
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO GOVERNADOR

ATIVIDADEDE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

PROJETO BÁSICO

Aprovo o presente Projeto Básico, nos termosda Lei
nº 8.666/1993 e do Decreto Estadualnº 2.648/2007.

Chefe de Gabinete do

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisição de material de consumo (leite em pó integral e açúcar triturado), visando/atender
às necessidades do Gabinete do Governador do Estado do Amapá, de rdd com as
especificações técnicas e condições contidas neste Projeto Básico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA
2.1. A contratação justifica-se pela necessidade de dar continuidade ao fornecimento do material
de consumo (leite em pó integral e açúcar triturado), repondo-se o seu estoque para utilização
nos serviços de copa/cozinha do GABGOV, atendendo-se ao consumo diário dos servidores,
colaboradores e terceirizados que trabalham nesta Unidade:
2.2. Vale ressaltar que o GABGOV aguarda a conclusão de procedimento licitatório lançado pela
Central de Licitações e Contratos (Processo SIGA nº 00062/PGE/2021), atualmente na fase de
pesquisa de preços, no qual figura como órgãoparticipante para o fornecimento deste mesmo
objeto, através da Intenção de Registro de Preços nº 045/2021;
2.3. Nesse sentido, é prudente e necessário que o GABGOV realize a presente contratação em
quantitativo reduzido e de forma pontual, enquanto expecta os trâmites do supracitado processo
de licitação;
2.4. É importante esclarecerque o café em pó não está sendo solicitado em razão da quantidade
ainda existente em estoque, não sendo necessária sua aquisição neste momento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO
3.1. À aquisição do objeto deste Projeto Básico se dará mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO,
atendendo ao disposto no Art. 24, inciso Il c/c Art. 26, parágrafo único, ambos da Lei nº
8.666/1993, através do procedimento competitivo de COTAÇÃO ELETRÔNICA, conforme
disposto na Portaria nº 402/2017-PGE.

CLÁUSULA QUARTA- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES

LOTE ESPECIFICAÇÃO REF. QTD
LEITE EM PÓ INTEGRAL, instantâneo, em pacote de

01 4009, embalagem aluminizada, com registro no rótulo da Und 425
embalagem dos dados de identificação, procedência, sd
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informações nutricionais, número de lote, prazo de
validade, quantidade da embalagem e número do
registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade
de, no mínimo, 10 (dez) meses, contados da data do
recebimento definitivo pelo GABGOV.
AÇÚCAR TRITURADO,cor branca, extra fino, origem
vegetal sacarose de cana-de-açúcar, em pacote de 1kg,
com registro no rótulo da embalagem dos dados de

02 identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, prazo de validade e quantidade da
embalagem. Prazo de validade de, no mínimo, 10 (dez)
meses, contados da data do recebimento definitivo pelo
GABGOV.

4.1. Os quantitativos previstos neste Projeto Básico foram definidos mediante coleta das
necessidades existentes junto ao Gabinete do Governador, levando-se em consideração a
média atual de consumo mensal, que teve o seu ritmo regularizado com o retorno progressivo
do trabalho presencial, acrescentando-se uma margem de segurança à quantidade estimada
para aguardar a conclusão de procedimento licitatório lançado pela Central de Licitações e
Contratos (Processo SIGA nº 00062/PGE/2021), minimizando os riscos de solução de
continuidade de suprimento do material.

Und 450

CLÁUSULA QUINTA - DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
5.1. Durante o fornecimento do objeto será exigido que a empresa adjudicada mantenha-se em
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, bem como com 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
(CNDT).

