
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
GABINETE DO GOVERNADOR

COORDENADORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 

PROJETO BÁSICO

Aprovo o presente Projeto Básico, nos termos da Lei n° 
8.666/1993 e do Decreto Estadual n° 2.648/2007.

1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos e acessórios de sonorização, visando ao 
do Gabinete do Governador do Estado do Amapá, de acordo com 
condições contidas neste Projeto Básico.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A contratação do presente objeto busca equipar e estruturar a Sala de Reunião Institucional do 
Gabinete do Governador do Estado do Amapá, modernizando-a para a realização de videoconferências, 
eventos, solenidades e demais ações que necessitem do registro de som, uma vez que atualmente 
possui uma estrutura tecnológica aquém das expectativas, ocasionada pela falta e/ou obsolescência dos 
equipamentos;
2.2. Os equipamentos e acessórios de sonorização em comento proporcionarão a melhoria da 
ambientação sonora, permitindo a reprodução de áudio com a maior fidelidade possível, minimizando 
os efeitos de ruídos, distorções e interferências, criando, assim, um ambiente fácil e fluido para o trabalho 
diário dos servidores e gestores, buscando-se atingir a eficácia e eficiência de suas ações 
administrativas e institucionais.

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

4. DA FINALIDADE PÚBLICA
4.1. Objetiva-se com a aquisição dos equipamentos e acessórios de sonorização, ofertar melhores 
condições de trabalho, propiciando maior eficiência às ações administrativas e institucionais 
desenvolvidas pelo Gabinete do Governador do Estado do Amapá.

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES

ITEM ESPECIFICAÇÃO REF. QTD

01

CAIXA ACÚSTICA ATIVA 2 VIAS 12”. EsDecificacões mínimas:
Alto-Falante de 12"; Driver de titânio; Potência mínima de 180 W RMS; 
2 Bandas de equalização; Entrada MIC balanceada com conectores 
XLR e TRS 1/4"; Entrada LINE com conectores XLR, RCA e P2; 
Controle de volume MASTER; Reproduz arquivos MP3 através de

Und 02
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porta USB/SD card; Comunicação via Bluetooth; Receptor de rádio 
FM; Saída MIX OUT através de conector XLR; Saída Speakon para 
conexão de caixa passiva; Comutação automática de voltagem. 
Modelos de Referência: STANER UPPER 312A, JBL JS-15BT, 
ONEAL OPB 735, ou similar ou equivalente ou superior.

02

CAIXA DE SOM ATIVA 8”. EsDecificacões mínimas: 85 Watts; 1x 
Woofer 8"; 1x Driver de Titânio; Crossover eletrônico incorporado; 2 
canais de entrada; Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e 
P10; Canal 2 com conectores RCA e P2; Saída Line Out através de 
conector XLR-M; 2 Bandas de equalização; LED indicador de clip; 
Auto Voltaoem (100~240Vac). Modelos de Referência: STANER SR- 
88A, FRAHM GR8 A BT, CSR 770A, ou similar ou equivalente ou 
superior.

Und 01

03

SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO. EsDecificacões mínimas:
Range de frequência UHF 600-650mhz; Display digital com 
informações; Nível de bateria; Frequência; AF; RF; Sistema True 
Diversity; 100 canais de frequência; Sistema IR para rápida 
sincronização; Sistema Scan Cápsula K9S dinâmica; Resposta de 
frequência 80hz-16000hz; Conexão BNC para antenas; Compatível 
com sistema combine. Modelos de Referência: KADOSH K-901M, 
SHURE BLX24/PG58, SENNHEISER XSW1 825A, ou similar ou 
equivalente ou superior.

Und 04

04

MESA DE SOM 12 CANAIS ANALÓGICA. EsDecificacões 
mínimas: Mixers analóqicos de pequeno formato de 12 entradas de 
alto desempenho com efeitos integrados; Pré-amplificadores de 
microfones com desempenho de ruído ultra-baixo; EQ com meia-faixa 
"sweepable" por canal; Lexicon Effects Engine com Reverbs, Delays, 
Chorus e Modulações; Limitadores DBX (Compressores de Longo 
Alcance) em canais de entrada; 2-in / 2-out reprodução de áudio USB 
e gravação; Entradas Hi-Z comutáveis para guitarras, baixos e outros 
instrumentos; Hi-Pass Filtros (low-cut) e 48V Phantom Power em 
todos os canais de microfone; Roteamento de áudio abrangente; 
Faders suaves de qualidade Premium; Fonte de alimentação universal 
interna; Interface USB; Compatibilidade: PC Windows 7, Windows 8, 
Windows 10. Modelos de Referência: SOUNDCRAFT SIGNATURE 
12, YAMAHA MG12, BEHRINGER XENYX QX1222USB, ou similar ou 
equivalente ou superior.

