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1. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA 

A presente aquisição se faz necessária para atender as necessidades dos setores 
técnicos e operacionais da Policia Técnico Cientifica do Estado do Amapá, conforme 
demanda encaminhada pelos Departamentos e setores deste órgão. 

A POLITEC, órgão integrante da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, de 
natureza essencial, tem como principal objetivo auxiliar o obter provas periciais, por 
meio da análise técnica e cientifica de vestígios produzidos e deixados durante a 
prática de delitos, realizar necropsia para elucidar e atestar a causa morte, expedir 
carteira de identidade, folha de antecedentes criminais e realizar exame 
papiloscópicos para elucidações criminais. 

Portanto, os equipamentos solicitados visam a atender as necessidades 
operacionais dos setores técnicos e Departamentos de Medicina Legal, Criminalística 
e Identificação Civil e Criminal, para que os servidores possam realizar suas 
atividades de forma adequada e responder de com celeridade as demandas 
encaminhas pela Justiça, Promotorias, Delegacias e comunidade em geral que 
diariamente utilizam dos serviços prestados por nossa Instituição. 

2. OBJETO 

Contratação de empresa habilitada para fornecimento de vários equipamentos 
permanente e material de consumo, para os Departamentos solicitantes, para que 
os setores nos mesmos não sofram descontinuidade em seus afazeres laborais 
diários. 

ITEM 

01 

02 

03 

04 

3. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E QUANTIDADES DOS MATERIAIS 

DESCRIÇÃO 
BALANÇA DIGITAL - Material: Gabinete em plástico 
ABS; Autonomia: até 490 horas; tensão 
alimentação: 110/220 bivolt; Faixa de Temperatura 
de operação: -10ºC a 40ºC; Display: LCD com 
backlight; Dimensões: 355 x 115 x 350 mm (AxlxC); 
Dimensões prato: 355 x 235 mm; Capacidade: 15 kg 
X 5g; Cor: a definir; Características adicionais: 
bateria inclusa - interna recarregável e removível, 
desligamento automático, classe Ili, prato em aço 
inoxidável com centro rebaixado. 
BALANÇA DIGITAL - Capacidade: 1 OOg/0.001 g; 
Cor: a definir; legibilidade: 0.0019; Unidade de peso: 
g/oz/ozUml/lb/dwt/cUgn/tl. 
ESCALA - Material: aço inoxidável; Comprimento: 
600 mm. 
ESQUADRO - Material: aço inoxidável; 
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Comprimento: 24 x 16 pol; Aplicação: carpintaria. 
LUPA - Tipo: bancada com iluminação em LED; 
Diâmetro lente: 12 mm; Tensão: bivolt; 
Características adicionais: 126 LED SMD, 
articulação balanceada, braço extensível até 1 m, 
molas zincadas, tampa protetora de lente, suporte 
para fixação, lente de vidro de 1 Ox. 
BANHEIRA UL TRASSONICA - Tensão: 110 volts; 
Princípio de funcionamento: cavitação; Potência: 
30W/50W; Frequência de operação: 42 KHz; 
Capacidade: máxima 600 ML; Dimensões: tanque 
17 X 9 X 4,5 cm (CxLxP); dimensões externas: cuba 
18,5 X 14,5 X 9 cm (CxLxA). 
ESTUFA LABORATÓRIO - Temperatura: até 170ºC; 
Potência: 50 w· 

' 
Peso: mínimo de 900 g; 

Características adicionais: 50/60 hz, bivolt; 
Aplicação: esterilização de material metálico. 
KIT DE LI MPEZA DE ARMAS - Aplicação: p/ 
qualquer calibre; componentes: com 11 escovas de 
limpeza; 1 haste universal; 5 espanadores; 2 
adaptadores de bronze, 2 pontas entalhadas; 1 
gancho plástico; 1 gancho universal e 1 tira mancha; 
Características adicionais: garantia mínima de um 
ano. 
ESCADA - Material: ferro; Tipo: metalon; 
Quantidade degraus: 3; Base: 100 cm; Altura: 90 
cm ; Largura: 75 cm; Características adicionais: com 
distância entre os degraus de 22,5 cm; garantia 
mínima de um ano. 
FOCO GINECOLÓGICO - tipo haste : flexível ; Tipo 
base: com rodízios; tensão alimentação : 115/230 v; 
Corrente: 250 mA; Potência de entrada máxima: 14 
Va; Frequência: 50/60 Hz; Ajuste de altura: 110 cm 
até 160 cm; Características adicionais: led dicroico 
12 V /3W, fluxo luminoso: 80 a 100 lumens; ângulo: 
15º; vida útil 15.000 horas, temperatura de cor: 
5000-6000 K 

