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PROJETO BÁSICO N° 007/2021 – CBMAP 

 

1. OBJETO 

1.1 Aquisição emergencial de pneus para suprir as necessidades do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Amapá-CBMAP, conforme condições, especificações e 

quantitativos constantes neste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA 

2.1 A presente aquisição será destinada a suprir as necessidades emergenciais das viaturas 

operacionais do CBMAP que estão com seus pneus no fim da vida útil e não possuem 

estoque para reposição.  

2.2  Estes materiais garantem o pleno funcionamento adequado e rodagem de viaturas, 

possibilitando o cumprimento de nossas obrigações constitucionais perante a sociedade 

e a garantia da integridade dos militares que se deslocam diuturnamente no 

cumprimento de suas atividades e sua falta inviabiliza o serviço Bombeiro Militar, 

podendo causar transtornos irreversíveis a sociedade. 

2.3 Considerando o oficio Nº 360101.0008.0800.0020/2021 DAG – CBMAP, que traz em 

seu anexo o oficio da empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI, requerendo a rescisão da 

ATA DO PREGÃO Nº 081/2019 CLC/PGE, não aceitando o fornecimento do objeto ao 

CBMAP; 

2.4 Considerando o oficio Nº 360101.0008.0800.0022/2021 DAG - CBMAP que traz em 

seu anexo o oficio da empresa CV TYRES EIRELI, requerendo a rescisão da ATA DO 

PREGÃO Nº 011/2020 CLC/PGE, não aceitando o fornecimento do objeto ao CBMAP; 

2.5 Considerando o oficio Nº 360101.0076.0800.0002/2021 DAG – CBMAP que solicita 

Antecipação de IRP devido o CBMAP ficar desassistido de contrato de fornecimento de pneus 

para suas viaturas operacionais; 

2.6 Considerando que o processo nº 00040/PGE/2021 aquisição de Pneus que o CBMAP 

participa que veio pra suprir essa demanda, ainda se encontra na atividade “Emitir 
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Parecer Jurídico” o que, em tese, ainda demanda um certo tempo para sua finalização. 

Tempo esse que o CBMAP não pode ficar sem o devido objeto. 

2.7 Considerando o oficio 0050 /2021-2º GBM - ADM /CBMAP, oficio 0103 /2021-CLOG 

/CBMAP, despacho do Comandante Geral do CBMAP Nº 

360101.0077.0811.0103/2021 e despacho Nº 360101.0077.0811.0103/2021 do Diretor 

da DAG/CBMAP todos informando da necessidade urgente da aquisição de pneus para 

as viaturas operacionais do CBMAP devido todos esses percalços que impediram a 

aquisição do objeto; 

2.8     Diante do exposto, visando salvaguardar o interesse da Administração e alertando 

que a falta do devido objeto poderá ocasionar prejuízos à preservação da vida e a 

incolumidade das pessoas, bem como, interromper o serviço ofertado à sociedade. 

amapaense, é que se submete a presente justificativa. 

2.9 Os quantitativos previstos neste Projeto foram definidos mediante levantamento 

realizado pelo setor solicitante do CBMAP e levou em consideração a necessidade 

imediata do CBMAP e o crédito disponível para a a devida aquisição. 

3. METODOLOGIA E FUNDAMENTO LEGAL 

3.1 As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, 

previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional já 

enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão 

“ressalvados os casos especificados na legislação”. 

3.2 De acordo com Lei n.º 8.666/93, a licitação é dispensável nas hipóteses descritas no art. 

24.  

Art. 24. É dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que 

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares, e somente para os bens necessários 
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ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 

para as parcelas de obras e serviços que possam ser 

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 

emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

Por comando normativo expresso, o procedimento licitatório poderia ser dispensado. 

As hipóteses previstas no art. 24 são taxativas, de forma que, caso o gestor contrate 

diretamente fora dos parâmetros e requisitos nele definidos, poderá configurar crime 

previsto na própria Lei n.º 8.666/93, art. 89, “dispensar licitação fora das hipóteses 

previstas em lei”. 

