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5. OBJETIVO

Utilizar o token contendo a certificação digital nas atividades cotidianas da Polícia 
Judiciária e investigativas, permintindo uma maior segurança nos procedimentos 
policiais e o acesso aos sistemas governamentais com um alto nivel de segurança. 
 
Utilizar equipamento wireless para interligação dos computadores, das unidades 
policiais do interior, à Internet, possibilitando um melhor atendimento e agilidade aos 
cidadãos dos municípios. 
 

6. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
 

Durante o fornecimento do objeto deste Projeto Básico será exigido que a empresa 
fornecedora mantenha em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 
todas as condições de habilitação para contratação com a administração pública, 
referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao 
INSS, ao FGTS e ao Ministério do trabalho (CNDT). 

 
7. LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 
7.1. A entrega do objeto deste Projeto, após realização da aquisição, deverá ser 

efetuada em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados do recebimento da Nota 
de Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico; 

7.2. A Empresa deverá fazer a entrega do objeto em perfeitas condições de uso, na 
Unidade de Informática / DGPC, sito à Avenida Fab, nº 084, Bairro Centro Cívico, 
Macapá, Amapá, CEP: 68.900-073; 

7.3. O objeto deverá ser entregue, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, em dias de 
expediente normal, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 8h00min às 
12h00min,  correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais 
como frete, seguros, etc; 

7.4. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, 
especificações e condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

7.5. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do 
objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto Básico; 

7.6. O recebimento não exclui a responsabilidade civil e nem ético profissional pelo fiel 
cumprimento das obrigações assumidas; 

7.7. A Administração da DGPC rejeitará o objeto entregue em desacordo com as 
quantidades, características e especificações constantes neste Projeto, restando à 
Empresa a obrigatoriedade da imediata substituição, sem ônus para a DGPC e sem 
prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao caso; 

7.8. A Empresa fica obrigada a substituir o objeto recusado, no prazo máximo de 07 
(sete) dias úteis, contados a partir da notificação expedida pela unidade 
recebedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Projeto; 

7.9. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, 
mediante recibo, o objeto será recebido da seguinte forma: 



 
Unidade Policial

Unidade de Informática - UINF

a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas 
especificações e quantidades; 

b) Definitivamente: mediante recibo formalizado pelo responsável no 
recebimento, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e 
consequente aceitação. 

7.10. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de 
conformidade emitido pelo Responsável, no prazo de 5 (cinco) dias; 

7.11.  No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a 
da regularização total da(s) pendência(s); 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

 
8.1. Proceder a entrega do objeto em prazo não superior a 30 (trinta) dias 

consecutivos e de acordo com as especificações e condições constantes neste 
Projeto Básico. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a empresa 
ficará sujeita à multa contratual; 

8.2. Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 
8.3. Atender as solicitações da DGPC, que porventura ocorram, quanto à substituição, 

troca ou reposição do objeto entregue danificado ou em desacordo com as 
especificações pactuadas; 

8.4. Substituir, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o objeto que for considerado 
inadequado ou defeituoso pela DGPC; 

8.5. 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 DGPC; 

8.6. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte do objeto, inclusive carga e 
descarga, até os locais indicados pela DGPC; 

8.7. Assegurar à DGPC o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar o objeto que não 
esteja de acordo com as condições estabelecidas no presente Projeto, ficando 
certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 
responsabilidades pactuadas; 

8.8. Assumir todas as despesas decorrentes da substituição de qualquer objeto 
recusado pela DGPC, conforme previsto neste Projeto Básico; 

8.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
Polícia Civil do Amapá; 

8.10. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência 
do objeto fornecido; 

8.11. Comunicar ao Chefe da Unidade de Informática qualquer anormalidade de 
caráter urgente referente ao fornecimento do objeto e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 

8.12. Manter durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para contratação; 

8.13. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 
penal, relacionada ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por 
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prevenção, conexão ou contingência;
8.14. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes do fornecimento do objeto; 
8.15. A inadimplência da Empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 
Administração da Polícia Civil do Amapá, nem poderá onerar o objeto deste 
Projeto Básico, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a Polícia Civil do Amapá; 

8.16. A empresa não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso 
fortuito ou força maior; 

8.17. É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto, 
salvo se houver anuência da administração da DGPC. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
9.1. Proceder ao pagamento do objeto fornecido dentro do cronograma de liberação 

do financeiro pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá (SEFAZ) em até 30 
(trinta) dias; 

9.2. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Projeto; 
9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da empresa; 
9.4. Comunicar oficialmente à empresa quaisquer falhas ocorridas, relacionada ao 

fornecimento do objeto; 
9.5. Solicitar a substituição do objeto que apresentarem defeito durante a entrega 

e a utilização; 
9.6. Supervisionar a entrega do objeto e atestar as nota(s) fiscal (is)/fatura(s) 

correspondente(s); 
9.7. Designar servidor lotado na Atividade de Material, para exercer o 

acompanhamento e recebimento dos serviços prestados e dos materiais e 
atestar a Nota Fiscal; 