' 
garantia mínima de um ano e 

assistência técnica local. 
ESCADA - Material: alumínio; Quantidade degraus: 
5; Capacidade: 120 Kg; Características adicionais: 
qarantia mínima de um ano. 
EXAUSTOR - Material: aço inoxidável; Diâmetro : 
400 mm; Potência: 1.4 hp; Rotação: 1680 rpm; 
Vazão: 4200 m3/h; Características adicionais: tubo 
de 23 cm, 5 pás de hélice, seletor de 
ventilação/exaustão, garantia mínima de um ano e 
assistência técnica local. 
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PAQUIMETRO DIGITAL - Material: aço inoxidável; 
Capacidade: 150 mm; Alimentação: bateria 1,5 v; 

Unidade 02 Erro de medição: 0,02 mm (100 mm) 0,03 mm (100-
200 mm); Características adicionais: display em lcd. 
ASPIRADOR CIRURGICO - componentes: 1 frasco 
de policarbonato de 5L, válvula de segurança, carro 
suporte e rodízios 3"; componentes adicionais 
compressor isento de óleo com proteção, 
vacuômetro de O a 30", com válvula reguladora de 

Unidade 01 vácuo; tipo frasco : autoclavável; Potência: 1/4 HP; 
Rotação: 1750 rpm; tensão alimentação : 110/220 v; 
Características adicionais: protetor térmico, auto-
stop, alarmes audiovisuais e 10 circuitos de 
aspiração em silicone. 

4. METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS 

4.1 A aquisição do objeto deste Termo dar-se-á através do sistema de 
COTAÇÃO ELETRÔNICA, por intermédio do SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA, adotando-se como critério de 
adjudicação o MENOR PREÇO POR LOTE. 

4.2 Optou-se pela aqui~ição dos itens de forma global, isto é em um lote único, 
tendo em vista tratar-se de itens com valores pequenos, portanto a aquisição 
de forma individual não seria atrativa para os fornecedores e possivelmente 
fracassaria a cotação eletrônica e consequentemente acarretaria atraso para 
aquisição e prejuízos para o órgão. 

5. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

A Empresa interessada deverá apresentar os seguintes Documentos 

5.1 Relativos à Regularidade Fiscal : 

5.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ); 

5.1 .2 Prova de inscnçao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Empresa, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado; 

5.1.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, fornecida pelo 
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; ~ 
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5.1.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), através de Certificado de Regularidade de 
Situação - CRS; 

5.1.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de 
Certidão da Dívida Ativa da União (emitida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional) e de Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais (emitida pela Secretaria da Receita 
Federal). 

5.1.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio 
ou sede da Empresa; 

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1 A proposta deverá atender as seguintes exigências: 

6.1 .1 Emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, 
como também rubricadas todas as suas folhas. 

6.1.2 Fazer conter a razão social da Empresa, o CNPJ , número(s) de 
telefone(s) e de fax e e-mail (se houver), endereço com CEP, e a 
indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da 
conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior 
pagamento; 

6.2 A proposta deverá conter ainda: 

6.2.1 Descrição detalhada e as características dos materiais ofertados; 
6.2.2 Indicação expressa da marca e do modelo dos materiais ofertados; 
6.2.3 Indicação de preços; 
6.2.4 Indicação dos prazos; 
6.2.5 Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes 

pela Empresa. 

6.3 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Projeto 
Básico. 

