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I OBJETO

1.1 Aquisição de suprimentos de informática , peças de reposição' para atender a soli-

citação do Núcleo de Tecnologia da Informação nos Memorandos No

230202'0005.1955.0023t2020.NUTIC/APTERRASeN"230202.0005'1955.0031/2021.

NUTIC/APTERRAS, conforme relação' descrições e quantidades no Anexo I' deste Projeto

Básico.

3 JUSTIFICATIVA

3.1 O Instituto de lêrras do Estado do Amapá possui um parque computacional.onde

a maioria dos seus microcomputadÔres tem bastante tempo de uso' desde o antigo Orgão

(IMAP), sendo assim, estão fora de garantia e necessitando recorentemente de manutenção;

3.2 A presente aquisição visa proporcionar suprimentos de informática para que o

Núcleo de Tecnologia da lnformação e Comunicação/ NUTIC/AMAPÁ TERRÀS' possa

realizar as manutenções necessárias e devolver aos servidores os equipamentos em condições

de uso

4 RESULTADOSESPERADOS

4.1 Maior durabilidade dos equipamentos de Tecnologia da Informação' segurança

das in lormaçôes armazenadas:

4.2 Com a manutenção em dias' se amplia a vida útil dos equipamentos de T I' e

assim se evita o gasto desnecessiírio de recursos públicos' com a compra de novos

equipamentos.

5 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1 Constituição Federal, artigo 37' inciso XXI;
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2 OBJETIVO

2.1 Este documento tem o objetivo de estabelecer as regras que nortearão a aqulslçao

dos suprimentos de inÍbrmática solicitados pelo Núc1eo de Tecnologia da Informação e

Comunicação / NUTIC/AMAPA TERRAS'



5.2

5.3

5.4

Inciso II do Art 24 da Lei de Licitaç ões e contratos 8.66611993 e suas alterações

Portaria no 40212017 - PGE AP

demais Iegislação aPlicável

/§

6 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÓES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

c SUAS

3..:,

6.1 Os obietos deste projeto Básico deverão ser entregues de uma só vez' emaÍé30

(rinta) dias consecutivos, contados do recebimento da Nota de Empeúo' sob pena de

aplicação das sanções plevistas neste documento

6.2 Os prazos de que trata o subitem 6'1 poderão ser promogados' mediante

solicitação formal e justiÍicada da contratada' cujo juízo de aceitação é de livre arbítrio da

administração conhatante;

6.3 O objeto deverá ser entÍegue de acordo com os quantitativos previstos neste

Projeto Básico e Nota de EmPeúo;

6.4 O Núcleo da'l'ecnologia da Informação e Comunicação do AMAPÁ TERRAS'

deverá acompanhar a entrega dos suprimentos obj eto deste Projeto Básico;

6.5 A Empresa deverá fazer a entrega do objeto' em perfeitas condições de uso' no

endereço: Avenida Almirante Barroso' 619' Bairro Central' Macapá-AP' no horário

normal de expediente que é das 08:00 as 14:00 h segunda a sexta-feiran acompanhados das

respectivasNotasFiscais,correndoporcontadofomecedortodasasdespesasnecessarias,tais

como frete, seguros, etc;

6.6 O objeto será recebido de acordo com as características' especi{icações e

condições estabelecidas neste Projeto Básico;

6.7 O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do

obj eto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o eonstante neste Projeto Básico;

6.8 Os suprimentos poderão ser rejeitados' no todo ou em parte' quando em desacordo

com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta' devendo ser substituídos'

no prazo de até 10 (dez) dias úteis' a contar da notificação da contíatada' às suas custas' sem

prejuízo da aplicação das penalidades;

6.9 Em confotmidade com os artigos 73 a 76 da Lei n'" 8'666i93' o objeto deste

Projeto será recebido, mediante recibo' da seguinte forma:

Provisoriamente: para verificação da conformidade

especiÍicações e quantidades;
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Definitivamente: por uma comissão de recebimento ou servidor, desi

Administração do órgão, após a verificação da qualidade e quantidade do o

consequente aceitação;

6.10 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de

conformidade emitido pela comissão de Recebimento ou servidor designado, no prazo de 05

(cinco) dias úteis;

8.11 No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da

regularização total da(s) pendência(s);

6.12 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem

ético-profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigaçôes

assumidas.

7 VALOR DE REFERÊNCIA E A COTAÇÁO ELETRÔNICA

7.1. Este documento tem o seu valor referência em R$ 14.456,64 quatorze mil,

quatrocentos e cinquenta e seis e sessenta e quatro ), valor obtido em pesquisa de preços,

eletuada pela Administração.

