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1.0 - DO OBJETO 

O presente Projeto Básico tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE 

EXTINTORES, visando atender a necessidade da Escola de Administração Pública do Amapá, 

conforme condições, especificações e quantitativos constantes neste instrumento. A referida 

aquisição dar-se-á por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE BAIXO VALOR através de 

cotação de preços, de acordo com o inciso II do art.24, cc alínea a”da Lei n.º 8.666/93.  

2.0 - DA JUSTIFICATIVA  

 A manutenção dos extintores busca atender a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DO AMAPÁ – EAP. Os extintores de incêndio são equipamentos de pronto emprego 

em fogo incipiente, que se propaga e causa danos materiais, possuem validade útil de carga e 

longevidade diretamente ligada com a manutenção e correta utilização.  

A contratação de empresa especializada na prestação desses serviços (recarga e 

manutenção) visa manter os equipamentos de extintores em perfeito estado de utilização, prontos 

para serem usados de maneira segura e eficaz, além de garantir a integridade física dos servidores e 

cursistas, como também, proteger o Patrimônio Público do Estado, prevenindo assim danos 

advindos de incêndio.  

Desta forma, os serviços prestados propiciarão segurança aos setores da Escola de 

Administração Pública do Amapá - EAP, garantindo à manutenção dos extintores, recarregando a 

matéria prima de seu conteúdo e renovando o prazo de validade, obedecendo rigorosamente às 

normas de segurança. 

3.0 - FINALIDADE PÚBLICA 

Garantir a integridade física dos servidores e cursistas da Escola de Administração Pública 

do Amapá - EAP, como também, proteger o patrimônio Público do Estado, prevenindo assim 

danos advindos de incêndio.  
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4.0 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, 

previsto no Art. 37, inciso 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”, especificado no inciso 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. . Já o inciso II do 

art.24, da Lei n.º 8.666/93. respalda que; “É dispensável a licitação:  - para outros serviços e compras 

de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a",(convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais)  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)    (Vigência)) do 
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

5.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

5.1. A prestadora de serviço deverá não só atender as especificações técnicas mínimas e quantidades 

constantes neste instrumento, bem como estar ciente das seguintes definições: 

5.2.Os serviços a serem executados deverão observar rigorosamente as normas técnicas ou 

recomendações do fabricante dos equipamentos, com destaque para as normas da ABNT / 

INMETRO (NBR 12962, 9695, 11715, 11716, 15809 E 7195) e o Regulamento Técnico da 

Qualidade para os Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio, instituído 

pela Portaria n° 005 de 04 de janeiro de 2011; 

5.3.A execução do serviço compreende no que diz respeito à Recarga, Manutenção e testes 

Hidrostático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO REF. QUANT. 

01 
RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO BC 

6KG. 
SERVIÇO 04 

02 
RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA 10 L. 
SERVIÇO 06 

03 
RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIÓXIDO DE 

CARBONO 6KG. 
SERVIÇO 04 

04 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES CO2 UNID. 04 

05 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES BC 6KG UNID. 04 

06 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES AP 10 L. UNID. 06 

07 SUPORTE DE PAREDE EXTINTOR DE INCÊNDIO  UNID. 04 

08 SUPORTE DE TRIPÉ EXTINTOR DE INCÊNDIO UNID. 02 

09 PC040 VALVULA EXTINTOR CO2 3/4” NGT ITA UNID 02 
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6 .0 – PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

6.1. O prazo para a realização das atividades de inspeção, recarga e demais obrigações avençadas 

não poderá ultrapassar o limite máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da assinatura do 

instrumento contratual; 

6.2. A Empresa deverá fazer a entrega dos extintores, em perfeitas condições de uso, e 

recondiciona-los em seu local de origem na Escola de Administração Pública do Amapá - EAP, 

localizada à Rua Amazonas, nº 20, Bairro Central, CEP: 68.900-013, de segunda-feira a sexta-feira 

das 8h00min às 11h00min e 14h00min às 17h00min. Os extintores retificados deverão ser 

recebidos por servidores da CAF, sendo um servidor necessariamente da área Administrativa – 

Almoxarifado da EAP; 

6.2. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da 

Unidade de Material e Patrimônio da EAP/AP é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou 

da transportadora, não sendo a EAP responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o 

transporte do prazo. 

6.3. Os serviços serão recebidos de acordo com as quantidades, características, especificações e 

condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

6.4. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações dos serviços e de 

suas Notas Fiscais/Faturas com o constante neste Projeto Básico; 

6.5. Após as verificações de que tratam os subitens anteriores e providenciadas as correções quando 

necessárias, a fiscalização, será atestado pelo fiscal. 

7.0 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO (Art. 26, Inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93). Os preços 

serão obtidos por meio de pesquisa realizada por diversos parâmetros, bem como por prévia 

pesquisa no mercado local. 

8.0 – EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

8.1. Durante o fornecimento se mantenha em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, bem como todas as condições de habilitação para contratação com a Administração 

Pública, referentes às regularidades perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao 

FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT). 

