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OBJETO 
 
1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva de Servidores de redes, visando atender as necessidades da 

Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, conforme condições, especificações e 

quantitativos estabelecidos neste Instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Servidores  

utilizados na Procuradoria-Geral do Estado, é essencial para garantia da segurança e 

continuiade das operações e todos os dados distribuidos e utilizados no cotidiano do 

orgão. 

2..2 Os serviços deveraão contar com fornecimento de peças, componentes e 

acessórios eliminando possíveis e elevados custos com a perda dos dados e 

aplicações que se encontram em serviço initerrupto. 

3. FINALIDADE PÚBLICA 

3.1 Objetiva-se com a contratação do serviço, objeto deste projeto, propiciar maior 

eficiência nas atividades da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, ofertando 

melhores condições de trabalho às crescentes demandas, garantindo, deste modo, o 

suporte técncio necessário para o desenvolvimento das ações administrativas. 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1 Os serviços de manutenção a serem contratados, serão executados nos 

equipamentos, conforme especificações abaixo, que atualmente compõem o 

patrimônio da Procuradoria Geral do Estado do Amapá e que necessitam de 

manutenção preventiva e corretiva. 

 

Item DESCRIÇÃO QTD 

1 

HP Proliant ML-350 G6 

Serviço de manutenção corretiva em dois servidores HP modelo Proliant ml-

350 G6,com instalacao de motherboard, cpu, heatsink, fan e atualizacao de 

firmware do bios eda controladora Raid Perc p410i 

 

02 
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2 

Dell modelo R720 

Serviço de manutenção corretiva em dois servidores Dell modelo R720 

V4, com manutenção corretiva de motherboard, substituição de peças 

defeituosas, checagem do sistema de coolers passivo , banco de 

memórias,  no chip super i/o, atualizacao de firmware do bios e da 

controladora Raid Perc R710p 

01 

 

5. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1 Durante aprestação do serviço será exigido que a empresa contratada mantenha-

se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, bem como com todas 

as condições de habilitação para contratação com a Procuradoria-Geral do Estado, 

referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

aoINSS,  ao FGTS e ao Ministério do trabalho  (CNDT); 

6. METODOLOGIA PARA A AQUISIÇÃO DO OBJETO 

6.1 A quisição do objeto deste projeto básico dar-se-á através de procedimento de 

Dispensa de Licitação, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e 

Contratos). 

7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto da contratação correrão à conta 

dos recursos: Fonte 0101, Programa de Trabalho 03.122.0005.2305 e Natureza da 

Despesa 3390.39. 

 

8. DA  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de 

peças e componentes, nos computadores servidores, que atualmente compõem o 

patrimônio da PGE, será realizada pela empresa vencedora, conforme estabelecido 

neste PROJETO BASICO,; 

Os serviços objeto do presente Termo abrangerão dois tipos: manutenção preventiva e 

manutenção corretiva; 

a) A Manutenção Preventiva contempla os serviços necessários para manter 

os equipamentos funcionando em condições normais, como objetivo de diminuir 

as possibilidades de paralisação; 
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b) A Manutenção Corretiva contempla os serviços de reparo e substituição de 

peças e componentes, com a finalidade de eliminar todos os defeitos existentes 

nos equipamentos, os  quais deverão ser fornecidos pela contratada. 

 

A)  - DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Os serviços de manutenção preventiva compreendem a realização de 

limpeza, ajustes, lubrificações, alinhamentos, regulagens, acertos, verificação de 

tensão, testes em condições normais de uso e outros serviços ocasionais nos 

equipamentos indicados neste Termo; 

Caso, no decorrer da manutenção preventiva, seja identificado problema no 

equipamento, a Ordem de Serviço será transformada em corretiva, sem abertura de 

novo chamado. 

