
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ - APTERRAS

UNIDADE ADMINISTRATIVA - UA

DESPACHO

Em 14 de maio de 2020

Documenro No 0035.0 143. I 966.008 I /2020

Interessado(s): UNIDADE ADMINiSTRATIVA

ASSunto: ATENDIMENTO AS OCORRENCIAS APONTADAS PELA CLC

Senhora chefe de Unidade.

Retificamos o Projeto Básico n" 0212020, seguindo as orientações e

sugestões apresentadas em ocorrência pela CLC/PGE-AP,

acrescentando dentre outras intbrmações, um relatorio emitido pelo

Sistema SlGA/Mobililário indicando o quantitativo e o tipo de

mobiliário a ser transportado.

RetiÍicação da proposta com o menor valor, para usa-la como valor de

referência na futura cotação eletrônica ( Art 5' da Portaria no 40212017 -
PGE);

Levando em conta a discrepância enhe os valores, desconsideramos as

propostas com maiores valores ( r$ 121.341,67 e o r$ 49.100,00),

quando, considerando apenas duas, sendo a de r$ 17.600,00 (

a

b

C

Conforme ocorrências apontadas pela Central de Licitações, efetuamos as

seguintes retificações no processo em tela:



paineldeprecos.planejamento.gov.br) e a r$ 15.000,00 ( Maria do

Livramento Lopes Viegas), elaboramos uma nova planilha com os

valores da média e o menor valor, este último que usamos como vâlor

de referência, pois foi obtida junto ao fornecedor local ( art 5" da

Portaria 40212017 -PGE)

Feito isso, estamos devolvendo o processo para vossas demais providências

visando a conclusão e o envio do processo para a Cotação Eletrônica, conforrne estabelece a

P ortaria n' 402 I 20 I 7-PGE.

MOISES DUTRA QUARESMA

Assistente Administrativo (UA - LTNIDADE ADMINISTRATIVA)
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PROJETO BÁSICO N"O5/2020

Sen,iços de mudança para o AMAPÁ TERRAS.

Maio./2020
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r OBJETO

l' contratação de uma empresa especializada para prestação dos serviço de mudança incru-
indo desmontagem e montagem de móveis, sendo: de todos o os g7l itens que compõe o seu aceryo
mobiliário' todo o seu aceryo documental e demais itens. Conforme detalhamento no Anexo I, relatório
de invenrário. que compões este instrumento.

2 OBJETIVO

2l Este documento tem o objetivo nortear â contrataçào e realização dos serviços, a serem
contratados peio AMApÁ TERRAS.

3 JUSTIFICATIVA

3'l A contratação visa proporcionar o Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMA,A
TERRAS, a conservação, segurança e agilidade, na realização da mudança dos móveis e demais
congêneres para a nova sede;

3'2 Justificamos também a contratação no fato do AMAPÁ TERRAS, não possuir meios
próprios de realizar tais serviços.

4 RESULTADOSESPERADOS

4.1 Transporte de todo o seu mobiliário, documentos, com segurança e agilidade.
5 FUNDAMENTAÇÃOLEGAL

5.1 Constituição Federal, aÍigo 37, inciso XXI, e s l";
5 2 Inciso II do Art 24 da Lei de Licitaçôes e contratos g.666/1993 e suas alterações

Ponaria n' 402/20 I 7 - pCE Ap

Demais legislação apl icávei

6 FORMADEEXf,CUÇÃO

6 l o serviço será executado de forma indireta, no regime de empreitada por preço grobal, nos

termo do Art. 6, Inciso VIII, linha..a", da Lei de Licitações e Contratos.

7 VALOR Df, REFERÊNCIA E A COTAÇÃO ELETRÔNICA
7.1 Este documento lem o seu varor referência em R$ 1s.000,00( quinze mir reais),menor
valor obtido em pesquisa de preços coletadas pela Administração.