6.4 A Empresa deverá indicar o preço unitário por item e total da proposta, 
fixo e irreajustável, devendo já estar inclusos os impostos, taxas, fretes, 
seguros e garantia, bem, assim, deduzidos quaisquer descontos que 
venham a ser concedidos. As despesas não incluídas serão consideradas 
como não existentes, não se admitindo inclusões posteriores a qualquer 
título. 

6.5 A cotação apresentada e levada em consideração será de exclusiva e 
total responsabilidade da Empresa, não lhe cabendo, neste caso, o direito 
de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 
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6.6 Somente será aceita cotação em moeda nacional, em algarismos e, de 
preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso de 
divergência. 

6.7 Não se admitirá proposta que apresentar preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado. 

7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos 
orçamentários da Policia Técnico Cientifica do Estado do Amapá-POLITEC, 
exercício 2020; Programa de Trabalho 2324 - Manutenção dos Serviços 
Administrativos da POLITEC. Recurso Próprio - 101 . Natureza da Despesa: 
44.90.52 (Material Permanente) e 33.90.30 (Material de Consumo). 

8. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

8.1 A entrega será efetuada em até 30 (trinta) dias consecutivos, prazo este 
que constará na Nota de Empenho e no respectivo Termo de Contrato, e 
em caso de descumprimento sujeitará a Empresa a aplicação das sanções 
previstas em lei; 

8.2 A Nota Fiscal do material entregue deverá ser apresentada no Protocolo 
da POLITEC, na BR 156, Km 02, nº 264, bairro São Lázaro e depois será 
certificada pelo Responsável pelo Grupo de Material e Patrimônio -
GAMP/POLITEC. 

8.3 Os materiais deverão ser entregues acompanhados das respectivas Notas 
Fiscais, em dias de expediente normal , de segunda a sexta-feira, no 
horário de 9h00min as 13h00min, correndo por conta do fornecedor todas 
as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc. 

8.4 Os materiais serão recebidos de acordo com as quantidades, 
características, especificações e condições estabelecidas neste Projeto 
Básico; 

8.5 O recebimento consistirá na comparação das características e 
especificações dos materiais e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante 
neste Projeto; 

8.6 O recebimento não exclui a responsabilidade civil e nem ético profissional 
pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas; 

8.7 A Administração da POLITEC/AP rejeitará os materiais entregues em 
desacordo com as quantidades, características e especificações 
constantes neste termo, restando à Empresa a obrigatoriedade da imediata 
reposição, sem ônus para a POLITEC/AP e sem preju ízo das demais 
sanções administrativas aplicáveis ao caso; 
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8.8 A Empresa fica obrigada a substituir os materiais recusados, no prazo 
máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da notificação expedida 
pela unidade recebedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas 
neste Projeto; 

8.9 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, alterada pela lei 
8.883/94, mediante recibo, os materiais serão recebidos da seguinte forma: 

8.9.1 Provisoriamente: para verificação da conformidade do material de 
acordo com as especificações; 

8.9.2 Definitivamente: mediante recibo formalizado por servidor indicado 
em Portaria pela Polícia Técnica Cientifica do Estado do Amapá, após 
a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação. 

8.10 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no 
atestado de conformidade emitido pelo servidor, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias. 

8.11 No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da 
entrega será a da regularização total da(s) pendência(s). 

9. GARANTIA 

A empresa deverá oferecer garantia para os materiais de no mínimo de 12 
(doze) meses contra de.feitos de matéria prima e/ou fabricação, contados do 
recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para a Polícia Técnica 
Cientifica do Estado do Amapá. 

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Os materiais serão recebidos provisoriamente, por meio de servidor 
designado para esse fim, pela Polícia Técnica Cientifica do Estado do 
Amapá, que irá verificar a conformidade das especificações dos materiais 
adquiridos, realizando o acompanhamento por meio de Termo 
Circunstanciado; 

10.2 O servidor designado anotará no Termo todas as ocorrências 
relacionadas ao fornecimento dos materiais, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, no prazo 
de 07 (sete) dias úteis, contados da devida notificação do fato; 

10.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 
designado pela POLITEC deverão ser solicitadas aos seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
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10.4 Durante o período de fornecimento dos materiais, a Empresa poderá 
manter preposto, aceito pela Polícia Técnica Cientifica do Estado do 
Amapá, para representá-la sempre que for necessário. 