 

B) DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

A manutenção corretiva compreende qualquer serviço que envolve reparo e 

substituição de peças e componentes eletrônicos, com o objetivo de sanar defeitos 

de correntes de uso normal do equipamento, os quais deverão ser fornecidos pela 

contratada. Deverão ser realizados procedimentos de testes necessários após os 

reparos e a troca de componentes; 

 

9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 Os serviços previstos neste Termo serão executados, preferencialmente, nos locais 

indicados pelo órgão contratante, após o recebimento da ordem de execução dos 

serviços, expedida pelo servidor designado como representante da Administração, os 

quais serão executados de acordo com as diretrizes deste instumento, por meio de 

pessoal qualificado e mediante o emprego de técnicas e ferramentas adequadas, 

cabendo a empresa devolver os equipamentos objeto da manutenção, em perfeitas 

condições de uso; 

 

9.2 Os serviços deverão ser executados com o máximo de eficiência, observando-se as 

orientações e técnicas procedimentais do fabricante do equipamento, devendo ser 

imediatamente refeitos quando, a juízo da fiscalização, não forem considerados 
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satisfatórios, sem qualquer ônus adicional para o Contratante; 

 

9.3 Quando o conserto for considerado inviável pela empresa esta deverá fornecer laudo 

técnico detalhando os motivos que o inviabilizam, para análise da Administração; 

 

9.4 A Contratante reserva-se ao direito de concordar ou não como Parecer Técnico 

emitido pela contratada, hipótese em que deverá solicitar a avaliação de técnicos da 

Administração, em casos de divergências, acionar a contratada para esclarecimentos; 

 

9.5 Verificando-se a total Impossibilidade ou inviabilidade financeira de reparo do 

equipamento, o orçamento apresentado pela contratada servirá de base à baixa do bem 

no sistema de patrimônio; 

 

9.6 Se durante a execução dos serviços forem identificados outros defeitos que 

impliquem em aumento de peças, a empresa deverá informar o fato ao órgão 

contratante; Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a sua aprovação; 

 

9.7 Deverão ser utilizadas no serviço somente peças, materiais correlatos e 

acessórios, que atendam às recomendações do fabricante do equipamento, não 

podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados, recuperados, ou 

de procedência duvidosa, como também não utilizar mão-de-obra de terceiros, sem 

expressa e prévia autorização da Administração, ou em desacordo como estabelecido 

em Contrato; 

 

9.8 A exclusivo critério da Administração,poderão ser utilizadas peças, materiais 

correlatos e acessórios similares, desde que estes não venham a comprometer a 

segurança do equipamento, sejam compatíveis com as especificações técnicas do 

fabricante e que o critério da diferença de valores seja expressivo, quando avaliado 

pela Administração contratante; 

 

9.9 A comprovação de procedência das peças a serem utilizadas na manutenção dar-

se-á por meio de nota fiscal; 
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9.10 As peças substituídas mesmo que inaproveitáveis deverão ser devolvidas à 

Contratante, para posterior descarte; 

 

9.11 Todos os materiais necessários para a execução dos serviços, tais como: 

ferramentas,materiais de limpeza, serão de inteira responsabilidade da empresa, e 

deverão já estar inclusosno valor dos serviços; 

 

9.12 É de inteira responsabilidade da empresa o transporte do equipamento das 

dependências da Contratante, até a sua sede, bem como o retorno dos mesmos aos 

locais onde se encontravam instalados, sem custos adicionais à Contratante; 

 

9.13 Os equipamentos recolhidos para a sede da Contratada, deverão retornar ao 

local anteriormente instalado com os devidos suprimentos que porventura o tenham 

acompanhado; 

 

9.14 A contratada é responsável por qualquer tipo de suprimento necessário aos 

testes de equipamentos que se encontrem em sua sede; 

 

9.15 O representante devidamente designado pela Administração, terá livre acesso à 

sede da empresa para acompanhamento e fiscalização dos serviços em execução; 

 

9.16 Os serviços de manutenção só serão considerados realizados e aceitos 

definitivamente após os equipamentos serem examinados e atestados por um 

representante da Administração; 

 

9.17 Com relação aos equipamentos em garantia de fábrica, enquanto perdurar a 

garantia,seus serviços serão executados na respectiva autorizada. Findo o prazo de 

garantia, os mesmos passarão a integrar o respectivo contrato que resultará deste 

PROJETO BASICO; 

 

9.18 Os serviços serão demandados à empresa ao longo do ano à medida que houver 
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a solicitação da Administração. Por esta razão, a contratante não se obrigará a utilizar 

a totalidade dos serviços contratados, reservando-se o direito de gerenciar os serviços 

a serem executados de acordo com sua necessidade, desde que respeitado o valor 

global do contrato. 

