
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

GABINETE DO GOVERNADOR
ATIVIDADE DE SERVIGOS GERAIS E TRANSPORTE

PROJETO BASICO

Aprovo o presente Projeto Basico, nos termos da Lei n°

8.666/1993 e do Decreto Estadual n° 2.648/2007.

1. DO OBJETO

Governador do Estado do Amapa, de acordo com asespecificagdes técnicas e condigdeg copttidas neste
Projeto Basico.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Justifica-se a presente aquisigao em razdo da inoperancia dos hidrantes instalados no Palacio do
Setentriao, motivada pela queima das bombas d’agua centrifugas que alimentam o sistema. Nesse
sentido, faz-se necessaria a reposig¢ado imediata, com o objetivo de tornaros hidrantes aptos a promover,
a qualquer tempo, o combate a incéndios nas instalagdes do Gabinete do Governador do Estado do
Amapa, garantindo-se a seguranga dos administradose servidores publicos, mitigando riscosde sinistro
a pessoas e ao patriménio publico, além de prejuizos econdémicose sociais, atendendo-se as normas
de prevencao e seguranga contra incéndio;
2.2. O quantitativo necessario para reposigao imediata é de 02 (duas) bombas, sendo imprescindivel

que o GABGOV adquira concomitantemente outras 02 (duas), para funcionarem como redundancia por
ocasido de novas falhas, cobrindo qualquer sinistro que venha a ocorrer com as bombasno decorrer de
sua utilizagao, evitando-se que o sistema fique inoperante.

3. DA METODOLOGIA PARA A AQUISIGAO DO OBJETO
3.1. A aquisica0 do objeto deste Projeto Basico se dara mediante DISPENSA DE LICITAGAO,

atendendo ao disposto no Art. 24, inciso II c/c Art. 26, paragrafo Unico, ambosda Lei n° 8.666/1993,
através do procedimento competitivo de COTAGAO ELETRONICA, conforme disposto na Portaria n°

402/2017-PGE.

4. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS MINIMAS E QUANTIDADES

ITEM ESPECIFICACAO REF. QTD

BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA - ESPECIFICACOES:
Poténcia: 3,0 CV; Succao:entre 1.1/2 POL e 2 POL; Recalque:

01 entre 1.1/2 POL e 2 POL; Energia Fases: Trifasico; Voltagem: Und 04
220/380V; Temperatura Maxima do Liquido Bombeado: 70°C.
Grau de Protecao: IP 21.

5. DAS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
5.1. Durante o fornecimento do objeto sera exigido que a empresa adjudicada mantenha-se em
compatibilidade com as gbyigaGées a serem assumidas, bem como com todas as condigdes de

Gabinete do Governador Pagina - 01



om

GOVERNODO ESTADO DO AMAPA

GABINETE DO GOVERNADOR
ATIVIDADEDE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTE

habilitag4o para contratagéo com a Administracao Publica, referentes as regularidades perante as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT).

6. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
6.1. As despesas decorrentes da presente aquisigao correrao a conta da previsao or¢amentaria oriunda
dos recursos alocados no Programa 04.122.0005.2294, Elemento de Despesa 449052 - Material

Permanente, Fonte de Recursos 101, Unidade Gestora Gabinete do Governador.

