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PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO  

1.1 Constitui objeto deste Projeto Básico a aquisição de material permanente, conforme 
especificações, padrões de desempenho e qualidade usuais precisados no mercado contido neste 
instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 1 A aquisição destes equipamentos deve-se a Emenda Parlamentar Impositiva nº 0109/21-AL 
da Deputada Cristina Almeida tendo por objeto o fomento a geração de renda, no município de 
Mazagão, para serem doados ao Instituto Cultural da Festa de São Tiago, que tem por finalidade 
principal representar juridicamente a Comunidade de Mazagão Velho quanto a organização anual 
da Festa de São Tiago,  assim como auxiliar a organização de outras festividades culturais do 
Município, que se notabilizou pelas manifestações religiosas e culturais com um extenso 
calendário de festas religiosas, tradicionais e culturais, sendo a mais conhecida, a Festa de São 
Tiago, que acontece de 16 a 28 de julho no distrito de Mazagão Velho e mistura rituais religiosos, 
cavalhada e teatro a céu aberto, recontando a guerra entre mouros e cristãos. 

Uma das atividades do Instituto Cultural da Festa de São Tiago é a de organizar, efetivar e/ou 
auxiliar na organização de diversos momentos religiosos e culturais da festividade tais como: 
alvoradas, missa campal, círio, baile de máscaras, queimas de fogo, translado das imagens, recírio, 
ornamentação da vila, organização e manutenção da igreja para o período da festa, confecção da 
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indumentárias, cuidados com os animais (cavalos), encenação das batalhas entre mouros e cristãos 
e a Festa de São Tiago das crianças. 

A aquisição dos materiais, servirá para a estamparia de camisas, com temas do evento, que serão 
comercializadas durante as festividades. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1 Inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 de 21.06.1993 e demais legislações aplicáveis 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

4.1 Os objetos da presente contratação destina-se ao fornecimento de produto caracterizado como 
comum, assim entendido, aquele cujo padrão de desempenho e qualidade esteja objetivamente 
definido, utilizando-se de especificações usuais de mercado. 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

UMIDADE 
DE 

MEDIDA 

 
QUANTIDADE 

1 Prensa Térmica Sublimática, com dimensões da gaveta 40cm de 
comprimento x 60cm de largura; 1.500 Watts de potência de resistência; 
voltagem 110 e 220 volts; Controle de tempo/temperatura/nº de 
sublimações. 

Unidade 1 

2 IMPRESSORA JATO TINTA COLORIDA - Tipo: multifuncional 
ecotank; Tipo Papel: A4, A5, A6, B5, B6, carta, executivo; Resolução: 
1200 PPP; Velocidade: 9,5 páginas por minuto; Bandeja: entrada: 100 
folhas, saída: 30 folhas; Conectividade: Wi-fi, Ethernet, USB 2.0; 
Tensão: bivolt; característica adicional : sistema integrado de tanques 
para recarga e painel digital; Cor tinta: preto, ciano, magenta e amarelo. 

Unidade 1 

3 Prensa utilizada para sublimação de canecas cilíndricas próprias para 
sublimação; temperatura da manta pode ser aquecida, mesmo, se não 
tiver caneca; visor digital com timer e temperatura; ajuste de 
temperatura de 1° em 1°; alavanca de alta pressão; aviso sonoro quando 
a sublimação é terminada. 

Unidade 1 

4 Máquina de Corte para Tecido com potência 220w; bivolt; sistema 
Direct Drive; iluminação Led; velocidade regulável entre 4 velocidades 
(600/800/1000 e 1200 rpm); disco com 4 polegadas octogonal, 
capacidade de corte de 27 mm, motor pequeno, silencioso, robusto e 
durável. 

Unidade 1 

5 Freezer horizontal 2 portas 546 litros, na cor branco  Unidade 1 
6 Jato com pressão 1740 PSI/120 bar vazão de água 6 l/min; potência 

1.500 watts; tamanho da mangueira de alta pressão 6m; cabo elétrico 
5m, voltagem 127/220 V. 

Unidade 1 

7 Roçadeira com cinto de sustentação (4 pontas por trava); cabeçote de fio 
de nylon; dosador de combustível; funil com peneira, ferramentas e 
lâminas de 3 pás, roçadeira lateral com guidão; diâmetro da heste 28 
mm; eixo cardã 8 milímetros x 9 estrias; motor 2 tempos gasolina; 51,7 
cc cilindradas; vela de ignição BM6A; carburador diafragma com 
regulagem; combustível gasolina e óleo 2T (25:1); capacidade do tanque 
de combustível 1,10 lt. 

Unidade 1 

8 NOTEBOOK - Tela: 15,6 polegadas; Memória RAM: 16GB, DDR4; 
Núcleos por processador: 4; Armazenamento hdd: 1 TB (7200 RPM); 
Armazenamento ssd: 240 GB; Bateria: 43 Wh; Sistema Operacional: 
Windows 10 Professional de 64 bits (português - Brasil); Frequência de 

Unidade 1 



operação da memória: 2666MHz; Demais especificações: mínimo 6MB 
de memória cache total. 

