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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMBARCAÇÕES EM MADEIRA, 22 METROS DE COMPRIMENTO, 
COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DO INSTITUTO DE EXTENSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ. 
 
1.  OBJETO 
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e 
Corretiva de Embarcação em madeira, 22 metros de comprimento, com fornecimento de peças 
e todo material necessário, visando atender as necessidades do Instituto de Extensão, 
Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP, conforme condições, especificações e 
quantidades constantes neste Termo.   
 
2.  JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA 
Considerando que o RURAP presta serviços de assistência técnica e extensão rural a ribeirinhos 
extrativistas dentre outros, em todo o estado do Amapá e que o acesso a algumas comunidades 
são realizados somente através de embarcação; para suprir essa necessidade o RURAP adquiriu 
o B/M Extensionista, em 2014.   
Considerando que desde sua aquisição o B/M Extensionsita, nunca passou por reparos e ou 
manutenção, o que ocasionou em grande desgaste, prejudicando sua funcionalidade e 
segurança de seus ocupantes.    
Considerando que a execução dos serviços objeto desta contratação faz-se necessário para 
evitar com isso a ocorrência de prejuízos de ordem operacional para a Instituição, e 
consequentemente, de ordem social, para a população amapaense que necessita deste tipo de 
serviço. Considerando, ainda, que a Instituição não possui instalações, ferramentas e 
equipamentos apropriados para promover tal manutenção, bem como, não dispõe de corpo 
técnico qualificado em seu quadro de pessoal para a realização dos serviços. Sendo assim, é 
imperativa a necessidade de contratação de empresa especializada no objeto deste Projeto 
Básico.  
Desse modo, o presente instrumento justifica-se pela necessidade contínua da necessidade de 
reparos corretivos e preventivos advindos da constante utilização B/M Extensionista, para os 
quais o RURAP busca planejar seus gastos observando os princípios da economicidade e 
eficiência, priorizando as manutenções preventivas que reduzem o envelhecimento e 
degeneração dos bens aqui elencados, permitindo um melhor estado técnico operacional, fruto 
da atuação e do planejamento antes dos problemas surgirem.  
 
3.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES  
3.1 Os serviços a serem executados deverão atender as especificações técnicas mínimas e as 
quantidades constantes no ANEXO I do presente Projeto Básico.    
 
4.  DA METODOLOGIA PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO  
4.1 A presente contratação objeto deste Projeto Básico dar-se-á através do procedimento de 
Dispensa de Licitação, em conformidade a Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos) e suas alterações, Art. 24, Inciso IV, devendo ser prestado em um prazo máximo de 
180 dias, de acordo com as quantidades previstas no anexo I, durante a vigência do Contrato e 
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de acordo com a disponibilidade orçamentária e a necessidade da Administração. 
4.2 A presente Licitação será do Tipo MENOR PREÇO, na forma de adjudicação Global; 
4.3 É sabido que, em regra, as obras, serviços e compras realizadas pela Administração deverão 
ser subdivididos em tantas parcelas quantas se comprovem técnica e economicamente viáveis, 
para aproveitar as peculiaridades do mercado, com vistas à economicidade. Ressalta-se, porém, 
que neste caso, o agrupamento dos serviços na forma global visa a melhor execução dos 
serviços, para evitar que duas ou mais empresas prestem o mesmo serviço, acarretando 
dificuldade de fiscalizar a execução do contrato e o consequente aumento de custos 
operacionais; 
4.4 O agrupamento visa ainda a facilidade na execução, conferência e melhor administração do 
serviço contratado. O parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23 da Lei n 
8.666/1993, neste caso, não se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a 
finalidade de reduzir o caráter competitivo do certame, visa, tão somente, assegurar a gerência 
segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição 
necessária em um processo licitatório, mas também atingir a sua finalidade e efetividade, que é 
a de atender a contento as necessidades da Administração Pública. Portanto, o agrupamento 
faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização do contrato, 
evitando transtornos, bem como praticidade na supervisão do serviço a ser prestado, 
contemplando os princípios da eficiência e economicidade;  
4.5 Igualmente é justificado o agrupamento dos itens na forma global, em razão das 
manutenções preventiva e corretiva da embarcações que compõem a frota oficial da 
contratante caracterizarem-se pela composição de itens que englobam distintos modelos e 
marcas de equipamentos, bem como de peças de reposição, os quais para preservar a 
economia e qualidade da prestação, principalmente em decorrências da exigência de garantia 
dos serviços, das peças e acessórios, que quando agrupados na forma Global, permitem a 
cobertura de garantia a uma única empresa, a qual será acionada e deverá cobrir a falha 
apresentada.  
 