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta da previsão orçamentária
oriunda dos recursos alocados no Programa 04.122.0005.2294, Elemento de Despesa 339030
— Material de Consumo, Fonte de Recursos 101, Unidade Gestora Gabinete do Governador.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
7.1. A entrega do objeto deste Projeto Básico será efetuada de forma integral, dentro do prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da ciência, pelo fornecedor, da emissão da Nota
Empenho;
7.2. Caso haja impossibilidade no cumprimento do prazo descrito no item 7.1 acima descrito, a
empresa deverá obrigatoriamente comunicar ao GABGOV,em até 24 (vinte e quatro) horas da
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data que antecede o prazo final para entrega, eventuais motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação através de documentos;
7.3. A empresa deverá fornecer os produtos acondicionados em embalagens próprias, sem
qualquer violação ou danificação, em perfeitas condições de consumo, constando: data,
validade, descrição e demais informações necessárias à caracterização e identificação das
condições do objeto;
7.4. A entrega deverá ser realizada, acompanhada das respectivas Notas Fiscais, em dias de
expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às
18h00, correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais como frete,
seguros, etc., no endereço constante do item 7.4.1:
7.4.1. Palácio do Setentrião, situado à rua General Rondon,nº 259, centro, Macapá/AP,
CEP 68.908-908;
7.5. Os produtos serão recebidos de acordo com as quantidades, características,
especificações e condições estabelecidas neste Projeto Básico;
7.6. À Nota Fiscal deverá indicar a marca, fabricante, procedência e prazo de validade dos
produtos;
7.7. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e
de sua Nota Fiscal com o constante neste Projeto Básico;
7.8. No ato da entrega, a empresa deverá apresentar em duas vias, a Nota de Entrega de
Produtos, impressa em papel timbrado, sem emendas e/ou rasuras, contendo a descrição,
quantidades, valor unitário e valor total dos produtos entregues, bem comoo dia, hora, nomeeassinatura do responsável pelo preenchimento, pela entrega e pelo recebimento dos produtos;
7.9. Imediatamente após a conferência de todosos itens entreguese se estiver de acordo com
a solicitação, a Nota de Entrega de Produtos deverá ser assinada pelo Fiscal de Contratos ou
outro servidor encarregado pelo recebimento, ficando uma via em seu poder, devendo,
posteriormente, ser encaminhada para conhecimento e conferência do Núcleo Administrativo-
Financeiro do Gabinete do Governador;
7.10. Os produtos serão rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação, às custas da empresa
contratada e sem prejuízo da aplicação de penalidades;
7.11. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º
8.883/94, mediante recibo, o objeto será recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do produto com suas especificações e
quantidades;
b) Definitivamente: por servidor ou comissão nomeada pela Administração contratante, após a
verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação;
7.12. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de
conformidade emitido pelo servidor ou comissão nomeada pela Administração contratante, no
prazo de 05 (cinco) dias;
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7.13. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da
regularização total da(s) pendência(s);
7.14. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-
profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações
assumidas;
7.15. Será considerada imprópria e será recusada, a embalagem defeituosa ou inadequada,
que exponha o produto a contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito
armazenamento do mesmo.

CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE DOS PRODUTOS
8.1. O prazo de validade dos materiais de consumo fornecidos deverá ser de, no mínimo, 10
(dez) meses, contados da data do recebimento definitivo pelo GABGOV, devendoos produtos
acharem-se acondicionados de forma a manter as suas características originais de
conservação;
8.2. Na embalagem deverá conter a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido/quantidade da embalagem, procedência, dados nutricionais, número de
lote e demais informações.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
9.1. Nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhare fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas ao fornecimento e determinandoo que for necessário à regularização de falhas
ou efeitos observados;
9.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado pelo
GABGOV deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes;
9.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
EMPRESA, 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 n.º 8.666, de 1993;
9.4. Durante o período de fornecimento do objeto, a empresa poderá manter preposto, aceito
pelo GABGOV, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto,
mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Amapá (SEFAZ-AP);
10.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa
da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao objeto regulamente fornecido,
acompanhada(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e
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Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto ao Gabinete do Governador do
Estado do Amapá, 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 seusarts. 6º e 7º, inciso Il:
10.3. 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;
10.4. O Gabinete do Governador do Estado do Amapá reserva-se aodireito de descontar da(s)
Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em
consequência de penalidade aplicada durante a execução contratual:
10.5. 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
isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
11.1. Cumprir fielmente as obrigações assumidas, conforme as especificações deste
Instrumento e na proposta de preços apresentada pela EMPRESA, utilizando-se de todos os
recursos materiais e humanos necessários para entregar o objeto nos prazos, local e horário
indicados;
11.2. Solicitar as informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento das condições
estabelecidas neste Projeto Básico;
11.3. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto Básico por
ocasião da emissão da Nota de Empenho e da apresentação da Nota Fiscal;
11.4. Receber formalmente a notificação de ocorrência de irregularidades que a Fiscalização
do GABGOV identificar no fornecimento do objeto, e tomar as providências necessárias para
atendimento das correções devidas;
11.5. Encaminhar a Nota Fiscal referente aos bens fornecidos;
11.6. Receber o pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;
11.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da entrega do
objeto no local indicado, incluindo os possíveis danos causados por transportadoras, sem
qualquer ônus ao GABGOV, ressarcindo os eventuais prejuízos causados ao Órgão e/ou
terceiros, provocados por irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
11.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do objeto. A inadimplência da EMPRESA, com referência aos
encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
GABGOV, nem poderá onerar o objeto da Dispensa de Licitação, razão pela qual a EMPRESA
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
GABGOV;
11.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo GABGOV;
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11.10. Credenciar, junto ao GABGOV, um representante para prestar os devidos
esclarecimentose atender as reclamações que porventura surgirem;
11.11. Informar ao GABGOV qualquer alteração necessária à consolidação dos ajustes
decorrentes da Dispensa de Licitação, tais como: mudança de endereço, telefone, fax,
dissolução da sociedade, falência e outros;
11.12. A EMPRESA é obrigadaa reparar, corrigir, removerou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto da Dispensa de Licitação, em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções, sem ônus para o GABGOV;
11.13. Manter endereço, telefone e e-mail para contato atualizados;
11.14. Comunicar imediatamente à Fiscalização do GABGOV qualquer anormalidade
verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
11.15. Designar um preposto para manter contato com a Fiscalização do GABGOV para todos
os ajustes necessários;
11.16. Não transferir, por qualquer forma, os direitos e obrigações que a adjudicação da
Dispensa de Licitação lhe atribui;
11.17. Atenderàs solicitações e orientações da Fiscalização do GABGOV:
11.18. Não suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, o
fornecimento do objeto;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DO GABGOV
12.1. Receber o objeto de acordo com o que consta neste instrumento;
12.2. Devolver o objeto quando entregue em desacordo com asespecificações exigidas neste
Projeto Básico;
12.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a EMPRESA no prazo
estipulado;
12.4. Emitir Nota de Empenhoa crédito da EMPRESAnovalor correspondente à quantidade
solicitada;
12.5. Proporcionar todasas facilidades, inclusive esclarecimentosatinentes ao objeto, para que
a EMPRESA possa cumprir as obrigações dentro das normas e condiçõesda aquisição;
12.6. Indicar servidor para proceder ao recebimento do objeto e atestar a Nota Fiscal após a
verificação das especificações técnicas, da qualidade, da quantidade e preços adjudicados;
12.7. Promover o acompanhamentoe a fiscalização do objeto, sob os aspectos qualitativos e
quantitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas
e comunicando à EMPRESApor escrito, as advertências e as ocorrências de qualquer fato que,
a seu critério, exijam medidas corretivas porparte desta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas no Decreto Estadual nº 2648 de
18 de junho de 2007 e subsidiariamente, na Lei n.º 8666/93,

