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DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MACAPÁ – AP 
2022 

APROVO o presente Projeto Básico e Autorizo 
a abertura do processo licitatório nos termos 
da Lei 14.133/2021. 

 
Em 14/02/2022. 

 
Salatiel Guimarães 
Diretor Geral/PCA 
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1. JUSTIFICATIVA  

 
                                A contratação do serviço em tela, justifica-se pela necessidade de 
suprir o Departamento de Identificação Civil e Criminal-PCA/AP com estoque mínimo 
de cédulas de Carteiras de Identidades, a fim de poder desenvolver e cumprir sua 
atividade legal e permanente de expedição de Carteiras de Identidades aos cidadãos, 
tendo em vista tratar-se de documento essencial e que, por isso, não podem sofrer 
processo de descontinuidade em sua emissão.  
                                Assim, as cédulas a serem adquiridas deverão obedecer ao 
modelo constante nos anexos 1 e 2, correspondendo ao modelo utilizado atualmente 
de acordo com a solicitação através do ofício nº 370101.0077.0600.0003/2021-
GAPA/POLITEC.  
                                      Dessa forma, a contratação do serviço de confecção das 
cédulas do modelo atual, justifica-se pela baixa quantidade das mesmas em nosso 
estoque e que, assim, serão insuficientes para suprir a necessidade de demandas no 
período de transição da emissão das carteiras de identidades do modelo atual até a 
emissão das novas carteiras de identidades, o que ocorrerá, possivelmente, ao longo 
desse ano, quando o novo modelo já deverá encontrar-se devidamente confeccionado 
e pronto para ser utilizado. 
                                      Informamos ainda que, paralelamente, está sendo aberto 
processo licitatório para compra de equipamentos novos, como impressoras, novas 
máquinas plastificadoras, leitores biométricos de impressões digitais e webcam para 
captura de imagem facial, equipamentos esses essenciais para a implantação do novo 
modelo de Carteiras de identidades, bem como processo para aquisição das novas 
cédulas de identidades. 
                                       Informamos ainda que encontra-se em nosso estoque, 
quantidade mínima da nova cédula de identidade, mais que não será suficiente para 
atender a demanda, e enquanto estamos em fase de implantação, é necessário a 
aquisição emergencial de cédula do modelo antigo, para não pararmos a emissão de 
carteira de identidade no Estado.  
 

2. OBJETO 

 

                                   Aquisição de 45.000 (quarenta e cinco mil) cédulas de 
identidades civis, dentre as quais: 

Item 1 - 25.000 (vinte e cinco mil) cédulas FACE ‘A’ e  
Item 2 - 20.000 (vinte mil) cédulas FACE ‘B’, ambas do modelo antigo. 
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3. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E QUANTIDADES DOS MATERIAIS 

 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO UNID DE 
COMPRA 

QUANT. 

01 

 
CÉDULA "FACE A" 
 
1 - Cédula de identificação civil 
confeccionada em papel filigranado ou fibra 
de garantia, em folha tamanho A4, em tarja 
em talho doce (Calcografia Cilíndrica) na cor 
verde, sendo 2 dos 4 lados da moldura 
impressos com tinta calcográfica com 
luminescência verde quando exposta a luz 
ultravioleta; com dimensões de 10,2cm x 6,8 
cm por face, contendo os seguintes 
impressos e técnicas de segurança: 
2 - Fundo numismático (ultravioleta nos dois 
espelhos); 
3 - Numeração tipográfica sequencial, no 
verso, para controle do órgão expedidor; 
4 - Identificação do Órgão Expedidor 
(Governo do Estado do Amapá/Polícia 
Técnico- Científica/Departamento de 
Identificação Civil e Criminal); 
5 - Local para fotografia, no formato 3cm x 
4cm, com a inscrição ‘FOTO 3X4” 
6 – Local para impressão digital do 
identificado, no formato 3,0 cm x 4,0 cm com 
a inscrição ‘POLEGAR DIREITO”; 
7 – Local para assinatura com a inscrição 
‘ASSINATURA DO TITULAR” 

UND 25.000 

 
02 

 
CÉDULA "FACE B" 
 