5.  DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  
5.1 Durante a prestação dos serviços, objeto do presente Projeto, será exigido que a contratada 
mantenha-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, bem como com todas 
as condições de habilitação para a contratação com a Administração Pública, referentes às 
regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o 
Ministério do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT);  
5.2 A empresa vencedora deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 
licitante, comprovando a execução de serviços similares, compatíveis em características, 
quantidades e prazos, com o objeto da presente contratação;   
5.3 A empresa não deverá estar listada no Cadastro Nacional de Empresa Inidônea e Suspensas 
- CEIS, durante o processo de vigência do contrato, antes da contratação e/ou entrega do bem. 
 
6.  DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO  
6.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Projeto correrão por conta dos 
recursos específicos do RURAP, cuja Fonte, Programa, Ação e Naturezas de Despesas constarão 
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no respectivo contrato e nota de empenho, quando da efetiva contratação, observadas às 
condições estabelecidas no processo de contratação;  
 
7. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E DAS PEÇAS A SEREM MANUTENIDAS E 
SUBSTITUÍDAS  
7.1 Os serviços previstos neste Projeto Básico deverão ser realizados nos municípios de 
Macapá-AP e/ou Santana-AP;  
7.2 Somente poderá ser dado início aos serviços pela contratada, após o recebimento da 
“Requisição de Execução dos Serviços”, expedida pelo fiscal do contrato.   
7.3 A contratada se obriga a devolver os equipamentos, em perfeitas condições de 
funcionamento, realizando tais serviços com pessoal qualificado, mediante emprego de técnica 
e ferramentas adequadas.  
 
7.4 DA ABRANGÊNCIA:  
7.4.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMBARCAÇÕES E EMBARCAÇÕES EM 
ALUMÍNIO  
a) Recuperação de embarcação 22Mt em madeira; 
b) Pintura parcial/total nas áreas recuperadas e/ou substituídas, nas cores padronizadas do 
órgão;  
c) Os serviços de manutenção serão procedidos obedecendo às rotinas especificadas na Tabela 
do Fabricante e/ou manuais técnicos dos respectivos fabricantes e a dos demais parâmetros 
mínimos estabelecidos pelas Normas da Marinha, além de toda legislação que disciplina ou 
venha a prever parâmetros para navegabilidade em águas nacionais, devendo a CONTRATADA 
empregar somente peças novas e mão de obra especializada.  
d) A Contratada deverá oferecer infraestrutura necessária à realização dos serviços, local para a 
execução dos serviços, ajustagem, raspagem do casco e outros serviços que só podem ser feitos 
com as embarcações fora da água.  
i) Demais serviços necessários, desde que autorizados pelo fiscal do contrato a ser firmado. 
 
7.5 DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
7.5.1 A prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da embarcação, com 
fornecimento e/ou substituição de peças, quando necessário, se dará conforme abaixo:  
a) Emprego de mão de obra pela empresa contratada para a execução de reparos, conservação 
e recuperação da embarcação;  
b) Aplicação de materiais, peças e acessórios de reposição originais, a serem utilizados na 
execução dos serviços objeto deste Projeto Básico;  
c) Fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos a serem utilizados na execução 
de serviços de reparos e conservação autorizados pelo fiscal do contrato.  
7.5.2 A manutenção preventiva constituirá de revisões, solicitadas, quando necessário, pelo 
fiscal do contrato, para substituição de peças ou componentes, lubrificação, troca de óleo e 
fluídos (que se enquadrem nas especificações da Agência Nacional de Petróleo- ANP ou do 
órgão federal responsável) ou para a execução de quaisquer outros serviços relacionados com a 
manutenção preventiva definida pelo fabricante dos equipamentos, que não estejam 
contempladas na cobertura da garantia de fábrica;  
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7.5.3 Manutenção Corretiva é todo reparo necessário aos defeitos ocorridos acidentalmente, 
como por exemplo: quebra de componentes, desgastes, uso indevido, colisões;  
7.5.4 A manutenção corretiva será realizada mediante “solicitação” pelo fiscal do contrato e 
terá por finalidade corrigir possíveis falhas na parte mecânica e elétrica, efetuando-se os 
ajustes necessários, reparos e consertos, inclusive a substituição de peças desgastadas pelo 
uso;  
7.5.5 O serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva deverá basear-se no manual do 
fabricante, dos equipamentos constante neste Projeto;  
7.5.6 Os custos dos serviços serão calculados considerando o valor do serviço à mão de obra 
utilizada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive com troca de peças, 
tendo como parâmetros pesquisa mercadológica;  
7.5.7 A responsabilidade de transportar (levar e buscar) as embarcações e os equipamentos até 
o local de execução dos serviços será de competência da contratada;  
7.5.8 Não sendo possível o conserto no local onde se encontra o equipamento e sendo 
necessário transportar até a sede ou outro cabível deverá ser comunicado ao Fiscal do Contrato 
e este emitirá autorização;  
7.5.9 A empresa deverá atender todos os chamados que venham a receber da CONTRATANTE, 
quando da ocorrência de panes em componentes da embarcação, com presteza, no prazo 
máximo de 04 (quatro) horas contados a partir do registro do pedido;  
 