7.2 A Admin istração deverá tolnar outras providênc ias visando a Cotação Eletrônica nos termo

do Art 6" Ponaria n" 40212017,

7.3 Na cotação eletrônica a Adrninistração deverá informar às empresas interessadas que

deverão vistoriar o local, com objetivo de coletar as informações complementares, como: tipo, volumes

e quantitativos de todos os materiais a serem transportados, materiais, ferramentas, mão de obra.

de dificuldade para a execução dos serviços, para que assim, possam elaborar as suas propostas;

7 .4 A administração indicará um servidor para acompanhar as empresâs interessadas no horário
das 08 as 14, horas para as suas vistorias, no período em que a cotação eletrônica estiver em vigor;
7.5 A unidade Administrativa do AMAPÁ TERRAS, ficará encarregada dos agendamentos e

2 l l'ii g i n a

5.1

5.4



o acompanhamento das empresas interessadas em suas vistorias, pelo email:

unidade.adm@arnaoaterras. aD.gov.br ou pelo celular (96) 98137 -204j
8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8 l Prestar à Contratâda todas as informações relacionadas a execução do objeto, orientar e

acompanhar todas as fazes dos sen iços :

8.2 Designar representante para exercer a fiscalização dos serviços;

8.3 Notificar por escrito a Contratada, â respeito de qualquer irregularidade constatada na exe-

cução dos trabalhos;

8.4 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato.

9DAS OBRIGAÇÔEs n,q CoNTRATADA

9 l Na execução do objeto, a Contratada disponibilizará os meios necessários ao fiel e ade-

quado cumprimento dos serviços que lhe forem confiados neste instrumento, ficando acordado que, em

nenhuma hipótese, a falta de fiscalização da Contratante eximirá a Contratada das suas responsabil!

dades provenientes do contrato, obrigando-se ainda a:

a) Executar os serviços de conformidade com a programação e orientação estabelecidas

pela Contratante, primando pela eficiência e cordialidade, qualificando e orientando os

funcionários para que se comportem com postura profissional e apresentem padrões

de eficiência e higiene compatíveis com â prestação dos serviços especificados

neste documento em seu Anexo I.

b) Manter um representante responsável pelo gerenciamento dos serviços, exercendo a

supervisão necessária e com poderes de representação ou de preposto para tratar com a

Contratânte.

c) Comunicar â Contratante, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de

acidentes verificados no curso da execução contratual, assim como todas as ocorrências

anormais;

d) Selecionar rigorosâmente os empregados que irão prestar os serviços;

e) Providenciar para que todos os seus profissionais cumpram normas de segurança.

Í) Substituir sempre que necessário ou quando exigido pela Contratante, qualquer

funcionário cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados

prejudiciais, inconven ienres, insatisfatórios à disciplina do órgão;

h) A Contratada deverá responder por danos ou por desaparecimentos de bens materiais,

que venham a ser motivados por seus empregados, desde que fique comprovada a

responsabilidade, advindos de imperícia, imprudência ou desrespeito às normas de

segurança, quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária, devendo

adotar, dentro de 48

Contratante, necessária

das demais sanções;

i) A Contratante estará

(quarenta e oito) horas, as providências determinadas la

s ao ressarcimento ou à reposição, conforme o caso, sem pre

devidamente autorizada a descontar o valor correspon teae

3ll'ri gi it



danos, diretamente da fatura pertinente ao pagamento, independentemente de qualquer

procedimento judicial ou extrajudicial;

j) A empresa CONTRATADA deverá fomecer, antes da realização da mudança, caixas

de papelão, fitas adesivas, com no mínimo 4cm de largura, bolhas plásticas, na

quantidade solicitada pela contratante, para o acondicionamento de parcelas de material,

cuja ernbalagem Íicará a cargo da CONTRATANTE:

l) Na data e horário marcados para o transporte, a CONTRATADA, deverá embalar

TODOS os equipamentos eletrônicos a serem transportados, bem como os móveis cuja

a embalagem seja necessária pâra o trânspoÍe seguro, ficando a cargo da

CONTRATADA avaliar se existe tal embalagem, ciente de que a entrega dos móveis nas

mesmas condições em que se encontravam é de sua inteira responsabilidade

m) No momento da entrega dos bens móveis, os mesmos deverão ser disposto,

obrigatoriamente, conforme layout informado pela CONTRATANTE;

n) Os serviços de transporte incluirão os trabalhos de carga, descarga, proteção dos

objetos transportados com embalagem e acondicionamento apropriados, observando sua

fragi lidade, montagem e desmontagem.