1 - Cédula de identificação civil 
confeccionada em papel filigranado ou fibra 
de garantia, em folha tamanho A4, em tarja 
em talho doce (Calcografia Cilíndrica) na cor 

UND 20.000 
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A Contratação da empresa se dará mediante processo de Dispensa de 
Licitação, em conformidade com o art. 75, inciso “VIII”, da Lei Federal nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), pois tratar-se de “nos casos de 
emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos 
serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao 

verde, sendo 2 dos 4 lados da moldura 
impressos com tinta calcográfica com 
luminescência verde quando exposta a luz 
ultravioleta; com dimensões de 10,2cm X 
6,8cm por face, contendo os seguintes 
impressos e técnicas de segurança: 
2 - Fundo numismático (Ultravioleta nos dois 
espelhos); 
3 - Numeração tipográfica sequencial, no 
verso, para controle do órgão expedidor; 
4 - Armas da República e Inscrição 
República Federativa do Brasil; 
5 - Registro Geral do Órgão emitente;  
6- Local e data da expedição; 
7 - Nome, filiação, local e data de nascimento 
do identificado, bem como, de forma 
resumida, logomarca, cartório, livro, folha e 
número do seu registro de nascimento ou 
casamento; 
8 - Assinatura do dirigente do órgão 
expedidor;  
9 - A expressão “Válida em todo território 
nacional”; 
10  - Referência a Lei nº 7.116, de 29/08/83, 
regulamentada pelo Decreto nº 89250, de 
27/08/83; 
 

 
 
 

4. METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS 
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atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data 
de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos 
respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no 

disposto neste inciso", e da Instrução Normativa 01/2022-PGE-AP          

 
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 inscrição 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; 

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; 



 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 POLÍCIA CIENTÍFICA 
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 
 

Rua Floriano Waldeck, 1469, São Lázaro,  

CEP 68908-485 - Macapá–AP 

TELEFONE GERAL: 2101-5300 
 

 

P
ág

in
a6

 

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. 

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 Cientifica do Estado do Amapá, exercício 2021; Programa 
de Trabalho 2324 - Manutenção dos Serviços Administrativos da POLITEC. Recurso 
Próprio – 101. Natureza da Despesa: 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 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 
Polícia Cientifica do Estado do Amapá, na Rua Floriano Waldeck, 1469-São 
Lázaro e depois será certificada pelo Responsável pelo Grupo de Material e 
Patrimônio-GAMP desta Instituição. 

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 às 13h00min, correndo por conta do fornecedor todas as 

despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc.  
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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 Polícia Cientifica do Amapá 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 Polícia Cientifica do 
Amapá e sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao 
caso;  

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 140 da lei 14.133/2021, inciso II, mediante 
recibo, os materiais serão recebidos da seguinte forma: 

8.9.1 Provisoriamente: de forma sumária, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do 

material com as exigências contratuais; 
8.9.2 Definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 

contratuais 

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 defeitos de matéria prima e/ou fabricação, contados do 
recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para a Polícia Cientifica do 
Estado do Amapá.  
 

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Os materiais serão recebidos provisoriamente, pelo chefe do Grupo de 
Material e Patrimônio-GAMP da Polícia Cientifica do Estado do Amapá, que 



 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 POLÍCIA CIENTÍFICA 
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 
 

Rua Floriano Waldeck, 1469, São Lázaro,  

CEP 68908-485 - Macapá–AP 

TELEFONE GERAL: 2101-5300 
 

 

P
ág

in
a8

 

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 Polícia Cientifica do Amapá deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

10.4 Durante o período de fornecimento dos materiais, a Empresa poderá manter 
preposto, aceito pela Polícia Cientifica do Estado do Amapá, para 
representá-la sempre que for necessário. 

 

11. TERMO DE CONTRATO 

11.1 O Termo de Contrato será substituído por Nota de Empenho, conforme 
previsão no inciso I e II, do Art. 95, da Lei 14.133/2021, em virtude do objeto 
se tratar de compra com entrega imediata (assim entendidas aquelas com 
prazo de entrega até 30 (trinta) dias da data de recebimento da Nota de 
Empenho) e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultarão 
obrigações futuras. 