8.2. Excepcionalmente e mediante Justificativa, poderá ser dispensada a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais 

requisitos de habilitação, ressalvados a exigências de apresentação de prova de regularidade relativa 

à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do Art. 7° da 

Constituição. 

8.3. 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. 

9.0 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Programa de Trabalho 1320304122005, Fonte do Recurso: 101, Natureza de Despesa: 339039 e 

339030. 
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10.0 - TERMO DE CONTRATO 

10.1. Depois de adjudicado e homologado o processo licitatório, a Contratante convocará a 

empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente e 

retirada da respectiva Nota de Empenho; 

10.2. 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 fornecimento do objeto. 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; 

10.3. A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho 

implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa à 

aplicação das sanções legalmente estabelecidas; 

10.4. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato 

formal de assinatura do respectivo contrato; 

10.5. 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; 

10.6. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a empresa 

adjudicada obriga-se a prestar os serviços, conforme especificações e condições 

contidas neste Projeto Básico, em seus anexos e também na proposta 
apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas neste 

Projeto Básico. 

11.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a regular prestação dos 
serviços, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos 

financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Amapá (SEFAZ-AP); 
11.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa 
da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) serviços regulamente prestado(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 no Artigo 29 da Lei 
8.666/93 e no Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011, em seus arts. 6º 

e 7º, inciso II. 

12.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Iniciar a prestação do serviço no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado do recebimento 

da nota de empenho. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a empresa ficará sujeita à 

multa contratual; 

12.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste Projeto Básico, bem como de acordo com as Normas Técnicas vigentes; 

12.3. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam 

ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando 

solicitados pela Administração; 
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12.4. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga 

no local indicado neste projeto para entrega; 

12.5. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais e/ou 

serviços que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Projeto, ficando 

certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

12.6. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração 

contratante; 

12.7. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto 

fornecido; 

12.8. 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; 

12.9. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 

fornecimento dos materiais e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

12.10. Manter-se, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações 

assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto; 

12.11. 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; 

12.12. 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; 

12.13. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

12.14. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do Processo Licitatório; 

12.15. 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 pala qual a Empresa renuncia a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

12.16. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) 

que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

13.0 - DA CONTRATANTE 

13.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a contratada possa fornecer os 

produtos dentro das especificações exigidas neste Projeto Básico; 

13.2. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao material 

solicitado, observados os procedimentos licitatórios. 

13.3. Encaminhar a nota de empenho para a contratada; 

13.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, 

proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos 

prazos estabelecidos; 



  

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPA-EAP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/EAP 
Rua: Amazonas, 20 B. Central - CEP: 68.900-013 - Macapá-AP 

www.eap.ap.gov.br / eap@eap.ap.gov.br 

CNPJ: 01.687.152/0001-77 

 
 

13.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto deste Projeto Básico por meio de um representante da 

Unidade de Administração especialmente designado para tanto; 

13.6. Notificar, por escrito, a contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução 

contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Projeto Básico; 

13.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Projeto 

Básico. A liquidação do pagamento se dará conforme preenchimento das exigências previstas no 

Decreto nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011 – GEA, nos artigos 4º, 6º e 7º. 

13.8. Designar servidor para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, conforme o que 

preconiza o art. 67 da Lei 8.666/93; 

14.0 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

14.1. A execução das obrigações contratuais integrantes desta contratação será fiscalizada por 

Servidor devidamente designado, com autoridade para exercer, como representante da 

Administração da EAP, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização 

da execução contratual; 

14.2. A fiscalização do contrato ficará incumbida de atestar o recebimento do material objeto do 

contrato após verificação das especificações, rejeitando o que não estiver de acordo com este 

Projeto Básico, por meio de notificação à contratada, onde se determine as providências necessárias 

ao regular fornecimento do que for solicitado, bem como anotar e enquadrar as infrações 

constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico; 

14.3. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência da Unidade 

Administrativa, esta deverá solicitar a seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das 

medidas cabíveis. 

14.4. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

14.4.1. Encaminhar à Coordenadoria Administrativo-Financeira - CAF o documento que relacione 

as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à contratada; 

14.4.2. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo do serviço solicitado, indicando as 

ocorrências de indisponibilidade do serviço contratado; 

14.4.3. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais; 

14.4.4. Designar servidor para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, conforme o que 

preconiza o art. 67 da Lei 8.666/93. 

15.0 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas no Art. 87 da Lei n.º 8666/93, pela 

inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a  

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

15.2. 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 até 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 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 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; 

15.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 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. 