11. TERMO DE CONTRA TO 

11.1 Após adjudicado e homologado o processo de Licitação, a POLITEC 
expedirá a Nota de Empenho respectiva a entrega dos materiais; 

11.2 A POLITEC convocará a empresa adjudicada para correspondente 
retirada da respectiva Nota de Empenho. 

11 .3 A convocação de. que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de 
fornecimento do material. Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) 
única vez, quando solicitado pela empresa adjudicada, durante o seu 
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração; 

11.4 A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho implicará na 
inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a empresa à 
aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 

11.5 Ao retirar a nota de empenho, a empresa Adjudicada obriga-se a prestar a 
entregar os materiais, conforme especificações e condições contidas no 
Projeto Básico, em seus anexos e também na proposta apresentada. 
Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições 
dispostas neste Projeto Básico. 

12. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

12.1 A Administração da POLITEC/AP convocará oficialmente a empresa, 
durante a validade. da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, aceitar ou retirar a nota de empenho, sob pena de decair o 
direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666/93. 

12.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da POLITEC/AP. 

12.3 A recusa injustificada da empresa em aceitar ou retirar a nota de 
empenho dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades 
legalmente estabelecidas. CO 
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13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 O PAGAMENTO será efetuado após entregue e aceito definitivamente a 
totalidade dos objetos, mediante o processamento normal de liquidação e 
liberação dos recursos financeiros. 

13.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por 
parte da empresa da (s) Nota (s) Fiscal (is)/Fatura (s) referente (s) ao (s) 
material (is) regularmente fornecido (s) acompanhada (s) dos documentos 
de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal , INSS e 
FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto a POLITEC3/AP, para sua 
devida certificação. 

13.3 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. 

13.4 A POLITEC/AP reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) 
Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito da empresa em 
consequência de penalidade aplicada durante a execução contratual. 

13.5 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 pleito de 
reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

14. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

14.1 Entregar os materiais constantes deste Projeto em prazo não superior a 
30 (trinta) dias consecutivos e de acordo com as especificações exigidas 
e constantes da proposta de preços apresentada. Caso o atendimento 
não seja feito dentro do prazo, a Empresa ficará sujeita à multa contratual; 

14.2 Responsabilizar-se pelo perfeito estado dos materiais até a entrega 
definitiva; 

14.3 Atender as solicitações da POLITEC/AP, que porventura ocorram, quanto 
à substituição, troca ou reposição dos materiais entregues com defeito, 
danificados ou em desacordo com as especificações pactuadas; 

14.4 Substituir, no pràzo máximo de 07 (sete) dias, o material que for 
considerado inadequado ou defeituoso pela POLITEC/AP, desde que não 
seja oriundo de uso ou armazenamento indevido; 

14.5 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e 
municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a aquisição dos 
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materiais e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados 
pela POLITEC/AP; 

14.6 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais, 
inclusive carga e descarga, até os locais indicados pela POLITEC/AP; 

14.7 Assegurar a POLITEC/AP o direito de fiscal izar, 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 provenientes deste Projeto 
Básico; 

14.8 Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer 
materiais recusados pela POLITEC/AP, nos termos deste Projeto Básico; 

14.9 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às 
dependências da POLITEC/AP; 

14.10 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a 
procedência dos materiais fornecidos; 

14.11 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 
POLITEC/AP ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou dos seus prepostos, quando do fornecimento dos 
materiais independentemente de outras cominações contratuais ou legais 
a que estiver sujeita; 

14.12 Comunicar ao Grupo de Material e Patrimônio-GAMP/POLITEC 
qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do 
material e prestar -os esclarecimentos julgados necessários; 

14.13 Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações 
a serem assumidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste Projeto; 

14.14 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 Polícia Técnica Cientifica do Estado do Amapá; 

14.15 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, 
civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do material, originariamente 
ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

14.16 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da Adjudicação; 

14.17 A inadimplência da Empresa, com referência aos encargos 
estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por 
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seu pagamento à Administração da Polícia Técnica Cientifica do Estado 
do Amapá, nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a 
Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 
com a POLITEC/AP; 

14.18 A Empresa não será responsável por qualquer perda ou dano 
resu ltante de caso fortuito ou força maior; 

14.19 A empresa deverá obedecer rigorosamente ao disposto neste Projeto 
Básico; 

14.20 É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos 
materiais, salvo se houver anuência da administração da POLITEC/AP. 

