
 
PROJETO BÁSICO 

Autorizo este Projeto Básico de acordo 

com a Lei 8.666/93, conforme Art. 3º, inciso XI do decreto nº 

10.024/2019 

 

                                   Em: ____/______/2021. 

JUAN DA SILVA MENDES 
Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

Decreto nº 1722/2020                                

1 - OBJETO 

1.1. A presente tem por objeto a aquisição de equipamentos de ar condicionado, novos e sem uso, 

os quais deverão ser entregues na Unidade de Oncologia – UNACON e pra Coordenadoria de 

Regulação, Controle e Avaliação – CRCA, conforme especificações deste Projeto Básico. 

1.2. O referido processo deverá ser realizado na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, em 

conformidade disposto no Art. 24º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

2 – ORÇAMENTO ESTIMATIVO  

2.1. O valor estimado total para este serviço é de R$ R$ 206.376,57 (duzentos e seis mil trezentos e 

setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). 

2.2. Os valores estimados foram elaborados com base em pesquisa demercado feita pela SESA. 

 

3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. Considerando que a Constituição Federal de 1988, em sua na Seção II, Art. 196, dispõe que: in 

verbis 

“...à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação” 

3.2. Considerando, ainda, as atribuições da vigilância epidemiológica pautada na Lei nº 8.080 de 

1990, que se propõem a detecção, prevenção, recomendação e adoção das medidas de 

prevenção e controle das doenças e dos agravos de saúde de interesses individuais ou coletivos: 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 

de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 

(...) 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica;” 

3.3. Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 



 
4 – DA JUSTIFICATIVA 

4.1. Justifica-se a contratação dos serviços descritos pela necessidade de propiciar melhor conforto térmico e 

ambiente mais agradável de trabalho nas edificações ocupadas atualmente pela unidade oncológica - 

UNACON. Além disso, a aquisição/instalação do equipamento contribuirá para adequação do ambiente 

para o desenvolvimento das atividades exercidas por esta SESA. 

5 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO 

5.1. Conforme o Anexo I – Projeto Básico. 

5.2. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Projeto Básico, conforme item 10 

deste Projeto Básico. 

7 - DA HABILITAÇÃO 

 

7.1.Relativos à Habilitação Jurídica:  

7.2.Cédula de identidade ou Documento de Identificação do representante legal da empresa. 

7.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

7.4.No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - 

EIRELI: ato constitutivo com todas as suas alterações, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores. 

7.5.Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em cartório. 

7.6.Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

7.7.Certidão de comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), expedida pela Junta Comercial nos termos do Artigo 8º, da Instrução Normativa nº 103, 

de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, quando 

aplicável, deste Projeto básico. 

 

7.8  Relativos à Regularidade Fiscal: 

 

7.8.1 Cédula de identidade ou Documento de Identificação do representante legal da empresa. 

7.8.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

7.8.3 No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - 

EIRELI: ato constitutivo com todas as suas alterações, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores. 

7.8.4 Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em cartório. 

7.8.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.8.6 Certidão de comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), expedida pela Junta Comercial nos termos do Artigo 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 

30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, quando 

aplicável, ou Declaração 

. 

8 – DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA  

8.1. Locais de entrega descritos no ANEXO II deste projeto básico;  

8.2. Os prazos para entrega dos serviços será em 05 (cinco) dias corridos que serão contados a partir 



 
do recebimento pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO expedida pelo Núcleo 

Administrativo o qual deverá ser retirado imediatamente a contar da data de convocação da 

empresa; 

8.3. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a CONTRATADA deverá 

comunicar por escrito ao CONTRATANTE e solicitar novo prazo discriminando a data da 

provável entrega, podendo a justificativa se aceita ou não; caso não aceita incorrerá a 

Contratada às sanções previstas na dipensa de licitação; 

8.4.  É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos produtos para os locais 

designados no Projeto Básico. 

9 – DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

9.1.  O Termo de Contrato será substituído por Nota de Empenho, conforme previsto no § 4º do Art. 

62, da Lei n.º 8.666/93, em virtude de se tratar de compra com entrega imediata e integral dos 

bens adquiridos, dos quais não resultarão obrigações futuras e retirada da respectiva Nota de 

Empenho. 

9.2.  A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua proposta para, 

IMEDIATAMENTE, aceitar e retirar a nota de empenho. 

9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no 

descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas; 

9.4. A Administração poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos Art. 78º e 79º da Lei 

Federal nº. 8.666/1993 com as consequências indicadas no Art. 80º da mesma lei, sem prejuízo 

das sanções previstas em lei. 

9.5. Ao retirar a Nota de Empenho, a CONTRATADA 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. 

10  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1.  São obrigações da empresa a ser CONTRATADA:                         

10.2.1  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 

10.2.2   Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais e trabalhistas previstos na 

legislação em vigor, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo com esta 

Instituição; 

10.2.3  Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

10.2.4 Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade junto ao FGTS, 

INSS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Carteiras Profissionais devidamente registradas. 

