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PROJETO BÁSICO 

 

1  DO OBJETO: 

1.1. Aquisição EMERGENCIAL DE KITS PARA TESTES DE TRIAGEM DE COVID-19, em 

conformidade com o INCISO I do ART. 2º, da LEI FEDERAL Nº 14.217/2021, para o 

enfrentamento da emergência de Saúde Pública como plano estratégico da Secretaria de 

Estado da Saúde do Amapá-SESA/AP, em conformidade com os parâmetros, especificações e 

quantitativos constantes neste Projeto Básico. 

   

2  DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

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;” 

APROVO O PROJETO BÁSICO E AUTORIZO A 

DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM 

O ART. 2º, INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 14.217/2021. 

 

Em: ___/ ___ / _____ 

_________________________________ 
JUAN MENDES SILVA 

Secretária de Estado da Saúde 

Decreto:1722/2020-SESA 
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CONSIDERANDO a Portaria n° 188/2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência 

em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (2019-nCov);  
CONSIDERANDO manifestação através do Parecer técnico científico da Semana 

Epidemiológica (SE) 01 de 2022, onde descreve o atual panorama da pandemia com a 

circulação de novas cepas do vírus SARS-CoV-2 e o cenário atual da taxa positividade por RT-

PCR no estado do Amapá, no qual emerge a importância de manter medidas mais rígidas de 

controle e mitigação da doença. 

CONSIDERANDO que a taxa de ocupação de leitos COVID-19, na rede pública estadual, no 

último dia 14 de janeiro de 2022 apresentou percentuais de 47,05% para UTIs adultos e de 

37,70% para leitos clínicos adultos, de acordo com relatório da Central Estadual de Regulação. 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 0203 de 17 de janeiro de 2022 “que Estabelece 

critérios para retomada responsável e gradual das atividades econômicas e sociais, 

considerando a realidade epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e do Estado do 

Amapá, reforçando a continuidade ao enfrentamento da pandemia, tendo como foco a redução 

dos riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências.” 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá está preocupado 

com o aumento da circulação da variante Ômicron no Estado, sendo que o  diferencial da nova 

variante para as demais (Delta, Beta, Gamma) é que esta apresenta o maior número já visto de 

mutações da cepa. Isso significa que ela pode ser mais perigosa, causando um número alto de 

complicações imunológicas. 

 

A presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do COVID-19 e em conformidade 

com a lei Federal 14.217/2021, assim, esta Secretaria de Estado da Saúde, levando em conta a 

situação de emergência em nível INTERNACIONAL (Pandemia) e, com o intuito de abastecer 

as Unidades de Referência com KITS PARA TESTES DE TRIAGEM DE COVID-19, 

assegurando aos usuários e aos profissionais da área de Saúde, condições adequadas segundo o 

Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVÍRUS (COVID-19) do Ministério da Saúde. 

Assim, por tais razões, é que se faz necessária a compra dos KITS PARA TESTES DE TRIAGEM 

DE COVID-19. . 

  

Aquisição Emergencial De 20.000 (Vinte Mil) unidades de KITS PARA TESTES DE TRIAGEM 

DE COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, 

com prazo máximo de até 30 (trinta) dias para efetivação do mesmo; Deve-se considerar que o 

Amapá já possui 127.480 casos confirmados, 2024 óbitos, o que reforça ainda mais a 

necessidade de utilização testes rápidos para realização prévia do ateste positivo ou não de 

novos casos, objeto deste processo para suporte às equipes médicas que se encontram em 

constantes trabalhos para mitigação dos efeitos do COVID19. Haja vista ainda, que a testagem 

no Brasil, e em específico aos seus estados encontra-se deficitária, logo, faz-se necessário ter 

nos hospitais da rede pública do Estado Este item em face do aumento exponencial de casos de 

propagação e internação de novos pacientes. A aquisição de testes, com esse tipo de aplicação, 

apresenta vantagens quanto ao afastamento dos profissionais da Secretaria de Saúde, que hoje 

aguardam entre 07 e 10 dias pelo resultado de RT-PCR. Traz ainda, mais agilidade na questão 
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de leitos, visto que o paciente poderá ser confirmado com maior rapidez, podendo ocupar leito 

de paciente COVID ou ser liberado com maior segurança. 

 

3  DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EXAMES E SUAS RESPECTIVAS 

QUANTIDADES: 

3.1. Os objetos deste Projeto, estão descritos detalhadamente em características e 

quantitativo, no ANEXO I, devendo ser atendido plenamente.  

