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PROJETO BÁSICO 
 
 

1 DO OBJETO  
 

1.1. O presente tem por objeto a Regularização da contratação de Empresa Especializada no Serviço de 

Aquisição de Extintores de Incêndio, Placas de Sinalização, visando atender as necessidades desta 

Secretaria, no Complexo Regulador de Macapa – Ap. 
1.2. O objeto será entregue conforme especificações descritas nessa Minuta de Projeto Basico. 
1.3. O referido processo deverá ser realizado na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, em conformidade 

com inciso II do Art. 24º da Lei nº 8.666/93, para a Contratação de serviço continuado em regime de 
empreitada por preço global. 

1.4. O objeto deve ser Fornecido conforme caracteristica tecnicas, quantidades e demais requisitos descritos 
neste Projeto Basico. 

 

 

2 ORÇAMENTO ESTIMATIVO  
 

2.1. Deverá ser realizado, conforme inciso IV da Instrução Normativa nº 3/2017 e os valores obtidos na 

pesquisa deverá ter a estimativa do preço de referencia, representando de forma satisfatória aqueles 

praticados no mercado, segundo preconiza a Instrução Normativa supramencionada nos termos do Art.2º 

§ 4º e 5º da IN nº 03/2017 que orienta, inclusive, a desconsideração dos valores inexequiveis ou 

excessivamente elevados. 

 

3 DA JUSTIFICATIVA  
 

3.1. A contratação dos serviços visa atender as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, para 

predio do  Complexo Regulador do Estado do Amapá. 

3.2.  A Contração é necessaria para a aquisição de Extintores de incêndios, placas de sinalização, visando atender 

as normas NT 30 – CBMAP, de segurança, garantido assim a segurança dos servidores e usuários dos serviços 

piblico. 
 

 

4 ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA  
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTID. VALOR 

UNIT. (R$) 

PRECO 

TOTAL (R$) 

01 EXTINTOR PQS-ABC – 4A-40BC/16 A 160BC 04 310,00 1.240,00 

02 EXTINTOR PQS-ABC – 4A-40BC/12 A 160BC 03 260,00 780,00 

03 PLACA E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO ( 
SIMBOLO QUADRADO , FUNDO VERMELHO 
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE) 

 
07 

 
12,50 

 
87,50 

04 PLACA SAIDA DE  EMERGÊNCIA 

FOTOLUMINESCENTE  S12  ((SIMBOLO 

RETANGULAR FUNDO DE COR VERDE 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE) 

 

01 

 

22,50 

 

22,50 

05 PLACA SAIDA DE EMERGÊNCIA S 2 ( 

DIREITA OU ESQUERDA) (SIMBOLO 

RETANGULAR FUNDO DE COR VERDE 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 

 

07 

 

22,50 

 

157,50 
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06 PLACA SAIDA DE EMERGÊNCIA S3 
(SIMBOLO RETANGULAR FUNDO DE COR 
VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE) 

 
04 

 
22,50 

 
90,00 

07 ESCADA DE EMERGÊNCIA SAIDA A DIREITA 

S8 (SIMBOLO RETANGULAR FUNDO DE COR 

VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE) 

 
01 

 
22,50 

 
22,50 

08 ESCADA DE EMERGÊNCIA SAIDA A 
ESQUERDA  S9  (SIMBOLO RETANGULAR 
FUNDO DE COR VERDE PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE) 

 
01 

 
22,50 

 
22,50 

VALOR TOTAL  2.422,50 

 

 
 

5. DA PROPOSTA  
 

5.1 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Projeto Básico, inclusive 

financiamentos subsidiados. 

5.2 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos. 
 

5.3 Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Projeto Básico, a EMPRESA SERÁ 

HABILITADA e declarada vencedora. 

 

6. DA HABILITAÇÃO  

 

6.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

6.1.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

6.1.2 Cédula de Identidade/RG e CPF do representante dos sócios; 

6.1.3 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

6.1.5 Certidão de comprovação da condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, expedida pela 

Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa n.º 103, de 30 de abril de 2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

6.1.6 No caso de Microempreendedor Individual, deverá apresentar prova de registro no órgão competente. 

6.1.7 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

6.1.8 Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em cartório. 