 

10. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 A manutenção preventiva deverá ser realizada em dias de expediente, de 

segunda a sexta-feira, preferencialmente no horário das 08 às 18h, a critério 

dacontratante, devendo a Ordem de Serviço ser emitida com antecedência mínima de 

48 horas; 

 

10.2 O prazo para a realização da manutenção preventiva será de até 06(seis) horas, a 

contar do início do atendimento, podendo ser prorrogado mediante motivo justificado; 

 

10.3 Para atendimentos às manutenções corretivas, o prazo máximo para atendimento 

ao chamado, será de 2(duas) horas, contados a partir da hora de abertura do 

chamado; 

 

10.4 Se houver necessidade de troca de peças e/ou componentes de reposição, e os 

mesmos estiverem em falta no mercado local, o prazo de entrega do equipamento 

devidamente consertado passará a ser de 15 (quinze) dias, a contar da aprovação do 

orçamento pelo órgão; 

 

11. GARANTIA DOS SERVIÇOS 

11.1 Os serviços de manutenção corretiva deverão ter um prazo de garantia mínima 

de 180(cento e oitenta) dias, contados do término do reparo do equipamento e sua 

disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento; 

 

11.2 Para as peças, componente se acessórios substituídos, a garantia não poderá ser 

inferior a 180(cento e oitenta) dias; 

 

11.3 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a substituir e/ou reparar, 
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às suas expensas, qualquer serviço e/ou material que apresente defeito que não seja 

decorrentedo desgaste natural ou do mau uso. 

 

12. RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS APÓS AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 A recepção dos serviços executados pela empresa deverá ser documentada por 

escrito,através da emissão de Ordem de Serviço, devendo ser entregue 01 (uma) via 

ao órgão contratante, para comprovação dos serviços realizados e habilitação ao 

pagamento,juntamente com a NotaFiscal/Fatura; 

 

12.2 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, com alterações 

posteriores, os equipamentos após a regular realização dos serviços, objetos deste 

Termo, serão recebidos: 

a) Provisoriamente, através de servidor designado para este fim,o qual 

deverá realizar um teste no equipamento, de modo a verificar o seu correto 

funcionamento,relativo aos serviços executados.Realizado o teste,será emitido 

Termo de Recebimento Provisório assinado pelas partes, em até 02 (dois) dias da 

entrega dos equipamentos; 

b) Definitivamente, através de comissão ou servidor 

designado,representando a Administração, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

contados a partir do recebimento provisório,observado o disposto noart. 69 da Lei 

8.666/93. 

 

12.3 Recebidos os equipamentos após a realização dos serviços com troca de peças 

nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se 

constatar incompatibilidade da peça trocada,deverá a empresa proceder a sua 

substituição imediata, após a comunicação da irregularidade através da 

Administração contratante; 

 

12.4 O recebimento definitivo dos serviços e/ou peças de reposição, objeto  deste 

Termo,não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos,ou seja,só 
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manifestados quando da sua normal utilização pela contratante; 

 

12.5 Para os fins do disposto neste Termo, o recebimento definitivo dos serviços e/ou 

peças de reposição,consistirá  no atesto da nota fiscal/fatura, pela contratante, 

devendo o fiscal do contrato,após o aceite definitivo,encaminhar a nota fiscal/fatura 

para posterior pagamento; 

 

12.6 Os serviços executados e/ou peças fornecidas em desacordo com o estipulado 

nesteTermo,serão rejeitados,parcial ou totalmente,conforme o caso. 

 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

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

para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas à execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados; 

 

13.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

da administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes; 

 

13.3 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, de1993; 

 

13.4 Durante o período de execução do objeto, a Empresa poderá manter preposto, 

aceito pela Administração contratante,para representá-la sempre que for necessário. 