3.2. Lote único: Aquisição de KITS PARA TESTES DE TRIAGEM DE COVID-19 

 
Item 

Descrição/especificações 
UNIDADE DE 
REFERÊNCIA 

Quantidade 
TOTAL 

UND 

01 Kits de testes de Triagem COVID-19 (AG) 
CAIXA 

C/ 20 UNDs 
1.000 CAIXAs 20.000 UNDs 

 

3.3. A quantidade de KITs  solicitados foi realizado com base no planejamento da 

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19 – SAEC;  

3.4. Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprovem aptidão pertinente e compatível com o objeto da 

licitação; 

3.5. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do importador brasileiro ou do 

fabricante do produto, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou 

Autorização Especial (AE) quando se tratar de medicamentos ou substâncias, sujeitos a 

controle especial. Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou AE, 

podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) - destacando a empresa 

- ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA; 

3.6. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária). Estadual/ Municipal/ Distrital (vigente), 

conforme disposto na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto 

nº 74.170 de 10 de junho de 1974; 

3.7. A empresa deverá apresentar Certificado de Registro de Produto em plena validade, 

inclusive para produtos importados; ou protocolo de revalidação do Certificado de Registro 

de Produto, expedido pela ANVISA, conforme RDC nº 185/2001 e artigo 12 da Lei nº 6.360 

de 23/09/1976. Não serão aceitos protocolos de solicitação de registro; 

3.8. CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) do Fabricante Internacional em 

nome do importador brasileiro. 

3.9. O presente objeto prevê aquisição de KITS PARA TESTES DE TRIAGEM DE COVID-

19 (AG) para a detecção qualitativa de antígeno da síndrome respiratória aguda grave do 

novo coronavírus (SARS-CoV-2) em amostras de swab nasofaringe.  
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3.10. Deve apresentar especificidade acima de 98 % e sensibilidade acima de 90 %. 

3.11. Resultado entre 15 e 30 (trinta) minutos. 

3.12. O kit deve conter SWABS, reagentes, tubos de coleta e controle interno positivo e 

negativo.  

3.13. Deverão vir acompanhados de bula em português. 

3.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Projeto. 

3.15. O vencedor do certame deverá enviar amostra prévia do KIT, em até 36 horas 

após a homologação da proposta vencedora para fins de verificação. 

3.16. Se a (s) amostra (s) apresentada (s) pelo primeiro classificado não for (em) aceita 

(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

classificado. Seguir-se-á com a verificação da (s) amostra (s) e, assim, sucessivamente, 

até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico. 

3.17. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 

análise, não gerando direito a ressarcimento. 

 

4  DA METODOLOGIA DA AQUISIÇÃO: 

4.1.  A aquisição do objeto deste Projeto dar-se-á através de procedimento DISPENSA DE 

LICITAÇÃO em conformidade com o INCISO I do ART. 2 da Lei Federal nº 14.217/2021 e 

no que couber a Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações. 

4.2. A DISPENSA será do TIPO MENOR PREÇO, considerando as características do 

objeto a ser adquirir, estando em conformidade com o preconizado nos artigos 3º, § 1º, Inciso 

I e 15° Inciso IV da Lei 8.666/1993, de modo a majorar a competitividade do certame e a 

economia de escala. E a forma de adjudicação será POR ITEM.  

4.3. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO 

EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

4.4.1 Em razão da Lei Complementar nº 147/2014 (que alterou a LC 123/2006), dos 

artigos 6º, 8º e 9º do Decreto nº 8.538/2015 e, ainda, da Orientação Normativa nº 47-AGU 

(divulgada pela Portaria AGU nº 124, de 25 de abril de 2014), o presente processo 

licitatório, NÃO PRIORIZARÁ a participação de Microempresas (ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP), uma vez que, considerando a situação prevista no Art. 10º, inciso 

I, do Decreto nº 8.538/2015, não há o mínimo de três fornecedores competitivos 

enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste Projeto. Há, ainda, 

a incerteza quanto ao êxito do processo, que pode resultar deserta ou fracassada, 

comprometendo assim a continuidade da atividade da assistência hospitalar. 
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4.4. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Lei Estadual n° 3.182/2016, Art. 3°: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços será adotado, 

preferencialmente, nas seguintes hipóteses: 

I - quando pelas características do bem ou serviço, 

houver necessidade de contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com 

previsão de entregas parceladas ou contratação de 

serviços remunerados por unidade de medida ou em 

regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a 

contratação de serviços para atendimento a mais de 

um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 

ou 

IV - quando pela natureza do objeto, não for possível 

definir previamente o quantitativo a ser demandado 

pela Administração. 

