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PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Projeto Básico, aquisição de Mascaras Descartáveis e 

Álcool em gel para proteção individual e prevenção de todos dessa Defensoria durante 

um período de 60 dias, conformecondições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste instrumento. 

1.2. Descrição e quantitativo dos produtos: 

Ite

m 
Descrição Medida 

Quantidad

e 

1 
Máscara multiuso, material: 100% polietileno, tipo uso: descartável, finalidade: 

proteção sistema respiratório do operador, tamanho: único, cor: branca, características 

adicionais: não estéril, atóxico, não inflamável, tripla cama- CX COM 50 UNIDADES 
CX. 200 

2 

Álcool gel 70% frasco 500 ml. etílico hidratado 70%, anti-séptico e 

bactericida. embalagem com dados de identificação e procedência, data 

da fabricação e tempo de validade. 

Und. 200 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Justifica-se a aquisição dos produtos acima relacionados pela disseminação do novo 

coronavírus (Covid-19) e casos de suspeitas no Estado do Amapá, reforçando ainda a 

declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, sendo que prestamos 

serviços de atendimento diretamente com o público. 

2.2. Considerando o número elevados de casos suspeitos, confirmados e óbitos 

decorrentes de infecção por Coronavírus no Brasil e no mundo e a decorrente 

constatação de um constante aumento do número de casos suspeitos e de uma 

confirmação do vírus no Estado do Amapá, capital Macapá; 

2.3. Considerando o teor da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, bem 

como, do Decreto Estadual nº 1413, de 19 de março de 2020 e do Decreto Municipal nº 

1704/2020-PMM, de 20 de março de 2020, que decretaram o estado de EMERGÊNCIA 

E DE CALAMIDADE PÚBLICA, frente à disseminação do Coronavírus no Brasil. 

2.4. Justifica-se, a presente aquisição, em caráter emergencial de empresa(s) que possam 

fornecer os materiais de consumo essenciais ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do Coronavírus , visando atender assim a Defensoria do Estado do 

Amapá. 

 

 

3. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO: 

3.1. Durante o fornecimento  

3.2. se mantenha em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, bem como 

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 o Ministério do Trabalho (CNDT).  

3.3. Excepcionalmente e mediante justificativa, poderá ser dispensada a apresentação 

de  

APROVO o presente Projeto Básico, com fundamento 

na n° 8.666/1993, e Decretos regulamentadores 

vigentes. 

Em, 20/03/2020 

 

DIOGO BRITO GRUNHO 

Defensor Público Geral do Estado do Amapá 

Decreto n° 0388/2020 
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documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 

um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova 

de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do caput do art. 7º da Constituição, conforme art. 4º-F, da MP nº 926, de 20 de 

março de 2020, publicada no DOU edição Extra de 20 de março de 2020. 

3.4. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e 

insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de 

participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, 

comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido, conforme 

art. 4º, § 3º, da MP nº 926, de 20 de março de 2020, publicada no DOU edição Extra de 

20 de março de 2020. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. A entrega dos insumos deverá ser efetuada na sede da DPE-AP, situada na Rua 

Eliezer Levy nº 1157, Centro, Macapá/AP. 

4.2. O prazo para entrega do objeto será de até 8 (oito) dias úteis, contados do 

recebimento da Nota de Empenho. 

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico, devendo ser substituídos no prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades, assegurada ampla defesa e contraditório. 

 

5. DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado mediante entrega efetiva dos produtos e nos 

quantitativos solicitados, acompanhados de Nota Fiscal/Fatura discriminada de acordo 

com a Nota de Empenho, após conferência da quantidade e qualidade dos produtos. 

5.2. O pagamento será creditado em favor da empresa por meio de ordem bancária em 

entidade bancária indicada pela empresa, devendo, para isto, ficar explicitado o nome 

do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 

crédito, o qual ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dia corridos, contados a partir do 

recebimento definitivo dos produtos, após o aceite e atesto por servidor/comissão 

designado. 

