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1. OBJETO 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA 

IMPRESSÃO DE RÓTULOS E ETIQUETAS PARA AS UNIDADES DE HEMOCOMPONENTES - 

BOLSAS PRINCIPAL E SATÉLITE para atender as necessidades do Instituto de Hematologia e 

Hemoterapia do Amapá – HEMOAP conforme condições, especificações e quantitativos constantes 

neste termo de referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1  O Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP, tem como missão coordenar e 

desenvolver a Política Estadual de sangue humano, seus componentes e derivados, de acordo 

com a legislação vigente, prestando atendimento Hematológico e Hemoterápico com qualidade à 

rede de atenção à saúde do Estado do Amapá. O objeto desta solicitação visa a garantia da 

segurança dos procedimentos realizados neste Hemocentro, bem como impedir a interrupção 

desse serviço que pode comprometer a continuidade das atividades deste Hemocentro, 

consequentemente o estado de saúde da população, além de ferir o art. 196, da Constituição 

Federal. 

Aprovo o presente Termo de Referência, nos Termos da Lei 
nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis.  
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2.2   O presente objeto atenderá a legislação vigente e tem como objetivo garantir as boas práticas 

mantendo os padrões de qualidade dos produtos e serviços destinados à saúde da população. A 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 34/2014 da Anvisa que dispõe sobre as Boas Práticas 

no Ciclo do Sangue e exige no Artigo 109 que os rótulos e etiquetas afixados nas unidades de 

hemocomponentes (bolsas principal e satélites) devem ser impressos, legíveis e firmemente 

aderidos, não devendo ser rasurados ou adulterados.  

2.3  De igual forma, a Portaria nº 5/2017-MS que consolida as normas sobre as ações e os serviços de 

saúde do Sistema Único de Saúde, determina no artigo 142 informa que é obrigatória a fixação 

de rótulos e etiquetas em cada unidade de sangue, que ficarão firmemente aderidos à bolsa 

plástica e no § 2º que as informações contidas nos rótulos e etiquetas finais das bolsas serão 

impressas de forma legível. 

2.4  Diante do exposto é fundamental atender as normas vigentes, vislumbrando a melhoria na 

qualidade do serviço prestado, uma vez que as normas são criadas com base em critérios 

estudados por anos para atender às necessidades da população e aumento da confiança dos 

pacientes e doadores no hemocentro, bem como manter a qualidade técnica das atividades 

executadas. 

3. FUNDAMENTO LEGAL  

3.1 Em razão do valor do objeto, a contratação dar-se-á por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos 

do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, o qual estabelece:  

Art. 24. É dispensável a licitação: 

(...) 

II - Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 

possa ser realizada de uma só vez;  

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES 

4.1. Os objetos deverão atender às seguintes especificações: 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

01 Etiqueta para a impressora TSC TTP246M-Plus Cor: Preto, Tam. 50x30mm 1500 
und. (1CARR) Atóxica adesiva, Material: BOPP 

12 

02 Etiqueta para a impressora zebra GC420T Tam. 15x50mm 5000 und (5CARR) 
atóxica adesiva, Material: BOPP 

34 

03 Etiqueta para a impressora ZEBRA ZT-230 Cor: Preto, Tam. 102x85mm 5000 
und. (1CARR) atóxica, adesiva, Material: BOPP 

22 

04 Ribon Cera AWR8 para a impressora zebra GC420T-  tam. 110mmx74m cor 
Preto  

34 

05 Ribon Resina para a impressora zebra ZT230t Cor: Preto, Tam. 110mmx450m 
Atóxica 

22 

06 Ribon Resina para a impressora TSC TTP246M-Plus Cor: Preto, 
Tam.63,50mmx450m 

12 

 
4.2. Os materiais ofertados deverão estar de acordo com as especificações técnicas e quantidades 

constantes neste termo de referência.  

4.3. Não será aceito material que se apresentar danificado ou com especificações e características diferentes 

das exigidas neste termo de referência. 

4.4. O material deverá ser idêntico ao descrito na proposta comercial.  

4.5. Nos preços deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer 

outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto do presente processo, os quais 

ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA. 

 

5. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Durante o fornecimento do objeto, será exigido que a empresa fornecedora se mantenha em 

compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, bem como com todas as condições de habilitação 

para contratação com a Administração Pública, sendo essas:  

5.1.1 Cédula de Identidade (sócios);  

5.1.2  Registro Comercial ou Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social em vigor, em se tratando de 

Sociedades Comerciais; 

5.1.3 Regularidade fiscal e trabalhista (Artigo 29 da Lei nº 8.666/93);  

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

5.1.5 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal da Empresa; 

5.1.6 Prova de quitação com a Fazenda Estadual e Municipal; 
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5.1.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com 

Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), a qual abrange, 

inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei nº 8.212/1991;  

5.1.8 Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  

5.1.9 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);  

5.1.10 Qualificação técnica; 

 

6. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

6.1  Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as especificações para a aquisição de 

bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os 

processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas. 