§ 1º Poderá ainda ser utilizado o SRP em outras 

hipóteses, a critério da Administração, observado o 

disposto neste Decreto. 

§ 2º Evidenciadas as hipóteses previstas neste artigo, 

a não utilização do registro de preços deverá ser 

justificada nos autos do processo pela autoridade 

competente. 

§ 3º Nos casos em que a Lei Federal nº 8.666, de 

1993, permitir a dispensa, em razão do valor o u de 

emergência, após a contratação, a autoridade 

responsável pelo ato avaliará a conveniência de 

incluir o bem ou serviço em futuro registro de preços, 

visando reduzir as contratações diretas. 

§ 4º Com o objetivo de imprimir maior transparência 

na gestão pública e sinalizar ao mercado prestador 

do serviço ou fornecedor o potencial de contratação 

governamental, bem como dotar a Central de 

Licitações e Contratos (CLC) das informações 

referentes às suas demandas, os órgãos e entidades 

do Poder Executivo deverão enviar à Central, até o 

dia 30 do mês de setembro de cada ano, a 

especificação completa dos bens e serviços que 

pretendem adquirir no exercício seguinte, com a 

indicação de quantidades e a periodicidade da 

aquisição. 
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§ 5º A relação será consolidada pela Central de 

Licitações e Contratos por ramo de atividade dos 

futuros licitantes, e publicada pela própria Central, 

no respectivo portal eletrônico, até o dia 30 de 

novembro de cada ano. 

  

4.4.1. A não adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se pela forma de 

aquisição dos bens que será em conformidade com o § 3ºdo inciso IV do Art. 3º da Lei 

Estadual n° 3.182/2016   

§ 3º Nos casos em que a Lei Federal nº 8.666, de 

1993, permitir a dispensa, em razão do valor o u de 

emergência, após a contratação, a autoridade 

responsável pelo ato avaliará a conveniência de 

incluir o bem ou serviço em futuro registro de preços, 

visando reduzir as contratações diretas. 

 

5 DA HABILITAÇÃO  

5.1. O licitante deverá comprovar que está em situação regular em relação a 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, incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

5.2. O licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas durante 

todo o prazo de vigência da contratação. 

5.3. - Para comprovação da habilitação jurídica: 

5.3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, 

dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 

5.3.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício. 

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

funcionamento no país. 

5.3.4. Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de idoneidade, que 

tenha sido expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo. 

5.3.5. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
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5.3.6. Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da 

sede da empresa. 

5.4. - Para comprovação da regularidade fiscal: 

5.4.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

5.4.2.  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio 

ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da 

presente licitação. 

5.4.3.  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante. 

5.4.4.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos expedidores. 

5.4.5.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

5.5.- Para a comprovação da qualificação econômico-financeira: 

5.5.1.  Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

do proponente; 

5.5.2.  Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente. O Pregoeiro e sua equipe de apoio 

não farão conferência com o original. 

5.5.3.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentado na forma da lei, juntamente com a cópia do livro Diário devidamente 

registrado na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

5.6.Para a comprovação da qualificação técnica: 

5.6.1. apresentar 01(um) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado em nome da licitante, comprovando ter fornecido, a contento 

produtos semelhantes ao ora licitado. 

5.6.2. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) , expedido pela Vigilância Sanitária 

Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto 

Federal n.º 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98; 
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5.6.3. Autorização de Funcionamento da empresa, expedida pela ANVISA – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária; 

5.6.4. O distribuidor autorizado deverá apresentar declaração emitida pelo fabricante da 

formula, atestando que é distribuidor para comercializar as fórmulas especificadas; 

5.6.5. Autorização de funcionamento expedida pela Vigilância sanitária, conforme 

RDC/ANVISA Nº 63/2000 e RDC/MSNº 272/1998. 

5.6.6. Certificado de registro do produto no órgão competente do Ministério da Saúde. 

5.7. Documentação Complementar: São duas as declarações exigidas em certames 

licitatórios a qual faz obrigatoriedade na apresentação que é Declaração de Superveniência 

de Fatos Impeditivos e a Declaração de não exploração de trabalho de menor (CF, art. 7°, 

XXXIII). 