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

ou retirar a nota de empenho;
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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;
9) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Fizer declaração falsa;
i) Cometer fraude fiscal.
13.2. A licitante e/ou EMPRESAque 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 Administração Pública;
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 Projeto Básico, 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 20% (vinte 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 prejuizo 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;
9) Declaração de inidoneidade paralicitar 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
EMPRESA ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresaseos 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 Públi
de atos ilícitos praticados.

virtude
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13.4. As sanções previstas nas alíneas a, e, fe g do subitem 13.2 poderão ser aplicadas à
empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;
13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-seo rito previsto na
Lei n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei nº
8.666/93 e na Lei nº 9.784/99;
13.6. A aplicação das penalidades é de competência do Gabinete do Governador do Estado do
Amapá;
13.7. 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;
13.8. As situações dispostas no Art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério do Gabinete
do Governador do Estado do Amapá,a rescisão unilateral do contrato;
13.9. As penalidades impostas à EMPRESA deverão ser registradas no Cadastro Central de
Fornecedores do Estado do Amapá.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO POR NOTA DE
EMPENHO
14.1. A contratação com o fornecedor será formalizada por intermédio de Nota de Empenho,
em substituição ao Contrato, tendo em vista que entrega dos produtos se dará de forma integral,
não resultando obrigações futuras decorrentes do fornecimento dos bens, conforme disposto
no Art. 62, caput, clc o 84º do mesmo dispositivo da Lei nº 8.666/93, bem como Súmula
Administrativa nº 10 (RESOLUÇÃO Nº 10/2020-CONSUP/PGE);
14.2. A convocação da empresa adjudicada para a retirada da respectiva Nota de Empenho
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;
14.3. A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho implicará na inexecução total do
compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das sanções legalmente
estabelecidas;
14.4. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos da Nota de Empenho que guardem
absoluta conformidade com o disposto neste Projeto Básico, em expressão e substância;
14.5. Ao retirar a Nota de Empenho, a empresa adjudicada obriga-se a entregar o objeto,
conforme especificações e condições contidas neste Projeto Básico e também na proposta
apresentada, especialmente no que tange à cláusula atinente ao prazo de validade dos
produtos de, no mínimo, 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo pelo
GABGOV. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas
neste Projeto Básico.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
15.1, As empresas licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a
documentação referente ao pleito, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não
incorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões
de acréscimo dos preços propostos, especialmente no que tange sobre a impossibilidade de
revisão ou reajuste dos valores adjudicados sob o argumento de oscilação do mercado, tendo
em vista que a entrega do presente objeto se dará de forma única, integral e imediata;
15.2. As especificações dos itens constantes da CLÁUSULA QUARTA prevalecem sobre
âquelas descritas no Cadastro de Materiais do SIGA (Sistema Integrado de Gestão
Administrativa), devendo a empresa licitante ofertar sua proposta exclusivamente com base
nas características exigidas neste Projeto Básico.

Macapá-AP, 18 de abril de 2022.

ERVIÇOSGERAIS E TRANSPORTE
GABINETE DO GOVERNADOR
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