Deverá a Contratada, no ato do recebimento mensal do valor pactuado no contrato, apresentar 

comprovantes atualizados de regularidade fiscal, previdenciária, trabalhistas referentes às 

obrigações patronais e os relacionados à força de trabalho;  

10.2.5 Observar e cumprir todas as diretrizes constantes no Projeto Básico; 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1   Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, esta Instituição se comprometerá a:         

11.1.1  Prestar todas as informações e orientações à empresa com relação ao produto a ser ofertado;    

11.1.2  Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos no contrato a ser firmado;     

11.1.3 Notificar, por escrito, à empresa toda e qualquer irregularidade constatada na entrega do 

objeto;      



 
11.1.4 Não exigir da empresa fornecimento de materiais estranhos às atividades especificadas neste 

Projeto Básico; 

11.1.5 Receber e fiscalizar a entrega dos produtos, verificando sua correspondência com as 

especificações prescritas neste Projeto Básico, atestando sua conformidade; 

11.1.6 Rejeitar os produtos, caso estejam em desacordo com as especificações mínimas definidas 

neste Projeto Básico; 

11.1.7 Lavrar o Termo de Aceite Definitivo e atestar a Nota Fiscal correspondente, após o 

recebimento definitivo do objeto; 

11.1.8 Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas no termo. 

11.1.9 Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos; 

11.1.10Receber, conferir e atestar as notas fiscais/documentos de cobrança, através do NAD/SESA; 

12 – DO ACOMPANHAMENTO 

12.1 O CONTRATANTE designará servidor para fiscalizar a entrega do objeto;   

12.2 As relações entre esta Instituição e a empresa a ser contratada serão mantidas prioritariamente 

por intermédio do servidor responsável pela fiscalização, ressalvada a competência da Direção 

Geral.   

12.3  Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade competente. 

12.4 Acompanhamento da entrega contratada e ateste das NOTAS FISCAIS/FATURA; 

12.5 Checar o funcionamento dos equipamentos, informando a CONTRATADA a necessidade de 

manutenção nos mesmos, dentro do prazo de garantia acordado. 

13 – DO PAGAMENTO 

13.1 A Nota Fiscal Do objeto deverá ser apresentada no NAD/SESA e depois será certificada pelo 

setor responsável. 

13.2 As Notas Fiscais deverão indicar o número da Nota de Empenho, bem como da Conta 

Corrente, Agência e Banco da Contratada para fins de emissão da correspondente Ordem Bancária 

de Pagamento; 

13.3 Na Nota Fiscal deverá ser discriminado de forma detalhada os valores de todo o objeto. 

13.4 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões Negativas de 

débitos conforme Art. 6º e Art. 7º, Inciso II, do Decreto nº. 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

14.1 A despesa com a execução desta contratação correrá por conta de Créditos Orçamentários 

consignados no Orçamento Geral da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Amapá, para o 

exercício de 2021, liberados de acordo com o cronograma de Desembolso, conforme: 

 

AÇÃO PLANO 

ORÇAMENTARIO 

FONTE 

1056 - INVESTIMENTO E INFRA 

ESTRUTURA FÍSICA E 

TECNOLÓGICA 

544 - Equipamentos 

216 - Transferências de 

Recursos do Sistema 

Único de Saúde 

 

 

 

 

Macapá-AP, 12 de Julho de 2021. 



 
 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS 

 

Especificação e Quantitativo CRCA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES UNIDADE QUANTIDADE 

1 

Ar condicionado - Modelo: Splithiwall; Cor: 
branca; Capacidade de refrigeração: 12.000 
BTUs; Ciclo; frio; Vazão de Ar: Mínimo de 
500m³/h; característica adicional: tecnologia 
inverter; voltagem: 220 V; Selo PROCEL: A. 
Marca CONSUL 

UND 23 

2 

Ar condicionado - Modelo: Splithiwall; Cor: 
branca; Capacidade de refrigeração: 18.000 
BTUs; Ciclo; frio; Vazão de Ar: Mínimo de 
700m³/h; característica adicional: tecnologia 
inverter; voltagem: 220 V; Selo PROCEL: A. 
Marca CONSUL 

UND 6 

3 

Ar condicionado - Modelo: Splithiwall; 
Capacidade de refrigeração: 24.000 BTUs; Ciclo; 
frio; Instalação Parede (Hi-Wall) voltagem: 220 
V; Selo PROCEL: A. 
Marca ELGIN 

UND 11 

  
  

  
  

  
  

Especificação e Quantitativo UNACOM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES UNIDADE QUANTIDADE 

4 

Ar condicionado - Modelo: Splithiwall; Cor: 
branca; Capacidade de refrigeração: 12.000 
BTUs; Ciclo; frio; Vazão de Ar: Mínimo de 
500m³/h; característica adicional: tecnologia 
inverter; voltagem: 220 V; Selo PROCEL: A. 
Marca CONSUL 

UND 21 

5 

Ar condicionado - Modelo: Splithiwall; 
Capacidade de refrigeração: 24.000 BTUs; Ciclo; 
frio; Instalação Parede (Hi-Wall) voltagem: 220 
V; Selo PROCEL: A. 
Marca ELGIN 

UND 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ANEXO II – LOCAIS DE ENTREGA 

 

LOCAIS DE ENTREGA 

UNIDADE ENDEREÇO 

UNIDADE DE ONCOLOGIA - 
UNACOM 

Av. Fab, 70 - CENTRO, Macapá - 
AP, CEP: 68900-073 

COORDENADORIA DE REGULAÇÃO, 
CONTROLE E EAVALIAÇÃO 

Av. Ceará, 997 - PACOVAL, 
Macapá - AP, CEP: 68908-260 

 