 

6 DA ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

6.1.  O objeto deste Projeto deverá ser entregue de forma imediata ou de até 15 (quinze)  dias 

consecutivos, contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das 

sanções previstas neste Projeto; 

6.2. O fornecedor está sujeito à fiscalização dos produtos no ato da entrega, que será feita 

por servidores designados para este fim. 

6.3. O recebimento será em conformidade com o que dispõe o artigo 73, da Lei nº 8.666/93, 

da seguinte forma: 

a) PROVISORIAMENTE, no prazo de 05 (cinco) dias, para efeito de posterior 

verificação do produto ofertado com as especificações constantes neste Projeto. 

b) DEFINITIVAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias, após a verificação da 

qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente. 

6.4. O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva 

da empresa vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 

6.5. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério da Secretaria 

de Estado da Saúde do Amapá. 

6.6. O fornecedor está sujeito à fiscalização dos produtos no ato da entrega e posteriormente, 

reservando-se a esta Secretaria Estadual, através do responsável, o direito de não receber os 

produtos, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto 

não ser de primeira qualidade. 

6.7. Para todos os produtos, considerar que as medidas, a unidade e a qualidade são pré- 

requisitos para o recebimento. 

6.8.  Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar 
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testes que comprovem a qualidade dos produtos ofertados. 

6.9. Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos por este 

Projeto, ou em quantidade inferior ao estabelecido, o fornecedor deverá providenciar a 

substituição em prazo não superior a 48 horas, contadas da constatação da ocorrência. 

6.10. Os produtos que apresentarem problemas de desempenho na utilização ou que forem 

entregues fora das condições estipuladas neste Projeto deverão ser substituídos imediatamente, 

sendo os ônus decorrentes da substituição de responsabilidade da empresa fornecedora dos 

mesmos. 

6.11. Nenhum lote dos produtos fornecidos poderá ser entregue com mais de 30% (trinta 

por cento) do seu prazo de validade transcorrido. 

6.12. Deverão constar na Nota Fiscal ou DANFE, os seguintes dados:  

I. Nome comercial do produto;  

II. Número do registro ou cadastro ANVISA ou MS (Ministério da Saúde);  

III. Materiais: número do Lote / série. 

 

7 DO LOCAL E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1.Os KITS PARA TESTES DE TRIAGEM DE COVID-19, deverão ser entregues de segunda 

feira a sexta feira no horário de 08:00h as 12: 00h e 14:00 as 18:00h, conforme quadro a 

seguir: 

 

 

 Unidade Endereço 

 
1 

 

Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF 
BR 156-km zero nº 353 - São Lázaro 

 

 

8 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

8.1.  A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Projeto, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes neste Projeto e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

8.3. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português 

e da relação da rede de assistência técnica autorizada, além de termo ou certificado de 

garantia; 
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Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto, o objeto 

com avarias ou defeitos; 

8.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

8.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo; 

8.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

8.8. 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; 

8.9. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e 

descarga, até os locais indicados neste Projeto; 

8.10. 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, ficando certo 

que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

8.11. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração contratante; 

8.12. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do 

objeto fornecido; 

8.13. 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; 

8.14. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do Processo. 

8.15. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, 

nem poderá onerar os materiais objeto deste Projeto, razão pala qual a Empresa renuncia a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a contratante. 

8.16. O fornecedor deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, se os produtos 

apresentarem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição do 
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mesmo. 

8.17. Prestar todas as informações solicitadas pela Administração. 

8.18. Encaminhar solicitação devidamente fundamentada, quando desejar fazer qualquer 

modificação nas condições de entrega e recebimento. 

8.19. Disponibilizar preposto, endereço comercial, contato telefônico e uma conta de e-

mail para fins de comunicação entre as partes, mantendo-os atualizados. 

8.20. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento do objeto, de 

acordo com as normas do CDC – Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

8.21. Formalizar denúncia à Administração de qualquer ato de irregularidade praticado por 

servidor, que frustre ou dificulte o cumprimento de suas obrigações. 

8.22. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, 

encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 

fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

8.23. É obrigação da Contratada Ofertar produtos que possuam certificação do INMETRO. 

8.24. Os produtos deverão apresentar embalagem contendo data de validade, número de 

lote, método de esterilização e no mínimo 3(três) etiquetas autocolantes de identificação, em 

língua portuguesa; 

8.25. Responsabilizar-se pelos danos causados aos pacientes, em face da baixa qualidade 

de seus produtos; 

8.26. A(s) empresa(s) vencedora(s)/fornecedora(s) se obrigam ainda a substituir, sem ônus 

para Secretaria de Estado da Saúde, no caso de qualquer defeito que impossibilite seu uso; 

 

9 10 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

9.1.São obrigações da Contratante: 

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto e seus anexos; 

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes neste Projeto e da proposta, para fins 

de aceitação e recebimento definitivo; 

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto e seus anexos. 