9.2 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações as-

sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3 Emitir nota fiscal referente aos serviços presÍado, em nome do Instituto de Terras do Estado do

Amapi5 CNPJ - 36 247 3,06 I 0001-9 4

9.4 Todas as responsabilidades das partes deverão estar devidamente apontadas em contrato, a

ser elaborado pela Unidade de Contratos e Convênios do AMAPÁ TERRAS;

9.4 Não sendo lavrado o Contrato esse será substituído por documento equivalente na forma

da lei;

9.5 De qualquer forma é garantido à Contratante, por parte da Contratada, todos as gârantias

previas em lei.

IO DAFISCALIZAÇÃO

10. I A Administração indicará um responsável pela fiscalização que deverá observar na integra

os procedimentos descritos nos §§ l" e 2" do art. 67 da Lei n' 8.666/93 e alterações.

1I DOPRAZO

I l. I O prazo para conclusão dos serviços será ate l0 (dez) dias corridos.

11.2. O prazo terá início no primeiro dia útil subsequente a entrega da nota de empenho à

Contratada.

lt.3 É vedada a prorrogação do prazo, salvo em caso de força maior, devidamente

zado pela contratante.

12 AFORMADf, PAGAMENTO

l2.l O pagamento será efetuado em até 30 dias após o recebimento da Nota Fiscal no

-+



competente do Instituto de Terrâs do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRAS, observadas as demais

condições contidas neste documento;

12.2 O pagamento será creditado em conta corrente da contratada, através de ordem

bancária. indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do Banco, Agência,

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

12.3 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema lntegrado de Pagamento de

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES, deverá

apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte, dos

tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;

12.4 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido

de alguma forma para tanto, fica convencionado que a ta.xa de atualização financeira devida pela

Administração, entre â data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será

mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=l x Nx VP Onde:

EM:Encargos moratórios;

N=Número de dias entre a data prevista pâra o pagamento e a do efetivo pagamenlol VP=Valor

da parcela a ser paga:

I =Índice de aÍualização financeira-0,0001644, assim apurado:

I=(Tx/100) l=(6/100) I=0,0001644

365 365

TX=Percentual da taxa anual=6Yo

12.5 Conforme Decreto Estadual n" 1278/ I I , no momento da liquidação da despesa, a Contratada

deverá comprovar perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente

com suas obrigações tributárias, previdencirárias e trabalhistas;

12.6 A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada

procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do contrato.

13 DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

13. I O descumprimento total ou parcial do compromisso assumido, poderá. garantida a prévia

defesa, a Administração cancelar o Contrato ou documento equivalente, nos termos dos artigos 77 e 78,

sem prejuízo do eventual exercício dos direitos previstos no artigo 80 e da aplicação das penalidades

estabelecidas nos artigos 86 a 88, todos da Lei n.o 8.666193.

13.2 Os valores das multas poderão descontado dos créditos da Contratada, desde já

expressamente autorizado.

14 INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora/Gestão: 230207

Unidade Gestora Responsável: AMAPÁ TERRAS

PTRES: Consultar ADINS

FONTE: Consultar ADINS

5 ,t L



Natureza da Despesa: 339039

15 CONDIÇÔES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

1S.l - Para a habilitação exigir-se-á dos interessados o previsto nos artigos 27 a 33 da Lei n. ' 8.666/93

relativa à:

a) Habilitação jurídica;

b) Qualificação técnica;

c) Qualifi cação Econômica Financeira.

d) Regularidade Fiscal.

16 DISPOSIÇÔES FINAIS

16l Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverâ disponibilizar os mão de obra

qualificada, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades

suficientes para a prestação dos serviços contrafados;

16.2 nenhum valor a mais será pago à contratâdâ, se não âqueles previsto em sua proposta, salvo

no caso do item 12.4 deste documento.