3.3 A presente contratação dar-se-á através de contratação direta, mediante licitação 

dispensável nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93. 

3.4 A dispensa será do Tipo MENOR PREÇO, na forma de adjudicação POR ITEM. É 

sabido que, em regra as obras, serviços e compras realizadas pela Administração deverão 

ser subdivididas em tantas parcelas quantas se comprovem técnica e economicamente 

viáveis, para aproveitar as peculiaridades do mercado, com vista à economicidade. 

Apesar de termos 5 itens a serem adquiridos um a um, o sistema SIGA trata cada ITEM 

como LOTE em seu sistema e assim tomaremos essa nomenclatura neste procedimento. 

4 RAZÃO DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES 

4.1 A empresa ... CNPJ - ... situada no endereço ... Macapá (AP). apresentou a menor 

proposta de preço para os lotes ... no valor total de R$ ... que foi considerada a mais 

vantajosa para a administração, em razão refletir o menor dentre os preços ofertados 

e atender às especificações técnicas mínimas previstas neste Instrumento. 

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

5.1 Os itens a serem fornecidos deverão atender as especificações técnicas mínimas e 

quantidades, conforme tabela descrita abaixo: 
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LOTE ESPECIFICAÇÕES REF. QTD. 

 

 

1 

Pneu Radial 215/75 R17.5 Liso eixo direcional; de 

primeira linha; Novo; Não recauchutado; Com 

certificação do INMETRO e de acordo com as 

normas da ABNT vigentes; Com garantia minima 

de 3 anos contra eventuais defeito de fabricação; 

Com medidas 215/75 R17,5; Indice minimo de 

carga: 126/124; Simbolo minimo de velocidade: L; 

Tipo terreno: AT Todos os terrenos (misto 50% 

asfalto e 50% terra). 

 

Und 

 

8 

 

 

2 

Pneu Radial 215/75 R17.5 Borrachudo eixo tração; 

de primeira linha; Novo; Não recauchutado; Com 

certificação do INMETRO e de acordo com as 

normas da ABNT vigentes; Com garantia minima 

de 3 anos contra eventuais defeito de fabricação; 

Com medidas 215/75 R17,5; Indice minimo de 

carga: 126/124; Simbolo minimo de velocidade: L; 

Tipo terreno: AT Todos os terrenos (misto 50% 

asfalto e 50% terra). 

Und 

16 

 

 

 

 

3 

Pneu Radial 275/80 R22.5 Liso eixo direcional; de 

primeira linha; Novo; Não recauchutado; Com 

certificação do INMETRO e de acordo com as 

normas da ABNT vigentes; Com garantia minima 

de 3 anos contra eventuais defeito de fabricação; 

Com medidas 275/80 R22,5; Indice minimo de 

carga: 149/146; Simbolo minimo de velocidade: L; 

Quantidade minimo de lonas: 16(dezesseis) Tipo 

terreno: AT Todos os terrenos (misto). 

 

Und 

 

14 
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4 

Pneu Radial 275/80 R22.5 Borrachudo eixo tração; 

de primeira linha; Novo; Não recauchutado; Com 

certificação do INMETRO e de acordo com as 

normas da ABNT vigentes; Com garantia minima 

de 3 anos contra eventuais defeito de fabricação; 

Com medidas 275/80 R22,5; Indice minimo de 

carga: 149/146; Simbolo minimo de velocidade: L; 

Quantidade minimo de lonas: 16(dezesseis) Tipo 

terreno: AT Todos os terrenos (misto 50% asfalto e 

50% terra). 