 

14. TERMO DE CONTRATO 

14.1 Após homologado o processo, a Procuradoria-Geral do Estado, convocará a 

empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente e 
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retirada da respectiva Nota de Empenho; 

 

14.2 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 fornecimento do objeto. 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; 

 

14.3 A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho 

implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a contratada à 

aplicação das sanções legalmente previstas no art.81 da Lei nº8.666/93; 

 

14.4  A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada – 

como solenidade de tratamento recíproco ao ato formal de assinatura do respectivo 

contrato; 

 

14.5 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; 

 

14.6 Ao assinar o instrumento contratual e retirara Nota de Empenho, a empresa 

adjudicada obriga-se a realizar o objeto conforme especificações e condições contidas 

neste instrumento, em seus anexos e também na proposta apresentada. 14.7 

Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas no 

presente PROJETO BASICO. 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1 O PAGAMENTO será realizado após a regular prestação dos serviços,mediante o 

processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela 

Secretaria de Estado da Fazenda(SEFAZ-AP); 

 

15.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 
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empresada(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) à prestação dos 

serviços,acompanhada dos documentos de habilitação perante a Fazenda 

Federal,Estadual e Municipal,INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto à 

Administração contratante,para sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 

29 da Lei 8.666/93 e no Art.7ºdo Decreto Estadual nº1278,de17 de fevereirode2011; 

 

15.3 O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, 

na entidade bancária indicada na proposta, 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; 

 

15.4 A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/ 

Faturas(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de 

penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto; 

 

15.5 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 isso gere direito ao pleito de reajustamento ou correção 

monetáriado valorinicial; 

 

15.6 Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e 

sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, ou 6%(seis porcento) ao ano,mediante aplicação das seguintes 

fórmulas: 

I=(TX/100)

365 

EM=IxNxVP,onde: 

I=índicedeatualizaçãofinanceira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora 

anual;EM=Encargos moratórios; 
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N=Númerodediasentreadataprevistaparaopagamentoeadoefetivopagamento;e 

VP=Valordaparcelaematraso 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1 Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de 01 (um) dias útil, contado do 

recebimento da nota de empenho. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, 

a empresa ficará sujeita à multa contratual; 

 

16.2 Executar a prestação dos serviços dentro das condições e especificações 

exigidas neste instrumento; 

 

16.3 A empresa é responsável pela execução dos serviços e pela manutenção do 

perfeito estado de funcionamento dos equipamentos; 

 

16.4 A empresa se obriga aprestar os serviços de manutenção preventiva e 

corretiva,mediante fornecimento de peças e componentes de reposição, quando 

necessário, de acordo com os itens desta especificação, sendo de sua inteira 

responsabilidade a substituição dos serviços e peças, quando constatados não estar 

em conformidade com as referidas especificações; 

 

16.5 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando 

todos os esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas; 

 

16.6 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo órgão 

contratante, relacionados à operação, conservação, manutenção e funcionamento dos 

equipamentos,objeto deste Termo; 

 

16.7 Possuir técnicos, ferramentas, equipamentos, softwares, peças e componentes 

originais ou compatíveis e qualquer outros equipamentos necessários a boa execução 

dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis a limpeza, manutenção 

e conservação dos equipamentos; 
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16.8 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

 

16.9 Executar fielmente e dentro das normas técnicas os serviços que lhe forem 

confiados, de acordo com as especificações de fábrica e eventuais complementações, 

e em rigorosa observância as ordens de serviços emanadas e/ou aprovadas pela 

Administração, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, 

 

16.10 Realizar com devido cuidado e atenção os serviços de inspeção de qualidade 

das peçasaserem fornecidas enosserviços aserem executados; 

 

16.11 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e 

exclusivamente à sua custa e risco, no todo ou em parte e dentro de um prazo não 

maior que o original, as peças substituídas ou serviços executados com vícios, 

defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela contratante, 

decorrente de culpa da empresa, inclusive por emprego de mão-de-obra, acessórios 

ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado 

para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e 

serviços recebidos pela contratante, mas cujas irregularidades venham a surgir 

quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia; 

 

16.12 A presentar as notas fiscais que comprovem a procedência de todas as peças e 

acessórios que compõem cada orçamento de serviço a ser atestado pelo fiscal do 

contrato,quando solicitado pela contratante; 

 

16.13 Iniciar, após o recebimento da autorização, a execução dos serviços 

contratados, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 

impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido; 

 

16.14 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante e, cujas 

reclamações se obrigam prontamente a atender; 
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16.15 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

Administração ou aterceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou 

dos seus prepostos,quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 

durante a execução doserviço de manutenção, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

16.16 Desempenhar os serviços por intermédio de profissionais devidamente 

especializados e qualificados; 