Macapá-AP. l4 de rnaio de 2020.

Mo a rt§nIa

Chefe da Administração

n'397612019

Nos Termos da Legislagão em vigol aprovo o presente Projeto Básico'

Julhiano Cesar Avelar

Diretor Presidenle/IMAP

Decreto no 397 412019

Em -tÇ de vr'n al.§- de 2

6
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Dos Serviços

Item Endereços Serviços

0l f,ndereço de saída - Avenida Padre

i ulio Maria Lombaerd.25i7. Santa

Rita. Macapá

Endereço

Almirante

Macapá

de destino: Avenida

Barroso,6l9, Centro,

Serviços de desmontagem/montagem, embalagem e

transpôrte. incluindo os trabalhos de carga e

descarga, em caminhão tipo "baú", visando ao

transporte de mobiliários, equipamentos, processos,

documentos, livros, materiais de expediente,

utensílios domésticos e vasos dejardim com plantas,

com fornecimento de materiais para embalagem.

No local de destino todos os materiais transportados

devem ser colocados nos locais indicados pela

contratante.

Os serviços serão executados no horário de 08 as l2

horas, da l4 as I 8 horas.

7'i'

Anexo I



4d§
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Relatório sintético de rnventário por orgão de Bens Móveis em 12r0sr2020

Orgão: INST|TUTO DO MEtO At\,,tBtENTE E DO ORDENAMENTO TERRTTORTAL

Somente Patrimônio de Convênios: Não

Grupo: BENS MOVETS

Totalde
Bens

12.311.01.01

12.311.01.02

12.311.01 07

12.311.01.17

1- I 01.21

12.311.O2.01

1 2.3 1 't .03.0 1

12.311.O4.02

12 311 04.05

12.31 1.04.06

Valor Entrada

78.725,06

Í.118,50

2,00

27.566,05

4.340,00

43.907,00

5.399,00

57.004,76

193,00

2.163,00

2.700,00

't.207.663,60

2.00

Valor Liquido

78.725,06

t.í 18,50

2.00

27.566,05

4.340,00

43.907,00

5.399.00

57.004.76

193,00

2.163,00

2.700,00

1.207.663,60

2.00

12.311,03.03 BENS À,IOVEIS>MOBILIARIO EMGERAL

Conta Contábil de Bens Móveis

BENS I,4OVEIS>APARELHOS DE MEDICAO E
ORIENTACAO

BENS MOVEIS>APARELHOS E EQUIPAMENTOS
DE COI\4UNICACAO

BENS MOVEIS>I\4AOUINAS E EQUIPAMENTOS
ENERGETICOS

BENS IVlOVEIS>MAOUINAS, UÍENSILIOS E
EQUIPAMÊNTOS DIVERSOS

BENS IVOVEIS>EOUIPAi/ENTOS HIDRAULICOS E
ELETRICOS

BENS MOVEIS>EOUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE OADOS

BENS MOVEIS>APARELHOS E UTENSILIOS
DOMESTICOS

BENS MOVEIS>COLECOES E MATERIAIS
BIBLIOGRAÊICOS

BENS MOVEIS>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,
VIDEO E FOTO

BENS MOVEIS>OBRAS DE ARTE E PECAS PARA
EXPOSICAO

Depreciação
Mensal

Depreciaçào
Acumulada

0,00 0.00

0,00 0,00

000 0.00

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0.00 0.00

000 000

000 0.00

0,00

21

31

510

12

3

7

2

244

8

I

ti

12,311,05,03 BENS IVOVÊIS>VEICULOS DE TRACAO I/ECANICA

Í2.31 1.99.99 BENS |\4OVE|S>OUTROS BENS L,|OVE|S

Íot.rdo G.upo de Bens: BENS MOVETS

2

Total do Orgãor tNSITUTO DO MEtO AMBTENTE E DO ORDENAMENTO TERRtTOR|AL

Total Geral

1.430.783.97

1.430.783,97

0,00 1.430.783,97871 1.430.783.97

d

é't

'"\N
P
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