 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

5.1 Será considerada vencedora a empresa que oferecer a proposta de MENOR PREÇO. 

6. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 O objeto deverá ser entregue no seguinte local: Avenida Mendonça Junior nº 1175 – Centro 
CEP nº 68900-020 Macapá/AP 

6.2 O prazo de fornecimento dos equipamentos, será de 15 dias contados a partir da expressa 
notificação da emissão da correspondente nota de empenho; 

6.3 A Empresa arcará com todos os custos de entrega dos equipamentos, se responsabilizando por 
falhas e danos aos equipamentos resultantes do transporte. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, através 
da Atividade de Material e Patrimônio subordinada ao Núcleo Administrativo Financeiro da 
Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo; 

7.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

7.3 Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à entrega do objeto e às 
especificações técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da 
Fiscalização sobre a ação da contratada; 

7.4 Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento da entrega do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas quanto aos 
danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

7.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto dentro das 
normas do contrato; 

7.6 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do objeto, 
podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 
condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

7.7 Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 
neste Projeto Básico, após conferência e o atesto pela Atividade de Material e Patrimônio 
subordinada ao Núcleo Administrativo Financeiro da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo; 

7.8 No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua entrega, caberá à contratatante, 
diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações 
exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contratada. 



7.9 A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura 
verificadas na entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 
previdenciárias, impostos, fretes e quaisquer outras que forem devidas e referentes ao pleno 
fornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações decorrentes da execução do 
objeto da contratação; 

8.2 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Projeto Básico, respondendo civil e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 
empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou indiretamente, 
causar ou provocar à contratante; 

8.3 Não transferir total ou parcialmente o contrato; 

8.4 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante; 

8.5 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do 
contrato e também às demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver 
conhecimento; 

8.6 Comunicar imediatamente ao Núcleo Administrativo Financeiro da Secretaria de Trabalho e 
Empreendedorismo os eventuais casos fortuitos e/ou de força maior, impeditivos da execução do 
objeto; 

8.7 Entregar, dentro de 5 (cinco) dias úteis, os equipamentos rejeitados pela fiscalização exercida 
pela Atividade de Material e Patrimônio subordinada ao Núcleo Administrativo Financeiro da 
Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, devido ao uso de peças que não sejam qualificadas 
como originais e/ou estejam foram das especificações exigidas por este Projeto Básico; 

8.8 Executar fielmente o este Projeto Básico, em conformidade com as cláusulas acordadas e 
normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento da contratante. 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO 

9.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Projeto Básico correrão à conta dos 
Recursos Orçamentários da SETE, na Ação 11133400842070 - EMPREENDER PARA 
CRESCER, Fonte de Recursos 107, Natureza de Despesa 4490.52 – Material Permanente; 

9.1 Para a aquisição do objeto foi estimado o valor de R$ $ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos 
reais). 

10. REGIME DE EXECUÇÃO 

10.1 O Regime de Execução será de forma direta, de acordo com a Lei 8.666/93 

11. VIGENCIA DO CONTRATO 



11.1 O Contrato será substituído pela Nota de Empenho 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será efetuado à empresa, conforme atesto da execução do objeto pela Atividade 
de Material e Patrimônio subordinada ao Núcleo Administrativo Financeiro da Secretaria de 
Trabalho e Empreendedorismo 

12.2 A empresa habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, que 
será devidamente atestada pela Atividade de Material e Patrimônio subordinada ao Núcleo 
Administrativo Financeiro da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo 

12.3 O pagamento será efetuado à empresa por meio de Ordem Bancária, através do domicílio 
bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados 
do competente atesto da execução do objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexata, novo prazo 
de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação; 

12.4 Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela empresa, das mesmas 
condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser 
impresso e juntando aos autos do processo próprio; 

12.5 A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou 
sua colocação em cobrança bancária. 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações definidas neste 
instrumento ou em outros que o complementem, às seguintes sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 

13.1.1 Sanções relativas à Licitação 

13.1.1.1 A empresa que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 
documentação exigida, apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
garantindo o direito do contraditório a ampla defesa;  

13.1.1.2 Além das penalidades previstas acima, a empresa ficará sujeita a multas na fase de 
licitação, sobre o valor estimado do objeto, por infração, a ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias 
após notificação, nos seguintes termos: 

a) Advertência de 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 neste instrumento, 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. 

b) Multa compensatória de 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor total da Nota de 
Empenho, caracterizando inexecução total do objeto contratado, bem como, suspensão temporária 
de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não 



superior a 02 (dois) anos, pela recusa de tirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicada oficialmente e sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da 
Lei 8.666/93. 

c) 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 empresa ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 