9.8. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 

  
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado em até 30 dias após a efetiva entrega do bem, com a 
apresentação da fatura e/ou nota fiscal, devidamente atestada, por escrito pelo 
setor competente da Contratante, bem como a apresentação das certidões de 
regularidade fiscal (art. 29 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, inciso I, alínea “c” do 
Decreto Estadual nº 1.278/2011), sendo: a) Certidões da Fazenda Federal, 
Estadual (caso Empresa local apresentação de certidão com inexistência de 
débitos inscritos na dívida ativa pela Procuradoria Fiscal da PGE/AP) e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; b) 
Seguridade Social (INSS); e c) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
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13. PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO
 

13.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Projeto Básico, a 
Administração da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amapá poderá resguardados 
os preceitos legais pertinentes, aplicar à empresa as seguintes sanções: 

13.1.1  Advertência e multa de mora de 0,2% (dois 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 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados 
oficialmente; 

13.1.2 Multa compensatória no percentual de 15% (quinze por cento), 
calculada sobre o valor total da Nota de Empenho, caracterizando 
inexecução total do Contrato, bem como, suspensão temporária de 
participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a dois anos, pela recusa em 
retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, uma vez comunicada oficialmente e sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

13.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a empresa ressarcir a Administração da Polícia 
Civil do Amapá pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

13.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração DGPC, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a empresa que: 

13.2.1 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Projeto Básico; 
13.2.2 Comportar-se de modo inidôneo; 
13.2.3 Fizer declaração falsa; 
13.2.4 Cometer fraude fiscal;
13.2.5 Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
13.2.6 Se recusar, injustificadamente, em retirar e receber a Nota de 

Empenho; 
13.2.7 Não apresentar situação regular, no recebimento da Nota de 

Empenho; 
13.2.8 Não substituir, no prazo estipulado,  o objeto recusado pela DGPC; 
13.2.9 Fornecer o objeto em desconformidade com o especificado; 
13.2.10 Descumprir os prazos e condições previstos neste Projeto Básico. 
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13.3 Além das penalidades anteriormente citadas, a empresa ficará sujeita às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93;

13.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administração da DGPC, em relação a um dos eventos 
arrolados nos subitens anteriores, a empresa ficará isenta das penalidades 
mencionadas; 

13.5 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a DGPC e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 
empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados; 

13.6 Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo 
administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, 
consoante estabelecido no art. 87, § 2º da Lei 8.666/93; 

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

 
14. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE DO MATERIAL A SER FORNECIDO COM O 

SERVIÇO 
ITEM UNID QTDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ESPECIFICAÇÃO 

1 Und 05 R$ 439,00 R$ 2.195,00 

O e-CPF é a Identidade Digital da Pessoa 
Física no meio eletrônico, também 
conhecido como CPF Digital. Ele pode ser 
utilizado para assinar documentos com 
validade jurídica, se comunicar com a 
Receita Federal do Brasil (RFB) e dar 
andamento aos serviços oferecidos pelos 
governos estadual e federal 

TIPO A3: o Certificado Digital é emitido 
e armazenado em uma mídia 
criptográfica: TOKEN. 

VALIDADE: 36 MESES 

2 Und 25 R$ 199,00 R$ 4.975,00

EQUIPAMENTO WIRELESS, taxa 
transmissão:300 mbps, frequência:2.400 
- 2.483,50 mhz, 

Características adicionais: 3 antenas 
omni 3dbi,access point,repetidor,bridge, 
tipo:repetidora 

GARANTIA: 01 ANO 
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15. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

O artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 permite a contratação quando o limite vincula-
se a 10% do valor do convite, ou seja, R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) 
para compras e serviços, desta feita se elegeu os fornecedores com menor preço ou 
preços idênticos no caso das certificações digitais, assim como para o equipamento 
wireless, sendo que este ultimo detem estoque e loja local. 

16. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O preço está no âmbito previsto na Lei nº 8.666/93 e as empresas não demonstraram 
dificuldades em contratar com a DGPC, mesmo sendo o frete um valor adicional na 
contratação. 

 
17. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 
O serviço custará a administração da DGPC o valor de R$ 7.170,00 (sete mil cento e 
setenta reais). 

Macapá-AP, 13 de agosto de 2020. 
 

HARLEY SANTOS DE SOUSA 
Chefe da Unidade de Informática/DGPC 
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Anexo I 
Planilha comparativa de preço 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND Certisign 
VALID 

Certificadora 
Digital

Serasa - 
Certificado 

Digital

1 
e-CPF TIPO A3 

TOKEN, 36 
MESES 

5 UND R$ 439,00 R$ 439,00 R$ 439,00 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND 
MANOEL D 

SILVA 
EIRELI -

EPP 

TUDO AZUL 
INFORMATICA E 

TECNOLOGIA 
LTDA 

M.C. 
NEGRAO 
DE LIMA -

ME

2
EQUIPAMENTO 

WIRELESS 25 UND R$ 199,00 R$ 350,00 R$ 318,00
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