7. DO PRAZO, LOCAL E CONDIGOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
7.1. A entrega do presente objeto devera ser efetuada em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados
do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicagéo das sangées previstas neste Projeto
Basico;
7.2. A empresa devera fazer a entrega do objeto em perfeitas condigdes de uso, acompanhado das
respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horario das
08h00 as 14h00, correndo por conta da EMPRESA todas as despesas necessarias, tais como
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios, no seguinte
endereco: Gabinete do Governador (Palacio do Setentriao), situado a Rua General Rondon, n° 259,
Centro, Macapa/AP, CEP 68908-908;
7.3. O objeto sera recebido de acordo com as quantidades, caracteristicas, especificagées e condigées
estabelecidas neste Projeto Basico, inclusive com todos os acessdrios que os integram, nao sendo
aceitas entregas fracionadas dos acessdrios que compdem os equipamentos;
7.4. O recebimento consistira na comparagao das caracteristicas e especificagdes do objeto e de sua
Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto Basico;
7.5. Os equipamentos serdo rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de
até 07 (sete) dias Uteis, a contar da notificagéo da EMPRESA, as suas custas, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades;
7.6. Em conformidade com osartigos 73 a 76 da Lei n.° 8.66/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94, mediante
recibo, 0 objeto sera recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente: para verificagéo da conformidade do objeto com suas especificagées e
quantidades;
b) Definitivamente: por um servidor, nomeado pelo GABGOV, apésa verificagao da qualidade e
quantidade do objeto e consequente aceitagao;
7.7. Considerar-se-a comodata efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido
pelo servidor, no prazo de 05 (cinco) dias;
7.8. No caso de constatag&o de nao conformidade, a data efetiva da entrega sera a da regularizagao
total da(s) pendéncia(s);
7.9. O recebimento provisdrio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional
da EMPRESA pelos prejuizos resultantes da inobservancia das obrigagées assumidas.

8. DA GARANTIA
8.1. A garantia minima devera ser de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo;
8.2. Durante o prazo de garantia, a empresa obriga-se a substituir ou reparar, as suas expensas,
qualquer objeto que apresente defeito, de acordo com as normas técnicas que regemaatividade, a fim

de se manter em perfeita Ges de uso, sem qualquer énus adicional parao GABGOV.
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9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
9.1. Nos termosdoart. 67 da Lei n.° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas ao
fornecimento e determinando o que for necessario a regularizagao de falhas ou efeitos observados;
9.2. As decisées e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor designado pelo
GABGOV deveraoser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas
convenientes;
9.3. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da EMPRESA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas
ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administragao ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.° 8.666, de 1993;
9.4. Durante o periodo de fornecimento do objeto, a empresa podera manter preposto, aceito pelo
GABGOV,para representa-la sempre que for necessario.

10. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o regular fornecimento do objeto,
mediante o processamento normal de liquidagao e liberagao dos recursos financeiros pela Secretaria
de Estado da Fazenda do Estado do Amapa (SEFAZ-AP);
10.2. E condig&o para o processamento do pagamento a apresentagao por parte da empresa da(s)
Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao objeto regulamente fornecido, acompanhada(s) dos
documentos de habilitagéo perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério

do Trabalho (CNDT) junto ao Gabinete do Governador do Estado do Amapa, para sua devida
certificagéo, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Decreto Estadual n° 1278, de 17 de
fevereiro de 2011, em seusarts. 6° e 7°, inciso II;
10.3. O pagamento sera creditado em favor da empresa, através de ordem bancaria, na entidade
bancaria indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim
como os nuimerosda respectiva agéncia e da conta corrente em que deveraserefetivado o crédito;
10.4. O Gabinete do Governador do Estado do Amapa reserva-se aodireito de descontar da(s) Nota(s)
Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequéncia de
penalidade aplicada durante a execugao contratual;
10.5. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto pendente de liquidagao qualquer
obrigagao financeira quelhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isto gere
direito ao pleito de reajustamento ou correcao monetaria dovalor inicial.

11. DAS OBRIGAGOES DA EMPRESA
11.1. Cumprir fielmente as obrigagdes assumidas, conforme as especificagées deste Instrumento e na
proposta de precgos apresentada pela EMPRESA, utilizando-se de todos os recursos materiais e
humanosnecessarios para entregar o objeto nos prazos, nos locais e horario indicados;
11.2. Solicitar as informagdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condigdes
estabelecidas neste Termo;
11.3. Manter, durante todo o periodo de garantia dos equipamentos, todas as condig6es de habilitagao
e qualificagao exigidas neste Term
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11.4. Receber formalmente a notificagdo de ocorréncia de irregularidades que a Fiscalizagao do
GABGOV identificar na execucao do objeto, e tomaras providéncias necessarias para atendimento das
corregdes devidas;
11.5. Encaminhar as Notas Fiscais referentes aos bens fornecidos;
11.6. Receber o pagamento nas condigdes estabelecidas neste Instrumento;
11.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagdes
assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente a Administragao ouaterceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasiao da entrega do objeto no local indicado, incluindo os
possiveis danos causadospor transportadoras, sem qualquer nus ao GABGOV, ressarcindo os
eventuais prejuizos causados ao Orgao e/ou terceiros, provocados por irregularidades cometidas na