6.2 Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor técnica ou técnica e preço, deverão 

ser estabelecidos no edital critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação 

das propostas. 

6.3 A presente aquisição de bens, pode atender os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 

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

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

6.3.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 

sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; e 

 

6.3.3 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 

com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento. 

  

7. DO LOCAL DE ENTREGA 

6.1. Os insumos deverão ser novos e entregues, acondicionados em suas embalagens originais lacradas, 

acompanhados das respectivas notas fiscais. 

6.2. Os insumos deverão ser entregues no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP, 

localizado na Avenida Raimundo Alves da Costa, n. 1106, Bairro: Centro, CEP: 68.900-074 – 
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Macapá/AP, no horário das 07h30min às 12h de segunda a sexta-feira. 

 

8. DO PRAZO DE ENTREGA 

7.1. A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos insumos, impreterivelmente no prazo máximo de 15 

(Quinze) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho ou por meio de 

Requisição e/ou Solicitação emitida pelo setor responsável da CONTRATANTE, conforme suas 

necessidades. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções da Lei 8.666/93 e suas 

alterações.  

7.2. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado a critério do HEMOAP, considerando 

para tanto as hipóteses seguintes: Ato motivado pela Administração que impeça a entrega do material;  

7.3. Caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, que tenha, a critério da Administração, 

correlação com atraso; 

7.4. Os pedidos de prorrogação só serão recebidos e apreciados se formulados antes de esgotar o prazo 

inicial fixado para entrega, constante nos termos da proposta. 

 

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

9.1 Os insumos deverão ser novos, de primeiro uso e deverão ser entregues no local mencionado neste termo 

de referência, sem ônus de frete para a CONTRATANTE e acompanhado das respectivas Notas Fiscais e 

Nota de Empenho.  

8.2. Os objetos serão recebidos de acordo com o art. 73, incisos II da Lei N.8.666/93: 

a. Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 

b. Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação. 

8.3. A equipe técnica designada para o recebimento do objeto deste termo de referência, se manifestará quanto 

à conformidade do objeto e poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações solicitadas no termo de referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 7 

(sete) dias uteis, a contar da notificação da CONTRATADA, ás suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades; 

8.4. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações técnicas do objeto entre a 

Nota Fiscal/Fatura com a proposta apresentada pelo fornecedor no momento da pesquisa de preços e tendo 

sido o mesmo aprovado pelo especialista técnico; 

8.5. Todos os itens nacionais ou importados devem ter constado, nos rótulos bulas ou manual de instruções, 
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todas as informações em língua portuguesa, ou seja, número de lote, data de fabricação e validade, nome 

do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com a Legislação 

Sanitária e nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros. 

8.6. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido pela 

Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

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

pendência(s); 

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas. 

 

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos objetos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento 

e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;  

9.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

9.4. As decisões e providências ultrapassarem a competência do representante da Administração deverão ser 

solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  

9.5. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE referente a irregularidades ou falhas, não 

exime a CONTRATADA de responsabilidades; 

9.6. Caberá ao fiscal do Contrato monitorar a execução do Contrato e exigir a qualidade efetiva dos serviços 

contratados, além de conferir a compatibilidade das Notas Fiscais/Faturas e documentação exigível para 

pagamento. 

9.7. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, fornecendo 

informações e atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

9.8. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

9.9. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 

Administração CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 
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10. CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

10.1. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da CONTRATADA, da(s) 

Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regulamente entregue(s) acompanhado(s) dos 

documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do 

Trabalho (CNDT), assim como comprovante de regularidade junto à PGE do Amapá – Dívida Ativa, junto ao 

fiscal designado para o recebimento do(s) material(is) para sua devida certificação, conforme o disposto no 

Art. 29 da Lei nº 8.666/93 e nos arts. 6º e 7º, inciso I, alínea “a” e “c”, do Decreto Estadual nº 1278/2011; 

10.2. O pagamento será creditado em favor da empresa, por meio de ordem bancária, na entidade bancária 

indicada na proposta e corpo da Nota Fiscal/Fatura, 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; 

10.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, depois de entregue e aceito definitivamente a 

totalidade do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros; 

10.4. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, 

qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante a execução do 

objeto; 

10.5. 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. 

10.6. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, 

entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a 

aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

I = (TX/100)  

       365  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela em atraso 

 

11. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

11.1.  As despesas decorrentes da contratação do objeto em tela correrão à conta dos recursos do Hemoap, cuja 

Fonte é a 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS RDA, Programa: 

2.30.201.101.22.0002.2670, Ação 2670 - manutenção administrativa – Hemoap e Elemento de Despesa: 

339030, informações estas que constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, observados as 

condições estabelecidas no processo licitatório. 