Und 01

05

FILTRO DE LINHA DIGITAL PROFISSIONAL 8 TOMADAS. 
EsDecificacões mínimas: Com display e LEDS indicadores de 
voltagem; 1 Tomada 2P + T (Unswitched); 8 Tomadas 2P + T 
(Switched); 2400 Watts em 120 Volts; 4800 Watts em 240 Volts; 
Gabinete metálico: Padrão rack 19 Doleaadas. Modelos de 
Referência: ONEAL OAC-MP3, HAYONIK SPP9T, WIRECONEX 
WPD-8D, ou similar ou equivalente ou superior.

Und 01

Gabinete do Governador Página - 0:



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO GOVERNADOR

COORDENADORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

06

PLACA DE SOM EXTERNA USB 5.1 6 CANAIS. EsDecificacões 
mínimas: Função de gravação digital com taxas de amostragem de 
32KHz, 44KHz e 48KHz; Proteção de cópia SCMS (Serial Copy 
Management Systen); Compatível com 98SE, ME, 2000, XP, Mac OS 
9.1; Streaming de áudio de reprodução/gravação duplex com a placa 
de som; Compatível com a especificação USB V 1.1; Compatível com 
dispositivo de áudio USB classe V 1.0; Transmissão de dados serial 
USB de velocidade máxima de 12Mbit; 3 terminais de entrada (IN); 3 
terminais de saída (OUT); Acesso P2 (analógico) e SPDIF (óptico 
digital); Interface de código de áudio multi-canais para reprodução em 
5.1 canais; Reprodução convencional de 2 canais de áudio 
convencional íaoenas L. R. canal ativo); Plug and Dlav. Modelos de 
Referência: SPDIF DIGITAL AUDIO, BEHRINGER U-CONTROL 
UCA222, ASUS XONAR U7 MKII, ou similar ou equivalente ou 
superior.

Und 01

07

SUPORTE DE PAREDE EM AÇO P I CAIXA DE SOM. 
Especificações mínimas: Suporte com regulagem de inclinação 
vertical, permitindo a rotação da caixa; Capacidade de Carga: 45 kg; 
Material em aço resistente.

Und 02

08

CABO XLR BALANCEADO. EsDecificacões mínimas: Cabo Dara 
microfone balanceado 2x0,30 mm2; Com condutor e blindagem 
fabricado em cobre estanhado OFHC (isento de oxigênio); Bitola 
0,30mm2, 0  6.0mm; Estéreo; Isolamento Polietileno; Blindagem Fita 
de alumínio + blindagem em cobre trançado (64% de malha de 
cobertura de cobre Estanhado); Cobertura PVC Flexível.

M 100

5.1. Os modelos citados como referência prestam-se, tão somente, a referenciar a licitante quanto aos 
requisitos que devem estar presentes no produto cotado, servindo, portanto, como parâmetro de 
aferição das especificações exigidas para o objeto pretendido, de modo a afastar eventuais dúvidas 
que possam ser suscitadas. Destarte, será aceito pelo GABGOV, sem restrições, produto similar ao 
indicado, que atenda às especificações mínimas contidas neste Projeto Básico;
5.2. As especificações dos itens acima descritas prevalecem sobre àquelas descritas no Cadastro de 
Materiais do SIGA (Sistema Integrado de Gestão Administrativa), devendo o licitante ofertar sua 
proposta exclusivamente com base nas características exigidas neste Projeto Básico.

6. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
6.1. 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).

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta da previsão orçamentária oriunda 
dos recursos alocados no Programa 04.122.0005.2294, Elementos de Despesa 449052 -  Material
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Permanente e 339030 -  Material de Consumo, Fonte de Recursos 101, Unidade Gestora Gabinete do 
Governador.

8. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
8.1. A entrega do presente objeto deverá ser efetuada em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados 
do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Projeto 
Básico;
8.2. A empresa deverá fazer a entrega do objeto em perfeitas condições de uso, acompanhado das 
respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário das 
08h00 às 12h00, correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais como frete, 
seguros, etc., no seguinte endereço: Palácio do Setentrião, situado à Rua General Rondon, n° 259, 
Centro, Macapá/AP, CEP 68908-908;
8.3 .0  objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 
estabelecidas neste Projeto Básico, inclusive com todos os acessórios que os integram devidamente 
embalados, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem os equipamentos;
8 .4 .0  recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua 
Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto Básico;
8.5. Os equipamentos 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 de 
até 07 (sete) dias úteis, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades;
8.6 . Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.° 8.66/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94, mediante 
recibo, o objeto será recebido da seguinte forma:
a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e 
quantidades;
b) Definitivamente: por um servidor, nomeado pela Contratante, após a verificação da qualidade e 
quantidade do objeto e consequente aceitação;
8.7. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido 
pelo servidor, no prazo de 05 (cinco) dias;
8.8. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização 
total da(s) pendência(s);
8 .9 .0  recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional 
da Contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas.

9. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
9.1. A empresa deverá oferecer garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de matéria 
prima e/ou fabricação para os produtos que enquadrarem-se como material permanente, contados do 
recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para a Contratante;
9.2. Durante o prazo de garantia, a empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, 
qualquer objeto que apresente defeito que não seja decorrente de desgaste natural ou do mau uso;
9.3. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante orientação e suporte técnico no 
local e/ou remotamente (se houver possibilidade), de acordo com os manuais e normas técnicas 
específicas para o bem adquirido, a fim de se manter em perfeitas condições de uso, sem qualquer 
ônus adicional para a Contratante;
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9.4. A assistência técnica abrangerá eventuais defeitos a serem apresentados nos equipamentos 
durante o período de garantia, sendo que os atendimentos de assistência deverão ser, 
preferencialmente, realizados por meio de suporte técnico local, prestados no prazo de 24 (vinte quatro) 
horas, contados a partir do instante do registro da solicitação feita pela Contratante, por telefone, e- 
mail, ou outro meio hábil, e, sua devolução, após assistência, deverá ser efetuada no máximo em 10 
(dez) dias;
9.5. Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada pelo fabricante dos 
equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada 
pelo mesmo;
9.6. A Contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a rede de 
assistência técnica à Contratante e mantê-la atualizada;
9.7. No caso de o licitante não ser o próprio fabricante dos equipamentos, este deverá apresentar 
declaração/certificado do fabricante, no momento da entrega do objeto, comprovando que o produto 
ofertado possui as garantias solicitadas neste Projeto Básico.

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

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. 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);
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 objeto regulamente fornecido, acompanhada(s) dos 
documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e 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 n° 1278, de 17 de 
fevereiro de 2011, em seus arts. 6o e 7o, inciso II;
11.3. 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;
11.4.0  Gabinete do Governador do Estado do Amapá reserva-se ao direito 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;
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11.5. 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 pieito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes neste Projeto Básico;
12.2. Repor ou substituir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos, ou que não 
correspondam com o solicitado neste Projeto Básico, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados 
da notificação que lhe for entregue oficialmente;
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;
12.4. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais, inclusive carga e descarga, 
até o local indicado neste Projeto Básico;
12.5. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam 
de acordo com as condições estabelecidas no presente Projeto Básico, ficando certo que, em nenhuma 
hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes deste instrumento;
12.6. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 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 Básico;
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 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 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 da Dispensa de Licitação;
12.15. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, nem poderá onerar os materiais 
objeto deste Projeto Básico, razão pala qual a empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, com a Contratante;
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12.16. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078/90) que 
sejam compatíveis com o regime de direito público.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstos neste 
Projeto Básico;
13.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
exigidas;
13.3. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a entrega do objeto 
a ser fornecido;
13.4. Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa fornecer o objeto deste 
Projeto Básico dentro das normas estabelecidas;
13.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante da empresa;
13.6. Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento;
13.7. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
13.8. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de 
comissão/servidor designado nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666, de 1993.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas no Decreto Estadual n° 2648 de 18 de 
junho de 2007 e subsidiariamente, na Lei n.° 8666/93, a licitante e/ou Contratada que:
a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou 
retirar a nota de empenho;
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;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Fizer declaração falsa;
i) Cometer fraude fiscal.
14.2. 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 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 prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas;
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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 
Administração Pública pelos prejuízos causados.
14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 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 Pública em virtude de atos 
ilícitos praticados.
14.4. As sanções previstas nas alíneas a, e, f  e g do subitem 15.2 poderão ser aplicadas à empresa 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;
14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.° 12.846/13 (Lei 
Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93 e na Lei n° 9.784/99;
14.6. A aplicação das penalidades é de competência do Gabinete do Governador do Estado do Amapá;
14.7. 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;
14.8. 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;
14.9. As penalidades impostas à Contratada deverão ser registradas no Cadastro Central de 
Fornecedores do Estado do Amapá.

15. DO TERMO DE CONTRATO
15.1. A contratação com o fornecedor será formalizada por intermédio de Instrumento Contratual;
15.2. A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual 
correspondente e 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;
15.3. 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;
15.4. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada - como solenidade de 
tratamento recíproco - ao ato formal de assinatura do respectivo contrato;
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15.5. 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;
15.6. Ao assinar o instrumento contratual e 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. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições 
dispostas neste Projeto Básico.

Macapá-AP, 19 de março de 2021.

ERICA GUE^ES-DE SOUSA 
Coordenadora de Cerimonial e Relações Públicas 
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