execucao das obrigagdes assumidas;
11.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execugao do objeto. A inadimpléncia da EMPRESA, com referéncia aos encargos estabelecidos
neste subitem nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao GABGOV, nem podera onerar
0 objeto da Dispensa deLicitagao, razo pela qual a EMPRESA renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o GABGOV;
11.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo GABGOV, durante o prazo de
garantia dos equipamentos;
11.10. Credenciar, junto ao GABGOV, um representante para prestar os devidos esclarecimentos e
atender as reclamagées que porventura surgirem durante a vigéncia da garantia dos equipamentos;
11.11. Informar ao GABGOV qualqueralterago necessaria a consolidagao dos ajustes decorrentes da
Dispensa de Licitag&o, tais como: mudanga de endereco, telefone, fax, dissolugao da sociedade,
faléncia e outros;
11.12. AEMPRESAé obrigadaa reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto da Dispensa deLicitagao, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucao ou de materiais empregados, sem onus para o GABGOV;

11.13. Manter até o término da garantia dos equipamentos, enderego, telefone e e-mail para contato

permanentemente atualizados;
11.14. Comunicar imediatamente a Fiscalizagéo do GABGOV qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadasas providéncias de regularizacao necessarias,
em qualquer tempo atéofinal da garantia dos equipamentos;
11.15. Designar um preposto para o acompanhamento da execugao do objeto e manter contato com a
Fiscalizagaéo do GABGOVpara todosos ajustes necessarios;
11.16. Nao transferir, por qualquer forma, os direitos e obrigagdes que a adjudicagao da Dispensa de
Licitagao lhe atribui;
11.17. Atenderas solicitagdes e orientagdes da Fiscalizagao do GABGOV;

11.18. Nao suspender ou interromper, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, a execugao do

objeto;
11.19. Nao atrasar na implantacdo de medidas corretivas exigidas pela Fiscalizagéo do GABGOV ou
na execugao de outras obrigagdes contratuais.

12. DAS OBRIGAGOES DO GABGOV
12.1. Receber 0 objeto de acordo com o que consta neste instrumento;
12.2. Devolver 0 objeto quando entyegue em desacordo com as especificagées exigidas neste Projeto
Basico;
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42.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a EMPRESA noprazoestipulado;
12.4. Emitir Nota de Empenhoa crédito da EMPRESA novalor correspondentea quantidade solicitada;
12.5. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto, para que a
EMPRESA possa cumprir as obrigagdes dentro das normas e condig6es da aquisi¢ao;
12.6. Indicar servidor para proceder ao recebimento do objeto e atestar a Nota Fiscal apdsa verificagao
das especificacdes técnicas, da qualidade, da quantidade e pregos adjudicados;
12.7. Promover 0 acompanhamento e a fiscalizagao do objeto, sob os aspectos qualitativos e
quantitativos, prazos de vigéncia e entregas, anotando em registro proprio as falhas detectadas e
comunicando a EMPRESA por escrito, as adverténcias e as ocorréncias de qualquer fato que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

13. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Estarao sujeitas as penalidades administrativas previstas no Decreto Estadual n° 2648 de 18 de
junho de 2007e subsidiariamente, na Lei n.° 8666/93,

a licitante e/ou EMPRESAque:
a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, nao aceitar ou
retirar a nota de empenho;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentac€o falsa exigida para o certame;
c) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacao;
d) Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
e) Nao mantiver a proposta;
f) Falhar ou fraudar na execugaodo contrato;
g) Comportar-se de modo inid6neo;
h) Fizer declaracao falsa;
i) Cometer fraude fiscal.
13.2. A licitante e/ou EMPRESA que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima
ficara sujeita, sem prejuizo das demais cominagéeslegais, as seguintes sangées:
a) Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos
para a Administragao Publica;
b) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorréncia
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Projeto Basico, até o maximo de 15%

(quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias

corridos, uma vez comunicados oficialmente;
c) Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao
total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho,no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apos
regularmente convocada, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)dias corridos, uma vez comunicada

oficialmente, e sem prejuizo da aplicagao de outras sangdes legalmente previstas;
d) Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima,
sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;
e) Suspensaode licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade administrativa

pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapa com o consequente descredenciamento
do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapa, pelo prazo de até cinco anos;
g) Declarag&o de inidoneidade paralicitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos detesminafites da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao perante a
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propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a EMPRESA ressarcira
Administragao Publica pelos prejuizos causados.
13.3. Também ficam sujeitas as penalidades doart. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas
€ 0S profissionais que:
a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao Publica em virtude de atos
ilicitos praticados.
13.4. As sangoes previstas nasalineas a, e, f e g do subitem 13.2 poderdo ser aplicadas a empresa
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;
13.5. A aplicagao de qualquer das penalidadesprevistas realizar-se-4 em processo administrativo que

assegure o contraditorio e a ampla defesa, observando-se0rito previsto na Lei n.° 12.846/13 (Lei

Anticorrupgao), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93 e na Lei n° 9.784/99;
13.6. A aplicacao das penalidades é de competéncia do Gabinete do Governador do Estado do Amapa;
13.7. Em atencao ao principio da proporcionalidade, na estipulagéo das sangdes, a autoridade

competente, devera considerar a gravidade da condutado infrator, o carater educativo da pena, 0 grau
de comprometimento do interesse pUblico e o prejuizo pecuniario decorrente das irregularidades
constatadas;
13.8. As situagdes dispostas no Art. 78 da Lei 8.666/93 poderao ensejar, a critério do Gabinete do

Governador do Estado do Amapa,a rescis&o unilateral do contrato;
13.9. As penalidades impostas € EMPRESA deverao ser registradas no Cadastro Central de

Fornecedores do Estado do Amapa.

14. DO TERMO DE CONTRATO
44.1. A contratacdo com o fornecedorsera formalizada por intermédio de Instrumento Contratual;
14.2. A convocacao da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual

correspondentee retirada da respectiva Nota de Empenho devera ser atendida no prazo maximo de
05 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo podera ser
prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivojustificado e aceito pela Administragao;
44.3. A recusa injustificada em assinar 0 Contrato e em receber a Nota de Empenho implicara na

inexecucao total do compromisso assumido, sujeitando a empresaa aplicagao das sangoes legalmente
estabelecidas;
14.4. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficara diretamente condicionada - como solenidade de
tratamento reciproco - ao ato formal de assinatura do respectivo contrato;
14.5. Nao sero admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de
discordancia ou inconformismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta conformidade

com sua minuta, em expressdo e substancia;
14.6. Ao assinaro instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a empresa adjudicada obriga-
se a entregar 0 objeto, conforme especificagdes e condigdes contidas neste Projeto Basico e tambem

na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergéncia, as especificagdes e condigdes

dispostas neste Projeto Basico.

15. DAS INFORMACOESCO TARES
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15.1. As empresas licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverao analisar toda a
documentagao referente ao pleito, dirimindo, oportunamente, todas as duvidas, de modo a nao

incorrerem em omissées que jamais poder&o ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo dos pregos propostos;
15.2. As especificacées citadas na Clausula 4 prestam-se, tao somente,a referenciara licitante quanto

aos requisitos que devem estar presentes no produto cotado, servindo,portanto, como parametro de
afericao das especificagdes exigidas para o objeto pretendido, de modoaafastar eventuais duvidas

que possam ser suscitadas. Destarte, sera aceito pelo GABGOV, sem restrig6es, produto similar ao
indicado, que atenda as especificagdes minimas contidas neste Projeto Basico;
15.3. As especificagées dos itens constantes da Clausula 4 prevalecem sobre aquelas descritas no
Cadastro de Materiais do SIGA (Sistema Integrado de Gestaéo Administrativa), devendoo licitante
ofertar sua proposta exclusivamente com base nas caracteristicas exigidas neste Projeto Basico.

Macapa-AP, 17 de dezembro de 2021.

RVICOE
GABINETE DO GOVERNADOR
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