 

16.17 Substituir qualquer empregado que se conduza de modo inconveniente ou 

incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas; 

 

16.18 Comunicar ao órgão demandante ou ao servidor designado para fiscalização do 

serviço, qualquer anormalidade referente à sua execução e prestar os esclarecimentos 

julgados necessários; 

 

16.19 Comunicar, por escrito, ao órgão demandante ou ao servidor designado para 

fiscalização do serviço, quando verificar condições inadequadas para a execução 

dosserviços ou na iminência de fatos que possam prejudicá-los, bem como eventual 

atrasoou paralisação dos serviços, neste caso, apresentando justificativa que será 

objeto deapreciação; 

 

16.20 Executar os serviços nos prazos estabelecidos neste Termo, os quais serão 

contados apartir da autorização da realização do serviço e substituição de 

peças,mediante a provação total ou parcial do orçamento apresentado; 

 

16.21 Responsabilizar-se pelo fornecimento das peças de reposição, genuínos, 

originais ou similares, após autorização escrita da contratante, praticando sempre o 

menor preço de mercado, bem como por qualquer tipo de suprimento necessário aos 

testes de equipamentos que se encontrem para manutenção em sua sede; 

 

16.22 Manter, durante a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações 
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a serem assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 

PROJETO BASICO; 

 

16.23  Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, nem 

subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por 

escrito da contratante; 

 

16.24 Informar, por escrito e de imediato, ao Órgão Gerenciador da ARP, bem como 

aos Órgãos Contratantes, qualquer alteração em seu endereço ou telefone, com 

afinalidade de as segurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita 

execução contratual; 

 

16.25  Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

etabelecidas nalegislação específica deacidentes detrabalho,quando, em ocorrência 

da espécie, forem vítimas os seus empregados quando no desempenho de suas 

funções, relacionadas com a prestação do serviço, ainda que acontecido em 

dependência do órgão demandante; 

 

16.26 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, relacionadas aos seus funcionários, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou contingência; 

 

16.27 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação do Processo de Licitação; 

 

16.28 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao órgão 

demandante, nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a empresa 

renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativaou passiva, com o Estado do 

Amapá. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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17.1 Proceder ao pagamento do valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas neste instrumento; 

 

17.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis, nos termos do art.67 daLei nº 8.666/93; 

 

17.3 Analisar, antes da execução dos serviços, o orçamento repassado pela empresa; 

Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 

asobrigaçõesexigidas; 

 

17.4 Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a 

execução do serviço objeto deste Termo; 

 

17.5 Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa executar o 

serviço, objeto deste Termo, dentro das normas estabelecidas; 

 

17.6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da contratada; 

 

17.7 Comunicar à empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas na execução e/ou resultado do serviço prestado, para que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias, fixando prazo para sua correção; 

 

17.8 Designar servidor para recebimento e atesto da execução do serviço; 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lein.º10.520/2002 e 

subsidiariamente, na Lein.º 8.666/93, a licitante e/ou contratada que: 

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
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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; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) fizer declaração falsa; 

j) cometer fraude fiscal. 

 

18.2 A licitante e/ou contrata da que cometer qualquer das infrações discriminadas nos  

item acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes 

sanções: 

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

carretem 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 vezcomunicadosoficialmente; 

c) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

Contrato, nocaso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a 

Nota de Empenho, noprazo 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 
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concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

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

conseqüente descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do 

Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coma Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que sejapromovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, queserá concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados. 

h) Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 

de 1993, asempresaseos profissionais que: 

i) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

j) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

k) 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; 

l) 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 Lein.º12.846/13(LeiAnticorrupção), 

e,subsidiariamente, o procedimento previstona Lein.º8.666/93ena Lein.º9.784/99; 

m) A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos 

contratantes, devendo tais ocorrências serem informadas ao órgão 

gerenciador do Registro de Preços; 

n) 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 de corrente das irregularidades 
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constatadas; 

o) As situações dispostas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 poderão ensejar, a 

critério da Administração, arescisão uni lateral do contrato. 

 

19.PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

19.1. O contrato a ser assinado terá sua vigência pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) 
dias, com início a partir da data de sua assinatura 

Macapá -AP, 16 de Março de 2022 
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