'7 .2 A Administração deverá tomar as providências visando a cotação Eletrônica nos

termos do Art 6o Portaria n' 40212017 .

8 DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

8.1 PÍestaÍ à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto;

8.2 Designar representante para exercer a fiscalização da entrega do objeto;

8.3 Notificar por escrito a contratada, a respeito de qualquer irregularidade constata-

da na entrega do eqúPamento;

S.4Assegurarosrecursosorçamentáriosefinanceirosparacustearoobjeto.

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 A Contratada se obrigará a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e, em

especial:

a) Não transferir a outrem, no todo ou em pafie o compromisso firmado;

b)}omecerossuprimentosconfotmeasexigênciasespecíficasnesteplojeto

Básico, em perfeitas condições de utilização e com qualidade;

c) Substituir o objeto fomecido que se apresenta em desacordo AS
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características e esP eciÍicações exigidas, sem ônus para a contÍatante'
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d) Aceitar a fiscalização por parte da Contratante no ato da entre nu. ,."s?*d

formuladb"
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todos os esclarecimentos necessários, atendendo as reclamações

cumprindo todas as orientações do mesmo, que visem o a entrega do material em

questão;

e) Entregff o material, no almoxarifado do Instituto de Terras do Estado do

Amapá,nohorárioda0Sas14horas,localizadonotérreodoediÍicionaAvenidaAlmirante

Barroso, n 619, Centro, Macapá, Estado do Amapá;

Í) Efetuar imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante;

g) Garantir a qualidade do material entregue por 05(cinco) dias contra defeitos de

fabricação, com a troca imediata e total do equipamento' caso apresente defeitos;

h) Manter preposto aceito pela Contratante para representá-lo durante o período

de entrega dos equipamentos e possível contatos por conta de uso da garantia dos mesmol

i) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo AMAPÁ

TERRAS, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

j) retirar a Nota de Empeúo dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis' a contar da

data da convocação, sob a pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas no art. g1 da Lei n . g.666rg3.Este prazo poderá ser prorrogado nÍna vez, por igual

periodo, quando solicitado e devidamente justificado peia paúe interessada e aceito pela

Administração;

9.2 Emitir Nota Fiscal em nome do Instituto

AMAPA TERRAS, CNPJ n' 36'247'306/0001-94'

10 DATISCALLZAçLrU-

de Terras do Estado do AmaPá -

10.1 A Administração indicará um responsável pela fiscalização que deverá observar

os procedimentos descritos nos §§ 1o e 2" do art 67 daLein" 8'666/93 e alterações'

1 1 D O C ONTI(A*TO/PRAZO/ GÀRANTIAS

11.1 O Termo Contrato poderá ser substituído por Nota de E

parágrafo quaÚo do Art 62 daLe\ de Licitações e Contratos'

11.2 De qualquer forma é garantido à Contratante' poÍ parte

garantias previas neste projeto Básico' sem prejuízo das em lei' inc

mpeúo conforme o

da Contratada, todos as

lusive assistência técnica'
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11.3 Por ser tratar de apenas um equipamento, a entrega seÍá de uma só vez'

lagem contendo todos os seus acessórios provenientes de fábrica e ocorrerá em até

dias após a entrega da nota de empeúo;

É vedada a prorrogação automática do prazo

A empresa deverá ol'erecer garantia para os suprimentos de no mínimo 12 (doze)
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11.4

11.5

meses.

11.6

fabricação,

Entende-se como garantia toda cobertura contra defeitos de matéria prima e/ou

contados do recebimento deÍinitivo, sem qualquer ônus adicional para a

contratante;

1.1.7 O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante orientação e suporte

técnico autorizado, de acordo com os manuais e noÍnas técnicas especificas para o bem

adquirido, a fim de se manter em perfeitas condições de uso' sem qualquer ônus adicional

para a contratante;

12 AFORMADE PAGAMENTO

12.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias após o recebimento da Nota Fiscal

no setor competente do Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRÀS'

observadas as demais condições contidas neste Documento;

12.2 O pagamento será creditado em conta co1aente da contratada' através de

ordem bancária, devendo, para isto' hcar explicitado na emissão da nota fiscal o nome do

Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

12.3 Caso a CONTRATADA seja optante peio Sistema Integrado de Pagamento de

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES'

deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal' a devida comprovação' a fim de evitar a

retenção na fonte, dos tributos e contribuições' conforme legislação em vigorl

12.4 No caso de eventual atraso de pagamento' desde que a Contratada não teúa

concorido de alguma torma para tanto' flca convencionado que a taxa de atualização

financeira devida pela Administração' entÍe a data acima referida e a correspondente ao

eÍ-etivo adimplemento da parcela' será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x Nx VP Onde:

EM=Encargos moratórios;

N=Número de dias entre a data prevista para o pagaÍnento e do efetivo
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pagamento; VP=Valor da parcela a ser paga:
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I =Índice de atualização financeira:0,O001644,assim apurado: ü
i rts"

r :0x/100) I =(6/100)

365 36s

TX:Percentual da Íaxa antal=6o/o

r:0,0001644

12.5 Conforme Decreto Estadual n'7278111, no momento da liquidação da despesa, a

Contratada deverá comprovar perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que se

encontra adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;

12.6Amoranaapresentaçãodascerlidõesoudocumentospertinentesouareiterada

procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do contrato'

13 DARESCISÁO U »IS PENALIDADES

13.1 o descumprimento total ou parcial do compromisso assumido, poderá, garantida a

préviadefesa,aAdministraçãocancelaroContratooudocumentoequivalente,nostermosdos

artigosTTeTS,semprejuízodoeventualexercíciodosdireitosprevistosnoartigo80eda

aplicação das penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88' todos da Lei n o 8'666193'

l3.2OsvaloresdasmultaspoderãodescontadodoscréditosdaContratada'desdejá

expressamente autoÍizado.

14 INDICAÇÃOORÇAMENTÁRJA:

As despesas com a execução da presente despesa conerão à conta dos recursos

previstos no Orçamento do Instituto de Terras do Estado do Amapá para o ano de 202t '

Natureza da DesPesa: 339030'

15 CONDIÇOES PARA PARTICIPAR DA CONTRATAÇÁO

15.1 - Para a habilitação exigir-se-á dos interessados o previsto nos artigos 2'7 a33 daLein'o

8.666193 relativa à:

15.1.1- HABILITAÇÃO JUÚDICA (Artigo 28 da Lei no 8'666193):

a) Cédula de Identidade (sócios);

b) Registro Comercial ou Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social em vigor'

em se tratando de Sociedades Comerciais;

15.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Artigo 29 da

8.6ô6/q3 ):

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal da E presa.
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c) Prova de quitação com a Fazenda Estadual e Municipal'
.) fls.
,)

PÍoc'
S

nl-
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d) Prova de regularidade pala com a F azenda Federal (Ce rtidão Negativa de?éb

ou Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da U

ão), a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na I- eirf 8.21211991;

Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS
)e

0 Prova de inexistência de débitos inadimplidos peÍante a JustiÇa do Trabalho, medi-

ante a apres entação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)'

15.1 .3 - CAPACIDADE TÉCNICA (Artigo 30 da Lei n o 8'666193)

a) Atestado de caPacidadetécnicaoperacional(ouDeclaraçãoequivalente),emnome

da empresa, exPedido Por pessoa jurídica de direito público ou privado' que comprove de ser-

viços semelhantes

Macapá-4P,24 de juúo de2021'

16 DISPOSIÇOES FINAIS

16.1 neúum valor a mais será pago à contratada' se não aqueles previsto em sua

proposta, salvo no caso do item i2 4 deste documento'

Moise

Chefe da U

s

Administração

Decreto no 397 612019

resmà

Nos Termos da Legislação em vigor' aprovo o presente Projeto Bás lco.

de 2021.
En-t

Diretor PTCSidENIE/AMAPÁ TERRAS

Decreto no 397 412019

de

Julhiano Cesar Avelar

APROVAÇÃO
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Os suprimentos devem ser novos, de primeiro uso' fabricação nacional e com gaÍantia'

Lista dos suprimentos de informática a serem adquiridos

Quant.UnidadeDescriçãoOrdem
30Unidade

1.101220 v

250 w reais, bivolt
Fonte AfX, Potencla mínima de

1

06Canela
Bateria para Placa mãe, 3 v, CR2032, carlela com

05 unidades

2

20Unidade

compatível com as versões do Windows'

Teclado, conexão via cabo USB, ABNT 2,
J

20Unidade
Mouse ótico. conexão via ÚSB, compatívelcabo.4

02Ilnidade

realizar medidas de tensão DC e AC' corrente DC e

AC, seletor manual. alimentação bateria 9 volt' De

acordo com as noÍnas de segurança'

LCD, capaz deMultímefo Portátil com visor em
5

10Unidade

Gravação 350MB/s - SA400S37/240G

Leitura 500M8/s,HD tipo SSD,240G B, SATA,

04Unidade

Interface: SATA 6Gb/s Taxa de transferência

suportado SATA: 6.0 I 3 'O I I '5 Gb/s Taxa de

Transferência sustentada OD: 220M8/s' Cache

256 MB, Bytes por setor 4096, Capacidade 2

elo ST2000DM008HD Seagate Mod7
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