5.7. Em nenhuma hipótese será admitido o pagamento antecipado referente ao 

fornecimento dos produtos objeto deste Projeto Básico, do Edital e anexos, conforme 

art. 62 e 63 da Lei nº4.320/1964. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

6.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes deste Projeto Básico, para fins de 

aceitação e recebimento. 

6.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, nos 

prazos estipulados pela Administração. 

6.6. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que 

venham a ser solicitados pelo representante designado pela CONTRATADA. 

6.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Projeto Básico, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, 

de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Projeto Básico, no 

Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo com exclusivamente seus riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes neste Projeto Básico, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

9. DA FISCALIZAÇÃO 

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

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução 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, em conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

9.5. É vedado ao servidor designado para as atribuições de fiscalização do contrato 

emanar ordens que possam implicar, direta e ou indiretamente, a modificação do objeto 

e quantidades do ajuste, cuja decisão compete exclusivamente ao gestor máximo do 

órgão, observadas as disposições da Lei nº 8.666/1993. 

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à conta 

dos recursos próprios da DPE-AP, Programa de Trabalho 

03.122.0074.2021(manutenção da gestão administrativa da defensoria pública) natureza 

de despesa 339030 (material de consumo) fonte (101). 

 

11 A METODOLOGIA PARA A CONTRATAÇÃO 

 

11.1. A aquisição dar-se-á mediante processo de DISPENSA DE LICITAÇÂO, em 

conformidade com o Art. 24, inciso IV c/c Art. 26, incisos I, II, III, da Lei 8.666/93. 

11.2. A pandemia do Coronavírus (COVID-19) ensejou a Decretação do estado de 

emergência e calamidade pública no Brasil e no Estado do Amapá, assim com 

fundamento na Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, bem como, no 

Decreto Estadual nº 1413, de 19 de março de 2020, justifica-se a presente aquisição de 

materiais de consumo essenciais para atendimento e enfrentamento desse vírus no 

Estado do Amapá, com ações preventivas e repressivas, resguardando a saúde de todos 

os profissionais, que são elementos essenciais para o sucesso desta missão. 
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11.3. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR (Art. 26, Inciso II, da Lei 

Federal nº 8.666/93)  
Em cumprimento ao disposto, esclarecemos que não há FORNECEDORES específicos 

a atender a demanda, a razão da escolha será em conformidade a oferta dos materiais no 

mercado local e nacional, estando o preço praticado por este fornecedor de acordo com 

dos parâmetros de valores da pesquisa mercadológica constante neste Projeto . Assim, 

diante da ausência imediata de produtos em oferta no mercado brasileiro, não será 

possível realizar a aquisição total de um único item na escolha de um único fornecedor 

de forma específica, em razão da escassez da oferta de mercado versus a procura 

recorrente dos itens de caráter emergencial que tem atendimento a essa pandemia. 

Assim sendo, justifica-se a escolha dos fornecedores de acordo com a oferta do produto, 

sua necessidade de atendimento imediata e estando de acordo com o preço previamente 

mensurado neste projeto, por se tratar de ação de extrema emergência de atendimento.  

11.4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO (Art. 26, Inciso III, da Lei Federal nº 

8.666/93)  
Os preços foram obtidos por meio de ampla pesquisa realizada no sítio eletrônico Banco 

de  

Preços, que é especializado em aferição de preços por diversos parâmetros, bem como, 

por meio de Aviso de Chamamento Público, publicado no Diário Oficial do Estado do 

Amapá; e sítios Oficiais do Governo do Estado. As compras serão realizadas tomando 

por base  

os preços de mercado ofertados na cotação eletrônica, justificando-se o preço em razão 

dessa prévia pesquisa mercadológica. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Nos termos do art. 55, §2º da Lei nº 8.666/1993, as partes elegem o foro da cidade 

de Macapá/AP, para dirimir eventuais conflitos que possam surgir durante a execução 

do ajuste, salvo o disposto no §6º do art. 32 desta Lei. 

12.2. É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste 

artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de 

compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 

obrigações futuras. 

 

Macapá/AP, 20 de abril de 2020. 

 

 

MICHELLE FRAZÃO CARNEIRO 

Chefe DAF/DPE-AP 

Portaria Nº 282/2019 