 

12. PROPOSTA 

12.1 A proposta das empresas deverá conter a descrição clara e detalhada dos serviços cotados, indicando 

quando necessário, a marca, o fabricante, tipo de embalagem e a cópia do certificado do INMETRO, em 

caso de certificação compulsória (podendo ser a impressão atualizada do site). Fazendo referência ao 

número do item do edital;  

12.2 Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos. 

12.3 A proposta de preços deverá ser datada e assinada.  

12.4 Proposta com validade de 90 dias. 

12.5 A licitante deverá cumprir plenamente os requisitos de habilitação e sua proposta deverá estar em 

conformidade com as exigências deste Termo. 

12.6 A licitante deverá declarar, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho.  

12.7 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, que atende 

aos requisitos da Lei Complementar nº 108/2018, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

12.8 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou 

ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante a sanções. 

 

13. GARANTIA DOS BENS 

13.1. Entende-se por garantia, para fins a que se destina este Termo de Referência, aquela destinada a 

existência de falhas ou ineficácia que comprometam a qualidade, compreendendo substituições dos 

insumos e demais correções necessárias, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 

13.2. A garantia será prestada com vistas a manter a qualidade dos insumos em perfeitas condições de uso, 

sem qualquer ônus ou custo adicional para o CONTRATANTE. 
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13.3. A garantia abrange a substituição pela contratada dos insumos, de acordo com as normas técnicas 

específicas. 

13.4. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizará a substituição dos insumos que apresentarem vícios, no 

prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada pela CONTRATANTE 

13.5. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, mediante solicitação escrita e justificada da CONTRATADA, aceita pelo CONTRATANTE. 

13.6. O custo referente ao transporte dos insumos cobertos pela garantia será de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

13.7. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no 

contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas 

condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual 

13.8. Quanto aos Insumos deste Termo de Referência dera ter garantia de 12 (doze) meses. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1.  São obrigações da CONTRATANTE:  

14.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

14.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

14.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

14.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

14.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos.  

14.1.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 

exigidas;  

14.1.7. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a entrega do objeto a ser 

fornecido; 

14.1.8. Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer o objeto deste 

Termo dentro das normas estabelecidas;  

14.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da empresa; 
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14.1.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos, e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda: 

15.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no termo de referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;  

15.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

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

15.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 

com avarias ou defeitos;  

15.1.4. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

15.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

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

15.1.7. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou 

venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando 

solicitados pela Administração;  

15.1.8. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga, até os 

locais indicados neste termo de referência;  

15.1.9. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de 

acordo com as condições estabelecidas no presente termo de referência, ficando certo que, em 

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

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

CONTRATANTE;  

15.1.11. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido;  
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15.1.12. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em 

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido 

ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  

15.1.13. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 

Processo Licitatório.  

15.1.14. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração CONTRATANTE, nem poderá onerar 

os materiais objeto deste Termo, razão pala qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 

16. TERMO DE CONTRATO 

16.1. Após homologado o processo licitatório, a Administração convocará a adjudicada para a assinatura do 

instrumento contratual correspondente;  

16.2. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

sob pena de decair o direito de prestação do serviço. 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; 

16.3. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal de assinatura 

do respectivo contrato; 

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

do compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das sanções legalmente estabelecidas;  

16.5. 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; 

16.6. Ao retirar a Nota de Empenho e assinar o instrumento contratual, a empresa adjudicada obriga-se a 

realizar os serviços de manutenção, conforme especificações e condições contidas neste Termo de 

Referência, em seus anexos e na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as 

especificações e condições dispostas neste Termo de Referência;  

16.7. A contratação terá prazo de vigência de até 12 (doze) meses, em razão da garantia do objeto, contado da 

data de assinatura do contrato, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis.  

 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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17.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 10520/2002 e subsidiariamente, na 

Lei n.º 8666/93, a licitante e/ou CONTRATADA que: 

a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou 

retirar a nota de empenho; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e. Não mantiver a proposta; 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g. Comportar-se de modo inidôneo; 

h. Fizer declaração falsa;  

i. Cometer fraude fiscal. 

17.2. A licitante e/ou CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência 

de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;  

c) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 

vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

f) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente descredenciamento 

do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos; 
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g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 

profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

17.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

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

poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados; 

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.º 12.846/13 (Lei 

Anticorrupção), no que couber, e, ainda, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

17.6. A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos CONTRATANTES, devendo tais 

ocorrências serem informadas ao órgão; 

17.7. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 

deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 

17.8. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão 

unilateral do contrato. 

 
18. ESTIMATIVA DE CUSTO 

18.1.  A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$ 16.957,00 (Dezesseis Mil, Novecentos e 

Cinquenta e Sete Reais), conforme se extrai da planilha de preços do SIGA - Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa e indicação orçamentária do Núcleo de Planejamento do HEMOAP, baseados na pesquisa 

de preços que estimou os valoress praticados pelos fornecedores. 
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Macapá, 05 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
  