7.6 DO ORÇAMENTO PRÉVIO E APLICAÇÃO E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS  
DE REPOSIÇÃO  
7.6.1 Os serviços a serem executados, bem como, a aplicação e/ou fornecimento de peças e 
acessórios de reposição, quando solicitados pelo fiscal do contrato, ficarão sujeitos, 
obrigatoriamente a:  
7.6.1.1 Apresentação de no mínimo 03 (três) orçamentos prévios para análise e aprovação da 
contratante, e deverá conter a descrição e preço do serviço a ser realizado e prazo de execução 
do mesmo, contado da data de entrada do equipamento, bem como, quando for o caso, a 
especificação e preço da peça e/ou acessório de reposição, constando o nome, referência, 
modelo, capacidade, etc.;  
7.6.1.2 Na solicitação de orçamentos prévios, a contratante estabelecerá o prazo para a 
apresentação dos mesmos pela contratada; 
7.6.1.3 A contratante poderá recusar os orçamentos prévios e solicitar a contratada a sua 
revisão, bem como, executar os serviços e/ou fornecer o que for aprovado;  
7.6.1.4 Será facultado à contratante conferir os preços propostos no orçamento prévio, através 
de pesquisa de mercado, antes da aprovação dos mesmos.   
7.6.2 As peças e/ou acessórios substituídos pela contratada deverão ser entregues à 
contratante no ato do recebimento do equipamento, que deverá estar devidamente 
consertado; 
7.6.3 Todos os serviços serão avaliados e atestados pelo fiscal do contrato, designado pela 
contratante;  
7.6.4 Os preços das peças apresentados no orçamento deverão refletir os preços de mercado.  
Havendo preços considerados excessivamente altos, haverá por parte do contratante uma 
pesquisa de preços com 03 (três) fornecedores do ramo, onde formará um preço médio, que 
obrigará o contratado a aceitar, calculado conforme a seguinte fórmula:  
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PM = P1 + P2 + P3 
3 

(Onde se lê: PM= Preço Médio; P1= 1º Preço; P2= 2º Preço; P3= 3º Preço)  
  
7.6.5 Sempre que solicitado pela contratante, a contratada deverá fornecer tabela de preços, 
das peças utilizadas ou substituídas, praticados no balcão da contratada ou a tabela de preços 
sugeridos pela fabricante das peças, cujas tabelas servirão de base para verificação do preço da 
peça, sendo que, quando da não apresentação da tabela, prevalecerão os preços praticados no 
mês anterior ou os praticados no mercado local;  
7.6.6 As peças e suas quantidades, bem como, o efetivamente necessário para o número de 
horas de serviço a serem executados, deverão corresponder à realização da respectiva 
manutenção, devendo à contratada se abster de propor peças serviços e horas em desacordo 
com o realmente empregado em cada caso concreto;  
7.6.7 Poderão ser substituídas todas as peças que compõem o equipamento, inclusive os 
acessórios, desde que o orçamento não ultrapasse a importância de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do equipamento;  
7.6.8 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser prestados nas 
dependências da contratada, sendo de sua inteira responsabilidade por danos causados por 
terceiros a embarcação;  
7.6.12 Para fins da prestação dos serviços descritos, a contratada deverá possuir em seu 
estabelecimento (oficina) a seguinte infraestrutura mínima:  
a) Ferramentas adequadas para a execução dos serviços especificados;  
b) Técnicos especializados com mão de obra especializada em mecânica em geral para a 
prestação dos serviços;  
c) Peças de reposição em estoque;  
d) Área coberta e segura das instalações físicas da oficina e disponíveis para receber a 
embarcação para manutenção;  
e) Estar em pleno funcionamento e com recursos necessários para que os serviços prestados 
tenham a técnica/qualidade/presteza, exigida para os padrões de qualidade e eficiência dos 
fabricantes dos subitens previstos no item 8.5 deste Termo (Forma de prestação dos serviços). 
 
8.  DA RECEPÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  
8.1 A recepção dos serviços executados pela contratada deverá ser documentada por escrito, 
na própria requisição de serviço e/ou de peças, ficando em poder da contratada para 
comprovação da entrega e habilitação ao pagamento;  
8.2 A recepção dos serviços não implica na sua aceitação definitiva que depende da verificação 
da qualidade dos mesmos por servidor designado para tal pela contratante;  
8.3 A recepção dos equipamentos será feita pelo fiscal do contrato, o qual deverá verificar o 
seu correto funcionamento. Após, deverá certificar a nota fiscal para posterior pagamento.   
 