9.1.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações exigidas; 
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9.1.7. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a 

entrega do objeto a ser fornecido; 

9.1.8. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o 

objeto deste Projeto dentro das normas estabelecidas; 

9.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da empresa; 

9.1.10. Solicitar a substituição de qualquer empregado ou preposto da contratada 

vencedora, cujo comportamento ou qualificação técnica venha a ser julgado 

inconveniente ou insatisfatório; 

9.1.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor, de 

acordo com as especificações constantes neste Projeto, no contrato e demais obrigações 

assumidas no decorrer do processo. 

9.1.12.  Designar servidor para exercer o acompanhamento e recebimento dos produtos, 

e atestar os documentos que se fizerem necessários. 

9.1.13.  Notificar o fornecedor da ocorrência de eventuais vícios dos produtos objeto 

deste processo, exigindo o cumprimento dos prazos para a sua solução. 

9.1.14.  Aplicar sanções administrativas, quando cabíveis, assegurando sempre o direito 

da ampla defesa. 

9.1.15.  Efetuar as retenções tributárias, quando cabível. 

9.1.16.  Manter registro das ocorrências irregularidades constatadas durante a vigência 

do contrato. 

9.1.17.  A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as condições para que a(s) 

CONTRATADA(S) possa desempenhar os compromissos assumidos, bem como pagar 

pelo serviço em conformidade com Projeto e contrato; 

9.1.18. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

9.1.19.  Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade ocorrida. 

9.1.20.  Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o 

correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais 

e comerciais decorrentes da execução deste contrato. 

 

10  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos e durante a vigência do contrato, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 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. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados. 
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10.4. 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.º 8.666, de 1993; 

10.5. Durante o período da vigência do contrato, a Empresa poderá manter preposto, aceito 

pela Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário; 

 

11 DO TERMO DE CONTRATO E NOTA DE EMPENHO: 

11.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão 

participante deste certame, será formalizada por intermédio de Instrumento Contratual e 

ocorrerá no momento em que surgir a necessidade da contratação do objeto, bem como quando 

conveniente e oportuno à Administração Contratante; 

11.2. 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;   

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

para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, sob pena 

de decair o direito à contratação; 

11.4. A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato implicará na 

inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das sanções 

legalmente estabelecidas; 

11.5. 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; 

 

12 DA FORMA DE PAGAMENTO: 

12.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, 

(precedido da respectiva ordem de fornecimento), mediante o processamento normal de 

liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-

AP); 

12.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresada 

Nota Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), 

acompanhada(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, 

para sua devida certificação, conforme disposto o art. 29 da Lei n.º8.666, de 1993, e no Art. 7º 

do Decreto Estadual nº 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 

12.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, 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; 
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12.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 

3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.5. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

12.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

12.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

12.8. A Administração 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 o fornecimento do objeto; 

12.9. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, 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; 

12.10. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante aplicação das seguintes fórmulas:  

a) EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I= (TX/100)/360 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

 

13 DA GARANTIA DO OBJETO: 

13.1. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados da data 

de entrega, contra defeitos/vícios de fabricação de acordo com normas vigentes da Vigilância 

Sanitária / Ministério da Saúde. 

13.2. Durante o prazo de vigência da garantia, o fornecedor deverá atender aos chamados da 

Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para providenciar 

substituição dos produtos que apresentarem defeitos/vícios que os impeçam de adaptar 

perfeitamente, devendo o fornecedor emitir a Ordem de Serviços correspondente. 
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13.3. Os produtos que apresentarem defeitos/vícios deverão ser substituídos pelo fornecedor 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviços, 

sob pena de rescisão contratual e aplicação de penalidades. 

13.4. Todos os produtos devem ser novos, não sendo aceitos objetos ou partes destes 

oriundos de processo de reforma ou recondicionamento. 

13.5. Todos os produtos deverão possuir manual de instruções, termos/certificados de 

garantia, e demais informações técnicas em língua portuguesa, nos termos do art. 31 do 

Código de Defesa do Consumidor. 

 

14 DA ALTERAÇÃO E DO REAJUSTE CONTRATUAL: 

14.1. Os preços são, em regra, fixos e irreajustáveis.  

14.1.1. Os preços contratados poderão ser revistos em decorrência de eventual variação 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos bens registrados, 

observadas as condições contidas na alínea “d” do inciso II, do caput do ar. 65, da Lei 

8.666/93. 