11.2 Após adjudicado e homologado o processo de Licitação, a Polícia Cientifica 
do Amapá expedirá a Nota de Empenho respectiva a entrega dos materiais; 

11.3 A Polícia Cientifica do Amapá convocará a empresa adjudicada para retirada 
da respectiva Nota de Empenho.  

11.4 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;  

11.5 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. 156 da Lei nº 14.133/2021; 

11.6 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. 
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12. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

 
12.1 A Administração da Polícia Cientifica do Amapá 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. 156 da 
Lei nº 14.133/2021. 

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 Polícia Cientifica do 
Amapá. 

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. 

 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 Para assegurar as responsabilidades advindas da contratação a Nota de 
Empenho deverá ser entregue á contratada acompanhada de cópia do 
projeto Básico, onde constam todas as obrigações das partes 

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

13.3 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 Polícia Cientifica do Amapá, para 
sua devida certificação. 

13.4 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. 

13.5 A Polícia Cientifica do Amapá 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. 

13.6 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. 
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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 Polícia Cientifica do Amapá, 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 prazo máximo de 07 (sete) dias, o material que for 
considerado inadequado ou defeituoso pela PCA/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 
materiais e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados 
pela Polícia Cientifica do Amapá; 

14.6 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais, 
inclusive carga e descarga, até os locais indicados pela Polícia Cientifica 
do Amapá; 

14.7 Assegurar a Polícia Cientifica do Amapá 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 
provenientes deste Projeto Básico; 

14.8 Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer 
materiais recusados pela Polícia Cientifica do Amapá, nos termos deste 
Projeto Básico; 

14.9 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às 
dependências da Polícia Cientifica do Amapá; 

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 Polícia 
Cientifica do Amapá 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; 
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14.12 Comunicar ao Grupo de Material e Patrimônio-GAMP/PCA 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 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 seu pagamento 
à Administração da Polícia 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 Polícia Cientifica do 
Amapá; 

14.18 A Empresa não será responsável por qualquer perda ou dano resultante 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 Polícia Cientifica 
do Amapá. 

 

15. OBRIGAÇÕES DA POLÍCIA CIENTIFICA 

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; 
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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 notas(s) fiscal(is)/fatura(s) 
correspondente(s). 

15.6 Indicar o servidor de recebimento, por meio do Grupo de Material e 
Patrimônio-GAMP/PCA, 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 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; 

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. 156 da Lei nº 
14.133/2021; 

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 
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 
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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 
Polícia Cientifica do Amapá; 

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 penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93. 

16.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administração Polícia 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 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. 165, § 5º da Lei 14.133/2021. 

16.8 As situações dispostas no art. 137 da Lei 14.133/2021 poderão ensejar, a 
critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato, quando houver. 

16.9 Sempre que não houver prejuízo para a Polícia Cientifica do Amapá, as 
penalidades impostas poderão ser transformadas em outras de menor 
sanção, a critério exclusivo da Administração. 

 

17. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 
Conforme previsto no Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021, justifica-se o preço 

apresentado para futura contratação em virtude de se mostrar mais vantajoso para a 
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Administração (menor preço), por serem os praticados no mercado nacional, conforme 
documentos comprobatórios acostados ao processo. 
 

18. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 
Conforme a planilha de preço médio, elaborada através de pesquisa de preços, 

a estimativa de custos com a aquisição dos materiais é de R$ 51.000,00 (cinquenta 
e um mil reais). 

 

19 - DA FORMA DE REAJUSTE: 

 
                 Fica proibido o reajuste do valor da contratação no interregno de 12 (doze) 
meses, exceto nas hipóteses decorrentes do Art. 124, alínea “d” do inciso II e art 134 
da Lei Federal 14.133/2021, devidamente comprovado.  
 

20 – DO FORO: 

     Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Macapá 
para dirimir as dúvidas não solucionadas administrativamente oriundas do 
cumprimento das obrigações estabelecidas. 

 
 
 
 

Elson Coimbra de Araújo 
Diretor do Departamento de Apoio Administrativo/PCA 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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