9.  DA GARANTIA 
9.1 A contratada deverá se comprometer a oferecer os seguintes prazos de garantia:  
a) Serviços: 3 (três) meses;  
b) Peças utilizadas: 6 (seis) meses;   
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c) Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a contratada será comunicada e deverá no 
prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento da comunicação, 
providenciar o reparo sem qualquer ônus para a contratante.  
 
10.  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
10.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do serviço e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados;  
10.2 A contratante poderá recusar quaisquer materiais utilizados na manutenção, quando 
entender que os mesmos não obedeceram ao que foi designado no contrato;  
10.3 Sendo verificada qualquer incorreção ou defeito, ou mesmo serviço mal prestado a 
contratante se reserva no direito a recusar os serviços;  
10.4 Os serviços demandados pela contratante deverão ser executados dentro do prazo 
estipulado neste Projeto Básico, tendo em vista que as atividades da contratante não devem 
sofrer quebra de continuidade;  
10.5 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
Administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes;  
10.6 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 nº 8.666/1993;  
10.7 Durante o período de execução do objeto, a empresa poderá manter preposto, aceito pela 
contratante, para representá-la sempre que for necessário. 
 
11.  DO TERMO DE CONTRATO  
11.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de Instrumento Contratual e ocorrerá no momento em que 
concluirmos o processo de contratação, bem como quando conveniente e oportuno à 
Administração contratante;  
11.2 A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual 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 execução 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 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;  
11.4 A entrega da respectiva nota de empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal 
de assinatura do respectivo contrato;  
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;  
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11.6 Ao retirar a nota de empenho e assinar o instrumento contratual, a contratada obriga-se a 
realizar os serviços de manutenção, conforme especificações e condições contidas neste 
Projeto Básico, e seus anexos e na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de 
divergência, as especificações e condições dispostas neste Projeto Básico;  
11.7 O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias sem prorrogação;  
 
12.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
12.1 O pagamento será efetuado, em moeda corrente nacional, em até 15 (quinze) dias, 
contados da data de apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela fiscalização, 
mediante crédito em conta corrente em nome da contratada;  
12.2 A Administração poderá efetuar a retenção na fonte dos impostos, tributos e 
contribuições, exigidos e elencados em legislação estadual vigente e pertinente;  
12.3 A contratada deverá apresentar atualizada para fins de pagamento, os documentos 
relativos à regularidade fiscal, exigidos e elencados pelo Decreto Estadual nº. 1278, de 
17/02/2011, publicado no Diário Oficial do Estado nº. 4924, de 17/02/2011;  
12.4 Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos apresentados em atendimento às 
exigências do subitem anterior, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido 
até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade; 
12.5 Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na nota de empenho, sem 
o que, não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido 
um prazo de 01 (um) a 03 (três) dias úteis para a contratada fazer a substituição;  
12.6 Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.  
 