15. OBRIGAÇÕES DA POLITEC 

15.1 Deverá proceder ao pagamento dos materiais assim que comprovado o 
recebimento e o aceite; 

15.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a 
ser solicitados pelo representante da empresa; 

15.3 Comunicar oficialmente à empresa quaisquer falhas ocorridas, 
relacionadas ao fornecimento dos materiais; 

15.4 Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeito durante a 
entrega e a utilização; 

15.5 Supervisionar a entrega dos materiais e atestar as nota(s) 
fiscal(is)/fatura(s) correspondente(s). 

15.6 Indicar o servidor de recebimento, por meio do Grupo de Material e 
Patrimônio-GAMP/POLITEC, a fim de conferir se os materiais entregues 
estão em consonância com as especificações constantes deste Projeto 
Básico. 

16. PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO 

16.1 Pela inexecução · total ou parcial do objeto deste Projeto Básico, a 
Administração da Polícia Técnica Cientifica do Estado do Amapá poderá 
resguardados os preceitos legais pertinentes, aplicar à Empresa as 
seguintes sanções: 

16.1.1 Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) 
por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o 
proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados 
oficialmente; 
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16.1.2 Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), 
calculada sobre o valor total da Nota de Empenho, caracterizando 
inexecução total do Contrato, bem como, suspensão temporária de 
participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a dois anos, 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 previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

16.1.3 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 contratante ressarcir a Administração da 
Polícia Militar do Estado do Amapá pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior. 

16.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração da Polícia 
Técnica Cientifica do Estado do Amapá, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a Empresa que: 

16.2.1 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Projeto 
Básico; 

16.2.2 Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
16.2.3 Comportar-se de modo inidôneo; 
16.2.4 Fizer declaração falsa; 
16.2.5 Cometer fraude fiscal ; 

16.3 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a Empresa estará sujeita 
às penalidades tratadas no item anterior: 

16.3.1 Pelo fornecimento do objeto em desconforme com o especificado e 
aceito; 

16.3.2 Pela não substituição, no prazo estipulado, do objeto recusado pela 
POLITEC; 

16.3.3 Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste 
Projeto Básico. 

16.4 Além das penalidades citadas, a Empresa ficará sujeita, ainda, no que 
couberem às demais penal idades referidas no Capítulo IV da Lei nº 
8.666/93. 
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16.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administração Polícia Técnica Cientifica do 
Estado do Amapá, em relação a um dos eventos arrolados no subitem 
anterior, a Empresa ficará isenta das penalidades mencionadas. 

16.6 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração da Polícia 
Técnica Cientifica do Estado do Amapá, e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 
aplicadas à Empresa juntamente com as de multa , descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

16. 7 Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo 
administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, 
consoante estabelecido no art. 87, § 2º da Lei 8.666/93. 

16.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a 
critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato, quando 
houver. 

16.9 Sempre que não houver prejuízo para a POLITEC/AP, as penalidades 
impostas poderão ser transformadas em outras de menor sanção, a 
critério exclusivo da Administração. 

17. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Conforme previsto no Art. 26, Inciso Ili da Lei 8.666/93, justifica-se o preço 
apresentado para futura contratação em virtude de se mostrar mais vantajoso 
para a Administração, por serem os praticados no mercado local, conforme 
documentos comprobatórios acostados ao processo. 

18. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Considerando os preços praticados no mercado, através da pesquisa de 
preços com fornecedores, o valor estimado tem como base a menor proposta, 
sendo assim, a estimativa de custos com a aquisição dos materiais é de R$ 
16.470,00 {dezesseis mil quatrocentos e setenta reais). 

Macapá - AP, 29 de junho de 2020. 
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