 

 

Und 

 

 

40 

 

 

 

5 

Pneu Radial 265/75 R16; de primeira linha; Novo; 

Não recauchutado; Com certificação do INMETRO 

e de acordo com as normas da ABNT vigentes; 

Com garantia minima de 3 anos contra eventuais 

defeito de fabricação; Com medidas 265/75 R16; 

Indice minimo de carga:123/120; Simbolo minimo 

de velocidade: R; Treadwear minimo: 500; Tipo 

terreno: AT Todos os terrenos (misto 50% asfalto e 

50% terra). 

 

Und 

 

24 

5.2 Os pneus automotivos a serem fornecidos deverão ser novos, estar em conformidade 

com a Portaria n.º 544, de 25/10/2012 do INMETRO, atender as especificações técnicas 

mínimas e quantidades deste item.  

5.3 O Selo de Certificação do INMETRO deverá ser aposto no produto, de forma legível, 

na parte lateral do objeto; 

5.4 Os pneus deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e 

Resoluções do CONAMA; 

5.5 Os objetos deverão possuir padrão de qualidade e durabilidade compatível com as 

principais marcas de mercado. 
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6 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 A despesa relativa ao objeto desta aquisição ficará a cargo do elemento orçamentário de 

Natureza: 33.90.30; Fonte 203 e ação 2500; Modalidade de empenho: Ordinário; limite 

orçamentário conforme a proposta mais vantajosa a ser apresentada à administração.  

7 PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

7.1 O prazo de entrega dos produtos será de acordo com a proposta da(s) empresa(s) 

vencedora(s), que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias, contados a partir da data do 

recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Projeto 

Básico. 

7.2 Todos os itens deverão ser entregues novos, sem uso, devidamente embalados e 

protegidos, acompanhados de manual (se houver), em português, de instrução e conservação, 

se for o caso, e da lista de contatos para a assistência técnica (se necessário) e ainda ter as 

seguintes informações afixadas de forma indelével sobre um de seus flancos: 

 a) marca registrada do fabricante; 

b) nome fantasia do pneu;  

c) designação do tamanho do pneu;  

d) tipo de estrutura ou tipo de construção da carcaça;  

e) índice de carga;  

f) limite de velocidade;  

g) número de lonas;  

h) condições de emprego (se houver)  

i) data de fabricação mediante grupo de 04 dígitos e número do lote;  

j) pressão máxima em Kpa e PSI. 

7.3  Ter sido produzidos no máximo até o semestre anterior a entrega (não serão aceitos pneus 

com materiais reciclados, remanufaturados, recondicionados, remodelados, renovados, 

reformados recauchutados ou oriundos de qualquer outro processo similar), ser de borracha, 
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de primeira qualidade (primeira linha), que atenda aos termos, diretrizes e critérios 

estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo de vistoria do 

INMETRO e apresentar origem e garantia de fábrica da validade dos pneus. 

7.4  Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Amapá, em dias úteis de 8h às 13h, em embalagens originais do fabricante, 

devidamente lacradas e identificadas. 

7.5  Os produtos serão recebidos da seguinte forma:  

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 

do material com as especificações; e 

b) Definitivamente, no prazo máximo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e da quantidade do material e 

conseqüente aceitação.  

8 EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

8.1 Durante o fornecimento do objeto será exigido que a empresa fornecedora mantenha- 

se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, conforme as condições 

para participação em procedimentos licitatórios previstas nos arts. 27 a 31 da Lei n° 

8.666/93, 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); 

8.2  Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades 

e prazos compatíveis com o objeto deste Projeto, ou com o item pertinente, por meio 

da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

9 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

9.1 Os objetos fornecidos deverão possuir Garantia mínima de  48 (quarenta e oito) meses 

para defeitos de fabricação e/ou irregularidades, a contar do recebimento pelo setor 

competente do CBMAP. 
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9.2 O prazo de garantia será contado a partir da data de aceitação do objeto, conforme nota 

fiscal que acompanhará a mercadoria e de acordo com as normas vigentes, pelo qual a 

empresa se obriga independentemente de ser ou não a fabricante do produto, a efetuar, a 

qualquer tempo, substituições de todas as unidades que apresentarem defeitos de 

fabricação ou divergência com as especificações exigidas, sem ônus para o CBMAP, 

desde que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio inadequado. 