13.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
13.1 Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem 
confiados, de acordo com as especificações de fábrica e eventuais complementações da 
contratante, com rigorosa observância aos demais detalhes e requisições de serviços emanadas 
e/ou aprovadas pela contratante, bem como, executar tudo o que não for explicitamente 
mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução dos serviços;  
13.2 Realizar com o máximo cuidado os serviços de inspeção de qualidade das peças a serem 
fornecidas e nos serviços a serem executados;  
13.3 Fornecer sem qualquer ônus adicional para a contratante todos os materiais, utensílios, 
instalações, etc., necessários para a completa realização dos serviços;  
13.4 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e 
exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o 
original, as peças a serem substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, 
erros, falhas imperfeições ou recusados pela contratante, decorrentes de culpa da contratada, 
inclusive o emprego de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade 
inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a 
qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pela contratante, mas cujas 
irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia;  
13.5 Fornecer à contratante todo material e documentação técnica necessária para a perfeita 
administração e acompanhamento do contrato, tais como códigos de peças, tabelas de preços, 
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rotinas de operação, planos de manutenção recomendados pela fábrica, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis após a solicitação formal;  
13.6 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus 
empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, à contratante, ao Estado 
ou à livre iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços prestados ou peças fornecidas com 
vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento 
do contrato;  
13.7 Responsabilizar-se integralmente pelos equipamentos recebidos da contratante, incluindo 
todos os pertences, acessórios e objetos neles contidos, obrigando-se à reparação total da 
perda em caso de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, não transferindo tal responsabilidade 
a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do equipamento 
para orçamento até a entrega do bem à contratante;  
13.8 Somente utilizar peças, materiais e acessórios originais ou genuínos, desde que atendidas 
às recomendações do fabricante do equipamento, não podendo valer-se, em nenhuma 
hipótese, de itens recondicionados, salvo nos casos excepcionais com autorização escrita do 
gestor do contrato;  
13.9 Para os montantes das peças a serem trocadas, a contratada deverá fornecer nos 
orçamentos a relação de peças indicando a marca, o código e os valores para a apreciação da 
contratante, sendo que no orçamento mais vantajoso para a administração o preço cotado 
deverá obrigatoriamente obedecer ao preço praticado pela contratada no balcão ou o preço 
sugerido pela fábrica, o que for menor, levando-se em consideração o valor praticado na data 
da apresentação da proposta aplicando-se sobre ele o desconto ofertado;  
13.10 Atender com prioridade as solicitações da contratante para a execução dos serviços;  
13.11 Os equipamentos da contratante deverão estar em local coberto, limpo e fechado, sem 
acesso do público externo, de modo que ofereça segurança, inclusive da contratada, visto 
tratar-se de equipamentos de patrimônio público, deixando-os livres da ação da chuva, vento, 
poeira e demais intempéries;  
13.12 A contratada poderá subcontratar, com a aprovação escrita da contratante, desde que 
atendidas às demais exigências deste Projeto Básico, permanecendo integralmente responsável 
pela segurança e integridade física do bem contra danos materiais, furto, roubo, incêndio, 
intempéries da natureza de qualquer espécie, independente da inexistência de culpa ou dolo, 
que venha atingir o patrimônio do Estado de forma parcial ou total, quando comprovada a sua 
culpa, não transferindo a responsabilidade a subcontratada;  
13.13 Em havendo subcontratação a empresa deverá apresentar no ato da assinatura contrato, 
condição indispensável, documento relacionando o(s) nomes(s) da(s) subcontratada(s), CNPJ, 
endereço completo, nome dos responsáveis e respectivas declarações de que prestará os 
serviços nos equipamentos pertencentes ao contratante a mando e responsabilidade direta e 
exclusiva da contratada, sem qualquer tipo de vínculo com o Estado;  
13.14 Empregar na execução dos serviços pessoal devidamente qualificado;  
13.15 Manter um funcionário responsável pelo gerenciamento dos serviços com poderes de 
representante ou preposto para tratar com a contratante; 
13.16 Iniciar, após o recebimento da autorização, a execução dos serviços contratados 
informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as 
atividades conforme estabelecido;  
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13.17 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender; 
13.18 Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias, inclusive os 
equipamentos acessórios, causados por seus empregados ou preposto ou subcontratada, não 
se eximindo ou transferindo a sua responsabilidade à contratante, desde que fique comprovada 
sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº. 8.666/1993;  
13.19 Manter durante a vigência do contrato e suas possíveis prorrogações as mesmas 
condições de habilitação para contratar com a administração pública exigidas na licitação, 
apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;  
13.20 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da contratante, não eximirá a 
contratada de total responsabilidade quanto à execução dos serviços;  
13.21 Executar os serviços no prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a partir 
da autorização da realização do serviço e/ou substituição de peças, mediante aprovação total 
ou parcial do orçamento apresentado. Após a execução do serviço, o equipamento deverá ser 
entregue consertado e limpo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;  
13.22 O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, mediante solicitação fundamentada a ser protocolada no serviço de protocolo da 
contratante, antes do vencimento do prazo inicial, cabendo ao fiscal do contrato manifestar-se 
no prazo de 02 (dois) dias úteis; 
13.23 Disponibilizar local adequado para a inspeção e recolhimento das peças substituídas, 
acomodadas nas embalagens das peças novas utilizadas no conserto, que serão verificadas pelo 
fiscal do contrato.  
 
14.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
14.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada;  
14.2 Verificar se a qualidade dos serviços está em conformidade com as especificações técnicas 
exigidas neste Termo, bem como, dentro do prazo de execução;  
14.3 Notificar, formal e tempestivamente, à contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento do contrato;  
14.4 Designar servidor como fiscal do contrato que deverá acompanhar e fiscalizar os técnicos 
da contratada em todas as visitas, comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades 
na prestação de serviços, sustar a execução de quaisquer  trabalhos por estar em desacordo 
com o especificado neste Termo, ou por outro motivo, que caracterize a necessidade de tal 
medida e acompanhar o período de garantia dos equipamentos;  
14.5 Solicitar o afastamento de qualquer profissional que não estiver apto às obrigações 
estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado na prestação do 
serviço.  
 