13.1.2 – Sanções Relativas a Execução do Serviço 

13.1.2.1 Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução do 
objeto contratado ou não veracidade das informações prestadas, a empresa estará sujeita as 
seguintes penalidades: 

a) Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal da 
Contratada, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias que apresente justificativas para o atraso, que 
só serão aceitas mediantes crivo da Administração. 

b) Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por meio de 
documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante, no prazo de 15 
(quinze) dias contados do recebimento da Notificação: 

b.1) 1% (um por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução 
do serviço, até o limite de 15% (quinze por cento). E a critério da Administração, no caso 
de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença. 

b.2) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do 
objeto, ou na inexecução total da obrigação assumida. 

c) No processo de aplicação de penalidades assegura-se o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 

d) Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será, automaticamente, descontado 
do pagamento a que a empresa fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de 
credito, o valor devido será cobrado administrativamente e judicialmente.  

14. GARANTIA DOS SERVIÇOS 

14.1 Todos os materiais fornecidos deverão ser garantidos pelo proponente, de acordo com a 
qualidade para eles exigida. Quaisquer defeitos constatados na vigência do prazo de garantia 
mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da instalação definitiva, indicado na proposta, 
deverão ser imediatamente corrigidos, ou efetuadas as substituições necessárias, nos prazos 
fixados pela Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, por conta e risco da contratada. 



14.2 A garantia será acionada caso se constate, durante o período do item 14.1, qualquer avaria, 
defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado de produzir a utilidade a que se 
destina, devendo ser substituído no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento, 
pelo fornecedor, da expressa notificação pela Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo. 

15. ESTIMATIVA DE CUSTOS  
15.1 A pesquisa de preços foi feita no mercado local, em lojas de grande circulação. 
 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Prensa Térmica Sublimática, com dimensões 
da gaveta 40cm de comprimento x 60cm de 
largura; 1.500 Watts de potência de resistência; 
voltagem 110 e 220 volts; Controle de 
tempo/temperatura/nº de sublimações. 

1 3.584,00 3.584,00 

2 IMPRESSORA JATO TINTA COLORIDA - 
Tipo: multifuncional ecotank; Tipo Papel: A4, 
A5, A6, B5, B6, carta, executivo; Resolução: 
1200 PPP; Velocidade: 9,5 páginas por minuto; 
Bandeja: entrada: 100 folhas, saída: 30 folhas; 
Conectividade: Wi-fi, Ethernet, USB 2.0; 
Tensão: bivolt; característica adicional : 
sistema integrado de tanques para recarga e 
painel digital; Cor tinta: preto, ciano, magenta 
e amarelo. 

1 1.299,00 1.299,00 

3 Prensa utilizada para sublimação de canecas 
cilíndricas próprias para sublimação; 
temperatura da manta pode ser aquecida, 
mesmo, se não tiver caneca; visor digital com 
timer e temperatura; ajuste de temperatura de 
1° em 1°; alavanca de alta pressão; aviso 
sonoro quando a sublimação é terminada. 

1 600,00 600,00 

4 Máquina de Corte para Tecido com potência 
220w; bivolt; sistema Direct Drive; iluminação 
Led; velocidade regulável entre 4 velocidades 
(600/800/1000 e 1200 rpm); disco com 4 
polegadas octogonal, capacidade de corte de 27 
mm, motor pequeno, silencioso, robusto e 
durável. 

1 1.280,00 1.280,00 

5 Freezer horizontal 2 portas 546 litros, na cor 
branco  

1 3.599,00 3.599,00 

6 Jato com pressão 1740 PSI/120 bar vazão de 
água 6 l/min; potência 1.500 watts; tamanho da 
mangueira de alta pressão 6m; cabo elétrico 
5m, voltagem 127/220 V. 

1 738,00 738,00 

7 Roçadeira com cinto de sustentação (4 pontas 
por trava); cabeçote de fio de nylon; dosador de 
combustível; funil com peneira, ferramentas e 
lâminas de 3 pás, roçadeira lateral com guidão; 
diâmetro da heste 28 mm; eixo cardã 8 
milímetros x 9 estrias; motor 2 tempos 
gasolina; 51,7 cc cilindradas; vela de ignição 
BM6A; carburador diafragma com regulagem; 

1 2.550,00 2.550,00 



combustível gasolina e óleo 2T (25:1); 
capacidade do tanque de combustível 1,10 lt. 

8 NOTEBOOK - Tela: 15,6 polegadas; Memória 
RAM: 16GB, DDR4; Núcleos por processador: 
4; Armazenamento hdd: 1 TB (7200 RPM); 
Armazenamento ssd: 240 GB; Bateria: 43 Wh; 
Sistema Operacional: Windows 10 
Professional de 64 bits (português - Brasil); 
Frequência de operação da memória: 
2666MHz; Demais especificações: mínimo 
6MB de memória cache total. 

1 3.850,00 3.850,00 

T  O  T  A  L 17.500,00 
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