 
6.2 RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

6.2.2 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta 

RFB/PGFN n.º 1751/2014; 

6.2.3 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

6.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), nos termos do Título 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM 
SAUDE - NEAS 

 

VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943; 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

6.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

6.2.5.1 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Estadual do domicílioou sede do fornecedor, ou outra equivalente, 

na forma da lei; 

6.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

ou outraequivalente, na forma da lei; 

6.2.7 licitante detentora do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

 
6.3 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.3.1 Comprovação de aptidão para execução com características, quantidades e prazos compatíveis 

com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica, 

fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e 

datado, comprovando que a Licitantetenha executado ou que esteja executando este tipo de 

objeto satisfatoriamente. 

6.3.2 Para os itens específicos de Montagem e Desmontagem de Estruturas, prova de inscrição 

ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou, competente da região a que estiver 

vinculada a licitante, bem como, pelo menos, uma Certidão de Acervo Técnico, com Atestado 

(CAT-A), vinculado ao profissional, dos serviços prestados pela licitante que comprove 

atividade relacionada com os itens mencionados; 

6.3.3  Declaração, para empresas que não detenham sede no município de Macapá, informando que 

caso seja declarada vencedora, implantará em Macapá – AP, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data da assinatura do contrato, filial ou representação dotada de infraestrutura 

adequada, com recursos humanos qualificados e materiais necessários e suficientes para a 

prestação dos serviços a serem contratados. 

 
6.4 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

6.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

6.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

6.4.3 No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 
microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro; 

6.4.4 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

6.4.5 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar devidamente registrado no 

órgão competende, e devidamente acompanhado da certidão do profissioanal (contador) 

atualizada. 

6.4.6 Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção de índices de 
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Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 
(um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Total 

SG = ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Circulante LC =----------------------- ; 

Passivo Circulante 

 
 

6.5  RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Comprovação de cópia autenticada do Alvará Sanitário e Licença de funcionamento do Licitante, 

expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis 

complementares. Não será aceito protocolo de alvará (licença) inicial. 
 

7. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA  

7.1 Os prazos para entrega dos serviços será em 05 (cinco) dias corridos que serão contados a partir do 
recebimento pela CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO expedida pelo Nucleo administrativo o 
qual deverá ser retirado imediatamente a contar da data de convocação da empresa; 

7.2 No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a CONTRATADA deverá comunicar 

por escrito ao CONTRATANTE e solicitar novo prazo discriminando a data da provável entrega, 

podendo a justificativa se aceita ou não; caso não aceita incorrerá a Contratada às sanções previstas no 

edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

7.3 É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos produtos para os locais designados no Projeto 

Básico. 

7.4 O Local da entregra é no Complexo Regulador de Macapa – Ap. Av. Ceará, s/n, Pacoval 
 

8.  DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  

8.1 O Termo de Contrato será substituído por Nota de Empenho, conforme previsto no § 4º do Art. 62, da Lei n.º 

8.666/93, em virtude de se tratar de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não 

resultarão obrigações futuras e retirada da respectiva Nota de Empenho. 

8.2 A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua proposta para, 

IMEDIATAMENTE, aceitar e retirar a nota de empenho. 

8.3 A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no descumprimento 

total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 

8.4 A Administração poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos Art. 78º e 79º da Lei Federal 

nº.8.666/1993 com as consequências indicadas no Art. 80º da mesma lei, sem prejuízo das sanções 

previstas em lei. 

8.5  Ao retirar a Nota de Empenho, a CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, conforme 

especificações e condições contidas neste Projeto Básico, em seus anexos e também na proposta 

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

Projeto Básico. 



 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
SAUDE - NEAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM 

 

9.1 São obrigações da empresa a ser CONTRATADA: 

9.1.1 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização o acompanhamento pelo órgão interessado; 

9.1.2 Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais e trabalhistas previstos na legislação 

em vigor, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo com esta Instituição; 

9.1.3 Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato; 

9.1.4 Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Carteiras Profissionais devidamente registradas. Deverá a 

Contratada, no ato do recebimento mensal do valor pactuado no contrato, apresentar comprovantes 

atualizados de regularidade fiscal, previdenciária, trabalhistas referentes às obrigações patronais e 

os relacionados à força detrabalho; 

9.1.5 Disponibilizar 1 (um) Supervisor para acompanhamento dos serviços até a conclusão da montagem 

de toda estruturas; 

9.1.6 Administrar, executar e fornecer os serviços e materiais previstos na execução do serviço de montagem; 
9.1.7 Responsabilizar-se por quaisquer ônus, danos e prejuízos decorrentes de atrasos, omissões ou erros na 

execução dos serviços e, ainda, por problemas com materiais que redundem em não atendimento às 

demandas de cada unidade solicitante; 