15.  DA SUSTENTABILIDADE  
15.1 A contratada deverá adotar no que couber, as disposições da Resolução CONAMA nº 20, 
de 07 de dezembro de 1994, bem como, da Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 
2005, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos 
ambientais específicos;  
15.2 A contratada deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se 
fizerem necessários para a execução de serviços;  
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15.3 A contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT sobre resíduos sólidos;  
15.4 A contratada deverá atender as disposições da Instrução Normativa SLTI/Ministério do 
Planejamento Orçamento e Gestão n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser 
aplicadas no momento da execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade técnica 
e o adequado tratamento do impacto ambiental.  
 
16.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
16.1 Ao contratante caberá aplicar a contratada, total ou parcialmente inadimplente, as 
sanções previstas na Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem 
como quaisquer outros dispositivos legais, garantindo-se amplo direito de defesa;  
16.2 Sem prejuízo das cobranças de perdas e danos, pelo não cumprimento dos compromissos 
assumidos poderá ser aplicado as seguintes sanções à contratada, cumulativamente, conforme 
o caso:  
16.2.1 A recusa pela contratada em prestar o serviço acarretará a multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total da contratação;  
16.2.2 O atraso que exceder na prestação do serviço acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 
total da contratação; 
16.2.3 O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da obrigação;   
16.2.4 Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) 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 o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
16.3 As multas estipuladas nas alíneas anteriores deste item serão aplicadas nas demais 
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;  
16.4 As multas referidas neste item serão descontadas do eventual pagamento devido pela 
contratante;  
16.5 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na execução dos serviços for devidamente justificado pela contratada, e aceito 
pelo contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para completa execução das 
obrigações assumidas.  
 
17.  DA RESCISÃO CONTRATUAL  
17.1 O não cumprimento e/ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas 
em instrumento contratual, por parte da empresa, assegurará ao órgão demandante, sem ônus 
de qualquer espécie para este e sem prejuízo do disposto no item 17 – “Das Sanções 
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Administrativas”, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com 
prova de recebimento, sem prejuízo dos demais motivos previstos no art. 78 da Lei nº 
8.666/1993 e alterações posteriores;  
17.2 A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o art. 79 
da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores:  
a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, 
entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie 
para este nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do art. 78 da mesma Lei, e sem 
prejuízo do disposto no item das Sanções Administrativas;  
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência 
para a Administração; e  
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.   
17.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada, devidamente ratificada pelo gestor do órgão demandante; 
17.4 No procedimento que visa à rescisão do contrato será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a empresa terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da 
contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras, como a retenção dos créditos 
decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados, dentre outras medidas, para que 
não haja a imediata interrupção dos serviços.  
 
18. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS DO RURAP 
18.1 A estimativa de custo total para contratação do presente objeto é de R$ 142.180,00 (cento 
e quarenta e dois mil cento e oitenta reais), natureza de despesa: 33.90.39, conforme se extrai 
da pesquisa de mercado elaborada pelo RURAP, que indicou o menor preço praticado entre os 
fornecedores do ramo e a Administração Pública. 
 
19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1Faz parte deste Termo de Referência, para todos os efeitos, o seguinte anexo: 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA. 

 
 

Macapá - AP, 10 de outubro de 2021. 
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ANEXO – I do Termo de Referência 
Especificações Técnicas 

 
Os serviços objeto deste Projeto Básico deverão possuir as seguintes características: 

Código 
SIGA ITEM SUBITEM QTD. UND QTD 

00023083 Docagem e 
desdocagem 

Docagem e 
desdocagem 

Retirar a embarcação da água, realizando serviço de 
docagem em conformidade com as Normas da Autoridade 
Marítima e com técnica adequada, considerada arqueação 
bruta, tipo e característica próprios da embarcação, tal que 
assegure a integridade do casco e de toda sua estrutura 
evitando quaisquer danos, avarias, torsões e/ou estresses 
físicos ao conjunto. Fornecer todo material necessário, bem 
como equipamentos e ferramental adequados ao porte do 
serviço, além da mão de obra qualificada. A embarcação, 
uma vez docada, deverá estar nivelada, estabilizada e segura 
em altura adequada à realização de trabalho de restauração e 
pintura do casco em sua face externa, bem como a vistoria 
oficial da empresa certificadora que vier a ser contratada 
para os procedimentos de certificação da embarcação junto à 
Marinha do Brasil. Após a conclusão da reforma e uma vez 
certificada pela empresa certificadora, a embarcação deverá 
ser desdocada e, assim, devolvida ao canal de navegação do 
rio, observados os mesmos cuidados de segurança adotados 
no trabalho de docagem.  

SERVIÇO 1 

00023199 

Propulsão 
(Rabada) 

Eixo da 
Rabada 

Serviços de instalação de novo eixo. Afixar, ajustar, testar e 
assegurar seu perfeito funcionamento. SERVIÇO 1 

00023201 Hélice 
Serviço de Instalação de 1 (uma) hélice equivalente ao motor 
MWM 114 com reversor 3 x 1, em alumínio. Instalar, 
ajustar, testar e assegurar seu perfeito funcionamento. 