16.0 – CONDIÇÕES DE RECISÃO 

17.016.1. De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento 

irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste Projeto Básico, por parte da empresa, 
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assegurará à Administração, sem ônus de qualquer espécie para esta e sem prejuízo do disposto 

nas Penalidades, o direito de dá-lo por rescindido; 

16.2. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores: 

 a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer 

espécie para este nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma 

Lei, e sem prejuízo do disposto no item das Penalidades; 

 b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja 

conveniência para a Administração; e, 

 c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

16.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor do órgão demandante; 

16.4. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da Contratante adotar, 

motivadamente, providências acauteladoras, como a retenção dos créditos decorrentes do contrato 

até o limite dos prejuízos causados, dentre outras medidas, para que não haja a imediata interrupção 

dos serviços. 

17.0 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo será no período de 6 (MESES) para verificação do fornecimento do serviço prestado pela 

empresa.  

18.0 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

O menor valor estimado obtido através de pesquisa mercadológica anexadas nos autos do processo, 

assim como demonstrado no Mapa comparativo, para servir como referência para a referida 

contratação foi de R$ 1.712, 10 (Um mil setecentos e doze reais e dez centavos). 

19.0 – DAS PLANILHAS ORCAMENTÁRIAS E DE PREÇOS 

Está anexo neste documento o modelo da pesquisa mercadológica utilizada. Informando que as 03 

(três) pesquisas de preço estarão anexas nos autos do processo. 

 

 

 

 

Macapá, 26 de abril de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 
JONIHSON MORAES DIAS 

Comissão Permanente de Licitação – EAP 

DECRETO 0054/ 2021 
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DA:ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ-EAP 

SERVIDOR RESPONSAVEL: JONIHSON MORAES DIAS 

EMAIL: jonihson.dias@eap.ap.gov.br 

CONTATO: (96) 98126 – 3172  

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO COTAÇÃO DE PREÇOS 

Servimo-nos da presente, para solicitar que realize A cotação para o fornecimento dos serviços e/ou 

materiais relacionados no Modelo de Apresentação de COTAÇÃO DE PREÇOS, que acompanha a 

presente solicitação, e em observância as informações nele contidas, e condições a seguir especificadas: 

1. O endereço de entrega para efeitos de formação do preço é: RUA Amazonas, 20 B. Central - CEP: 

68.900-013 - Macapá-AP.  

2. A validade da cotação de preços deve de no mínimo 60 (SESSENTA) dias. 

3. A presente consulta presta-se para formação de preço de referência, sendo que a ESCOLA DE 

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO ESTADO AMAPA-EAP, poderá realizar, posteriormente, por meio de 

PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA DE LICITAÇÃO, a formalização da aquisição/contratação. 

DOS ITENS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. A aquisição/contratação por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA de LICITAÇÃO 

ocorre mediante a emissão de Nota de Empenho OU CONTRATO, consulta de regularidade fiscal e 

pagamento contra a entrega, depois de conferidos os materiais ou serviços recebidos. 

Atenciosamente, 

_______________________________________ 
JONIHSON MORAES DIAS 

Comissão Permanente de Licitação – EAP 
DECRETO 0054/ 2021 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO REF. QUANT. 

01 
RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO BC 

6KG. 
SERVIÇO 04 

02 
RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA 10 L. 
SERVIÇO 06 

03 
RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIÓXIDO DE 

CARBONO 6KG. 
SERVIÇO 04 

04 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES CO2 UNID. 04 

05 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES BC 6KG UNID. 04 

06 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES AP 10 L. UNID. 06 

07 SUPORTE DE PAREDE EXTINTOR DE INCÊNDIO  UNID. 04 

08 SUPORTE DE TRIPÉ EXTINTOR DE INCÊNDIO UNID. 02 

09 PC040 VALVULA EXTINTOR CO2 3/4” NGT ITA UNID 02 
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APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

À ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO AMAPA 

DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social: ______________________________________________________________________ 

Nome Fantasia: ____________________________________________________________________ 

CNPJ: ____________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________ 

CEP: ______________________________ Cidade/UF: _____________________________________ 

Telefones: _________________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declara a empresa que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na comercialização do material/prestação de serviços. 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: _________________          AGÊNCIA: ____________      CONTA CORRENTE: __________________ 

Prazo de validade da cotação: ____/____/____. 

Prazo de entrega: até ____ dias.  

Macapá, _____ de XXXX de 2021. 

 

_______________________________________________ 

Responsável pelo orçamento 
Assinatura e carimbo da empresa 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO REF. QUANT. 

01 
RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO BC 

6KG. 
SERVIÇO 04 

02 
RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA 10 L. 
SERVIÇO 06 

03 
RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE DIÓXIDO DE 

CARBONO 6KG. 
SERVIÇO 04 

04 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES CO2 UNID. 04 

05 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES BC 6KG UNID. 04 

06 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES AP 10 L. UNID. 06 

07 SUPORTE DE PAREDE EXTINTOR DE INCÊNDIO  UNID. 04 

08 SUPORTE DE TRIPÉ EXTINTOR DE INCÊNDIO UNID. 02 

09 PC040 VALVULA EXTINTOR CO2 3/4” NGT ITA UNID 02 
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