 

15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

15.1. Estará sujeita às penalidades administrativas previstas no Decreto nº 10.024/19 e na 

Lei n.º10.520/2002 e subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93, a licitante e/ou a contratada que:  

(a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não 

aceitar ou não 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 

decorrênciada 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. 

15.2. 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 Contratante; 

(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 instrumento, 

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 15% (quinze 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 2 (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 05 (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 Contratante pelos prejuízos causados. 

15.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 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 em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

15.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com 

as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

15.5. 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.º 12.846/13 (Lei de Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto 

na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 9.784/99; 

15.6. A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, 

devendo tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 

15.7. 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; 

As situações dispostas no art. 78 da Lei n. º 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 

16 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

16.1. Dentre as recomendações voltadas para a sustentabilidade ambiental, estabelecidos no 

Art.3º da Lei nº 8.666/93, o presente Projeto Básico observará também os seguintes critérios 

elencados na Instrução Normativa nº 1 de 19 de Janeiro de 2010 da Secretaria de Logística 

e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

16.2. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 E 15448-2; 
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17 DO CUSTO ESTIMADO 

17.1. A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$ 886.000,00 

(oitocentos e oitenta e seis mil reais), conforme se extrai da pesquisa de mercado realizada 

com na estimativa 40-2022-NCP-COGEC:  

(a)   Os valores estimados foram elaborados com base na média de preços apresentados 

em orçamentos orientativos e relatórios de sistemas de buscas de preços, estando os 

mesmos comprovados no respectivo processo. 

(b) O respectivo orçamento estimativo e suas fontes de pesquisas foram ampliados 

visando oferecer uma maior imparcialidade e competitividade ao certame, sendo utilizado 

como base das consultas as fontes conforme Art. 2º da Instrução Normativa nº 3/2017 e 

seus incisos.  

(c) A pesquisa mercadológica foi realizada, conforme inciso IV da Instrução Normativa 

nº 3/2017 e os valores obtidos na pesquisa foram devidamente avaliados, no sentido de 

que as médias não apresentassem variações, de forma a não comprometer a estimativa do 

preço de referência, representando de forma satisfatória aqueles praticados no mercado, 

segundo preconiza a Instrução Normativa supramencionada nos termos do Art. 2º, §§ 4º 

e 5º da IN nº 03/2017 que orienta, inclusive, a desconsideração dos valores inexequíveis 

ou excessivamente elevados. 

 

18  DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS  

18.1. Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Projeto Básico 

ocorrerão à conta da: 

-  NOTA DE RESERVA Nº 00152/2022:  

- PLANO ORÇAMENTÁRIO: 000829 - Emergência em saúde pública - COVID-19 

- NATUREZA: 339030 - Material de Consumo 

- PROGRAMA DE TRABALHO: 2.10.302. 0021. 2624 - Assistência Farmacêutica 

- FONTE: 215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 

19 

 

19 DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

 

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Projeto Básico se limita ao mínimo 

imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade dos produtos e 

modelos existentes no mercado, não consignando marca ou característica, especificação ou 

exigência exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante ou desnecessária que possa direcionar 

o certame ou limitar ou frustrar a competição ou a realização do objeto contratual.                                                                      

  

 

 

Macapá-AP, 18 de fevereiro de 2022. 
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ANEXO I 

 
 

Item 
Descrição/especificações 

UNIDADE DE 
REFERÊNCIA 

QTD 
VALOR R$  
ESTIMADO 

VALOR TOTAL R$ 
ESTIMADO 

01 

Kits de testes de Triagem  COVID-19 (AG) 

Para a detecção qualitativa de antígeno da síndrome 

respiratória aguda grave do novo coronavírus (SARS-CoV-

2) em amostras de swab nasofaringe.  

O kit deve: 

- Apresentar especificidade acima de 98 % e 

sensibilidade acima de 90 %. 

- Resultado entre 15 e 30 (trinta) minutos. 

O kit deve conter:  

- SWABS;  

 - Reagentes; 

 - Tubos de coleta;  

 - Controle interno positivo e negativo.  

Deverão vir acompanhados de bula em português. 

CAIXA 
C/ 20 UNDs 

1.000 
CAIXAs R$ 44,30 R$ 886.000,00 

 

 

Macapá-AP, 18 de fevereiro de 2022. 
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