SERVIÇO 1 

00023202 Túnel 
Serviços de instalação do Túnel, Afixar, ajustar, testar e 
assegurar seu perfeito funcionamento. SERVIÇO 1 

00023203 

Manutenção 
Estrutural 

Quilha 
Serviços de substituição da Quilha em madeira tipo Cumaru. 
Afixar, ajustar, testar e assegurar seu perfeito 
funcionamento. 

SERVIÇO 1 

00023204 Quilha 
(Escoas) 

Serviço de Substituição de Escoas em madeira tipo Piquiá. 
Afixar, ajustar, testar e assegurar seu perfeito 
funcionamento. 

SERVIÇO 2 

00023205 Braçame 
Serviço de Substituir de Braçames em madeira tipo Piquiá. 
Afixar, ajustar, testar e assegurar seu perfeito 
funcionamento. 

SERVIÇO 10 

00023207 Forro (Falcas 
Laterais) 

Serviços de instalação falcas laterais em madeira tipo Itaúba. 
Instalar, ajustar, testar e assegurar seu funcionamento. SERVIÇO 6 

00023208 Zinco do 
Toldo 

Serviço de instalação o zinco completo do toldo. Instalar, 
ajustar, testar e assegurar seu funcionamento. SERVIÇO 1 

00023210 Sanefas 
laterais 

Serviço de instalação as sanefas laterais em lona. Instalar, 
ajustar, testar e assegurar seu funcionamento. SERVIÇO 1 

00023212 Calafeto Geral 
Calafeto 
Interno e 
Externo 

Serviço de substituição do calafeto, com algodão, óleo de 
linhaça, zarcão e massa crê. Aplicar, ajustar, testar e 
assegurar seu perfeito funcionamento. 

SERVIÇO 1 
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00023214 Pintura 

Pintura 
interna e 

externa da 
embarcação 

Serviço de pintura externa e interna da embarcação, em 
esmalte sintético acabamento brilhante, aplicação madeira e 
metal segundo NBR 10.004 

SERVIÇO 1 

00023216 

 Equipamentos 
de Navegação 

Sonar GPS 

Serviço de instalação de aparelho de Sonar com GPS e 
medidor de profundidade 2.300 pés (700 metros) @ 77 kHz, 
água doce e 1.100 pés (335 metros) @ 77 kHz, água salgada. 
Tela de 5” WVGA colorido. Sobrepor com base móvel, 
próprio para embarcação. Instalação, ajustar, testar e 
assegurar seu perfeito funcionamento. 

SERVIÇO 1 

00023217 Bússola 

Serviço de instalação de Bússola Náutica Marítima, modelo 
de sobrepor com base móvel e iluminação para embarcação 
de pequeno e médio porte, diâmetro da lente 60mm com 
graduação de 5 graus, tensão 12V. 

SERVIÇO 1 

00023218 Rádio 
Comunicador 

Serviço de Instalação Rádio Comunicador Fixo VHF 
marítimo, Potência de TX: 25 Watts, classificação 
impermeável IP-X7, varredura / seleção e interface de 
usuário exclusiva da Icom para facilidade de uso, Microfone 
de mão, Cabo de alimentação DC, Suporte de Fixação com 
Antena. Instalação. 

SERVIÇO 1 

00023219 Ancora 
Serviço de Instalação de Ancora em ferro com peso de 40kg 
e Amarras. Instalação, ajuste, teste e assegurar seu perfeito 
funcionamento. 

SERVIÇO 1 

00023220 

Instalações 
Elétricas 

Fiação 

Fazer completa revisão de toda fiação elétrica da 
embarcação, refazendo conexões oxidadas, reapertando 
contatos, canalizando e protegendo fios e garantindo perfeita 
isolação em todo o sistema, fornecendo todo o material 
necessário, como fios, disjuntores, conectores, isolamentos e 
etc. Ajustar e fixar corretamente toda a fiação. Testar e 
assegurar seu funcionamento. 

SERVIÇO 1 

00023221 Iluminação 

Realizar a revisão completa das luminárias de teto, 
substituindo as atuais por modelos idênticos. Revisar e 
retificar toda fiação e interruptores. Refazer conexões e 
isolamentos fornecendo todo o material necessário, inclusive 
lâmpadas.  Reconstituir a iluminação de emergência (12V), 
lâmpadas, fiação, isolação e interruptores necessários. Testar 
e assegurar seu funcionamento. 

SERVIÇO 1 

00023223 Tomadas 

Revisar todas as tomadas 110V e as tomadas 220V, 
refazendo conexões e isolamentos oxidados e fixações, 
fornecendo todo material necessário.  Testar e assegurar seu 
funcionamento. 