9.1.8 Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte necessário ao deslocamento de pessoas e de 

materiais, seja ele próprio ou locado, bem como por qualquer custo relativo à alimentação do 

pessoal disponibilizado para a prestação dos serviços; 

9.1.9 Informar toda e qualquer excepcionalidade ocorrida durante a prestação dos serviços e no 

cumprimento das cláusulas constantes do objeto deste projeto respectivo e assistir à secretaria, 

sempre que solicitada, para que sejam tomadas as providências necessárias; 

9.1.10 Observar e cumprir todas as diretrizes constantes no projeto básico; 
9.1.11 Disponibilizar técnicos qualificados e experientes para atendimento às demandas pertinentes ao 

cumprimento do respectivo serviço; 

9.1.12 Garantir que toda a estrutura efetivamente disponível durante todo o período de utilização e 

disponibilizar profissionais técnicos de plantão para manter as condições de bom funcionamento 

dos materiais e equipamentos a serem utilizados; 

9.1.13 Obedecer às normas técnicas existentes para montagem, desmontagem e operação de estruturas e 
dos equipamentos; 

9.1.14 observar as normas de segurança de trabalho vigentes e referentes aos serviços contratados, 

orientando seus funcionários sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual e 

coletiva nas dependências das tendas, bem como fornecendo os equipamentos necessários e 

obrigatórios para a realização das atividades; 

9.1.15 Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART‟s) emitidas pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia referente a todas as estruturas montadas, quitadas às suas expensas. 
 

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1 Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, esta Instituição se comprometerá a: 
10.1.1 Prestar todas as informações e orientações à empresa com relação ao produto aser ofertado; 

10.1.2 Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos no contrato a serfirmado; 

10.1.3 Notificar, por escrito, à empresa toda e qualquer irregularidade constatada na prestação dos serviços; 
10.1.4 Não exigir da empresa fornecimento de material estranhos às atividades especificadas neste Projeto 

Básico; 

10.1.5 Receber e fiscalizar a entrega dos produtos, verificando sua correspondência com as especificações 

prescritas neste Projeto Básico, atestando sua conformidade; 

10.1.6 Rejeitar os produtos, caso estejam em desacordo com as especificações mínimas definidas neste Projeto 

Básico; 

10.1.7 Lavrar o Termo de Aceite Definitivo e atestar a Nota Fiscal correspondente, após o recebimento 

definitivo do objeto; 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA 

NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM 
SAUDE - NEAS 

10.1.8 Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas no projeto. 
10.1.9 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

10.1.10 Receber, conferir e atestar as notas fiscais/documentos de cobrança, através do NAD/SESA; 
 

11 DO ACOMPANHAMENTO  
 

11.1 O CONTRATANTE designará servidor para fiscalizar a execução do SERVIÇO; 

11.2 As relações entre está Instituição e a empresa a ser contratada serão mantidas prioritariamente por 

intermédio do servidor responsável pela fiscalização, ressalvada a competência da Direção Geral. 

11.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade competente. 
11.4 Acompanhamento do serviço contratado e ateste das NOTAS FISCAIS/FATURA; 
11.5 Checar o funcionamento dos equipamentos, informando a CONTRATADA a necessidade de 

manutenção nos mesmos, dentro do prazo de garantia acordado. 
 

12 DO PAGAMENTO  
 

12.1 A Nota Fiscal Do serviço deverá ser apresentada no NAD/SESA e depois será certificada 

pelo setor responsável. 

12.2 As Notas Fiscais deverão indicar o número da Nota de Empenho, bem como da Conta Corrente, Agência 

e Banco da Contratada para fins de emissão da correspondente Ordem Bancária de Pagamento; 

12.3 Na Nota Fiscal deverá ser discriminado de forma detalhada os valores de todos os serviços. 

12.4 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões Negativas de débitos 

conforme Art. 6º e Art. 7º, Inciso II, do Decreto nº. 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 
 

13 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

13.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto CONSTANTE no Projeto Básico correrão à conta dos 

recursos específicos da Secretaria de Estado da Saude cuja Fonte 107, Ação: 000550. Nautreza de Despesa: 

339030 

 

Macapá-AP, 12 de janeiro de 2022. 

 

 
 

Gilvane Cordeiro dos Santos 

Assessor Técnico – NEAS/SESA/AP 

 
Iara Cristina Silva do Nascimento 

Assessora Técnica – NEAS/SESA/AP 
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