir da comunicação do defeito por parte do 
CONTRATANTE, e o término do reparo do material no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contado a partir do início do atendimento. 

11.14 Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA 
ficará sujeita à penalidade de multa estabelecida no edital. 
 
12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados; 

12.2 A fiscalização de que trata 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. 

12.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

12.4. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá 
manter preposto, aceito pela Administração contratante, para representá-la sempre 
que for necessário. 

 
13. DO TERMO DE CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 



13.1. Após homologado o processo licitatório, a Administração convocará a 
adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente; 

13.2. 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 fornecer o 
bem. Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela 
empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração; 

13.3. A recusa injustificada 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; 

13.4. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou 
outra forma de discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que 
guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 

13.5. Ao retirar a Nota de Empenho e assinar o instrumento contratual, a 
empresa adjudicada obrigase a realizar os serviços de manutenção, conforme 
especificações e condições contidas neste projeto básico, em seus anexos e na 
proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações 
e condições dispostas neste projeto básico; 

13.6. A contratação tem prazo de vigência de até (...) dias/meses, contado 
da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de 
quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo o prazo de 
execução prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1 O Contrato do objeto solicitado, terá vigência enquanto durar a garantia 
ofertada para os objetos, contada a partir da data de sua assinatura, e terá eficácia 
leal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Amapá. 
 
15. FORMA DE PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias uteis, contados da 
apresentação da fatura (art. 5º, §3º, da lei 8.666/93), mediante o processamento 
normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado 
da Saúde. 

15.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por 
parte da empresa da Nota Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) 
regularmente fornecido(s), acompanhada(s) 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 o art. 29 da Lei n.º 8.666, de 1993, e no Art. 7º do Decreto Estadual nº 
1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 

15.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, 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; 

15.4. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

15.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos 
documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 



até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento. 

15.7. 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; 

15.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou 
correção monetária do valor inicial; 

15.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

15.10. 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: 

a) 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; 
b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I= (TX/100)/360 
I= (6/100)/360 = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

 
16. DO REAJUSTE 

16.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data limite para a apresentação das propostas; 

16.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o art. 65, 
§1º da Lei 8.666/93. 

 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Estará sujeita às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 
10.520/2002 e subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93, a licitante e/ou a 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; 



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. 

17.2. 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: 

a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 

injustificado e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido 

neste instrumento, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicados oficialmente; 

c) multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de 

Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

e) 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 2 (dois) anos; 

f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o 

consequente descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado 

do Amapá, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

g) 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. 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 
8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 
aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontandoa dos pagamentos 
a serem efetuados; 



17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-
se o rito previsto na Lei n.º 12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e, subsidiariamente, o 
procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 9.784/99; 

17.6. 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; 

17.7. As situações dispostas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 poderão ensejar, 
a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 
18. DO CUSTO ESTIMADO. 

18.1. A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$ 
5.819,38 (cinco mil oitocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), conforme 
se extrai da pesquisa de mercado realizada com base no Art. 5º, II da Instrução 
Normativa Nº 73, de 05 de agosto de 2020, do Ministério da Economia. Disponível 
nas fls 15 a 32, atualizada na fl 150, do processo Nº 300101.0077.0190.0001/2021 
PRODOC. 

 
19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

19.1. A despesa com a aquisição objeto deste TR ocorrerá mediante 

disponibilidade orçamentária e seu enquadramento conforme especificado na nota 

de reserva para o exercício 2022. 

 
Identificação  

Unidade Gestora 

 

Documento 

 

Emissão 

 

Tipo Alteração NR Original Valor 

 

D e tal ha me nto   

 

I tens   

Item Patrimonial  Saldo Disponível Valor 

Observação  

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR, FORNO DE MICROONDAS, BEBEDOURO DE COLUNA E BEBEDOURO 
INDUSTRIAL), PARA A ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 

 
 

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Projeto Básico 

se limita ao mínimo imprescindível à satisfação do interesse público, presente na 



generalidade dos produtos e modelos existentes no mercado, não consignando 

marca ou característica, especificação ou exigência exclusiva, excessiva, 

impertinente, irrelevante ou desnecessária que possa direcionar o certame ou limitar 

ou frustrar a competição ou a realização do objeto contratual. 

 

Macapá, 17 de fevereiro de 2022. 
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