SERVIÇO 1 

00023222 
Extensão 

para conexão 
em terra 

Serviço de Instalação de extensão para conexão em terra, 
confeccionada em cabo PP 2x4.00mm e comprimento de 
30Mt, incluídos plug macho e fêmea para 20AMP. 

SERVIÇO 1 
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00023224 
Baterias 

automotiva 
12V, 150A 

Serviço de Instalação de 1 (uma) bateria automotiva 
blindada 150A 12V e instalar da seguinte forma: bateria 
deverá ser alimentadas pelo alternador do motor de 
propulsão do barco e servindo ao motor de arranque deste 
mesmo motor de propulsão; Fornecer e instalar todos 
acessórios de proteção e instalação, como dispositivos de 
proteção do sistema, barramentos, cabos, fios, conectores, 
bornes, terminais, isolantes, antioxidantes, vaselina e etc. 

SERVIÇO 1 

00023225 Instalações 
Hidráulicas 

Instalações 
Hidráulicas 

Revisar e substituir o que for necessário ao bom 
funcionamento das instalações hidráulicas da embarcação, 
fornecendo e instalando todo o material necessário ao bom 
funcionamento das instalações. 

SERVIÇO 1 

 Estimativa de Material e Peças de Reposição para execução dos serviços   
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 
 

N° PROCESSO:  
Data: _____/________/_______.                     Hora: _______. 
Objeto da Contratação Contração de Empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de uma embarcação em madeira 
medindo 22 metros de comprimento, com fornecimento de material. 

Empresa  
Endereço  
CNPJ  
Nome e Qualificação do 
Representante Legal 

 
 

Item 
SIGA Descrição Unid Qtd   Valor 

Unitário 
Valor 
total  

00023083 Docagem e desdocagem Serviço 1   
00023199 Eixo da Rabada Serviço 1   
00023201 Serviço de Instalação de 1 (uma) hélice Serviço 1   
00023202 Serviços de instalação do Túnel Serviço 1   
00023203 Serviços de substituição da Quilha em madeira Serviço 1   
00023204 Serviço de Substituição de Escoas em madeira Serviço 2   
00023205 Serviço de Substituir de Braçames em madeira Serviço 10   
00023207 Serviços de instalação falcas laterais em madeira Serviço 6   
00023208 Serviço de instalação o zinco completo do toldo Serviço 1   
00023210 Serviço de instalação as sanefas laterais em lona Serviço 1   

00023212 
Serviço de substituição do calafeto, com 
algodão, óleo de linhaça, zarcão e massa crê 

Serviço 1   

00023214 
Serviço de pintura externa e interna da 
embarcação 

Serviço 1   

00023216 
Serviço de instalação de aparelho de Sonar com 
GPS 

Serviço 1   

00023217 
Serviço de instalação de Bússola Náutica 
Marítima 

Serviço 1   

00023218 
Serviço de Instalação Rádio Comunicador Fixo 
VHF marítimo 

Serviço 1   

00023219 
Serviço de Instalação de Ancora em ferro com 
peso de 40kg e Amarras 

Serviço 1   

00023220 
Fazer completa revisão de toda fiação elétrica da 
embarcação 

Serviço 1   

00023221 
Realizar a revisão completa das luminárias de 
teto 

Serviço 1   

00023223 
Revisar todas as tomadas 110V e as tomadas 
220V 

Serviço 1   

00023222 
Serviço de Instalação de extensão para conexão 
em terra 

Serviço 1   

00023224 
Serviço de Instalação de 1 (uma) bateria 
automotiva blindada 150A 12V 

Serviço 1   

00023225 Revisar e substituir o que for necessário ao bom Serviço 1   
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funcionamento das instalações hidráulicas da 
embarcação 

 
Estimativa de Material e Peças de Reposição para execução dos 
serviços R$ 65.000,00 

Valor Total Global  
DATA PROPOSTA: VALOR PROPOSTA: 
 

___________________________ 
(assinatura autorizada) 

(nome, cargo do signatário, CPF) 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

Obs.: Para a elaboração da proposta a empresa licitante deverá descrever os itens ofertados observando 
todas as exigências constantes do referido Edital, indicando marca, modelo e fabricante do produto 
ofertado.    
VALIDADE DA PROPOSTA: XX DIAS (no mínimo de 90 dias a contar da data de abertura da licitação).   
PRAZO DE GARANTIA: 
DADOS BANCÁRIOS: Conta corrente:              Banco:                            Agência:  

  
DECLARAÇÃO: Os valores propostos são fixos e irreajustáveis durante a validade da proposta e já 
estão inclusos os impostos, taxas, fretes, seguros e garantia, bem, assim, deduzidos quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos.  

 
 