9.3 Com intuito de melhor aproveitamento da garantia e manutenção da integridade e das 

características básicas dos objetos adquiridos, não serão aceitos produtos que tenham 

prazo superior a 180 dias entre a data de fabricação e a data de entrega. 

9.4 Durante o prazo de garantia, a Empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas 

expensas, qualquer objeto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste 

natural ou do mau uso. 

10 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

10.1 Nos termos do Art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para 

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

ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados; 

10.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado pela 

contratante deverão ser comunicadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção 

das medidas pertinentes; 

10.3 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 n.º 8.666, de 1993; 

10.4 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 
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regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.5 Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito 

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

11 TERMO DE CONTRATO 

11.1 O Termo de Contrato será substituído por Nota de Empenho, conforme previsto no § 4º 

do Art. 62, da Lei n.º 8666/93, por se tratar de compra com entrega imediata, da qual não 

resultarão obrigações futuras. 

12 RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

12.1 A Administração convocará oficialmente a empresa, estando vigente a Proposta de 

Preços, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar e retirar a nota de 

empenho, sob pena de decair o direito à contratação; 

12.2 A recusa injustificada do fornecedor em receber a Nota de Empenho implicará no 

descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas neste Instrumento; 

12.3 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela empresa durante o seu transcurso, mediante motivo justificado e aceito 

pela Administração. 

13 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após entregue e aceito 

definitivamente a totalidade do objeto, mediante o processamento normal de liquidação 

e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

13.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa 

da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s) 

acompanhado(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto a Contratante, para 

sua devida certificação, conforme disposto no Art. 29 da Lei n.º 8.666/93 e no Art. 7º 
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do Decreto Estadual n.º 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 

13.3 O pagamento será creditado em favor da Contratada, 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; 

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

a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade 

aplicada durante o fornecimento do objeto; 

13.5 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção 

monetária do valor inicial; 

13.6 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 

por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
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e local constantes neste Projeto Básico, bem como de acordo com as Normas Técnicas 

vigentes; 

14.2 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e 

descarga até os locais indicados deste Projeto Básico, observando que os itens devem ser 

entregues por transportadora autorizada; 

14.3 Repor ou substituir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos, ou que não 

correspondam com o solicitado neste Projeto Básico, no prazo máximo de 07 (sete) dias 

úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; 

14.4 Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, 

responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto; 

14.5 O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os 

produtos e devidamente protegido do pó e variações de temperatura. No caso de produtos 

termolábeis, a embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a 

integridade do produto durante o transporte; 

14.6 Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante 

a entrega do objeto; 

14.7 Zelar e garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em 

consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas 

pertinentes, expedidas pelo poder Público; 

14.8 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do 

objeto fornecido, informações sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, e 

outras a qualquer tempo e/ou fases deste procedimento; 

14.9 Contratada deverá fornecer manual de instrução de uso, armazenamento e 

acondicionamento em língua portuguesa (quando for o caso); 

14.10 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 Administração; 
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14.11 Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais 

que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Projeto Básico, 

ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 

responsabilidades pactuadas; 

14.12 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

administração   contratante. 

14.13 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou 

a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

14.14 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente a 

entrega do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

14.15 Manter – se em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e as condições 

de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

14.16 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto quando devidamente autorizada pela Administração contratante; 

14.17 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com 

ele, ainda que acontecido em dependência da Administração contratante; 

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

relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência; 

14.19 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

desta aquisição; 

14.20 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 
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contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste Projeto Básico, razão pela qual a 

Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

Contratante; 

14.21 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.° 

8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

15 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições 

previstos neste Projeto Básico; 

15.2 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações exigidas; 

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

do objeto a ser fornecido; 

15.4 Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto 

deste Projeto Básico dentro das normas estabelecidas; 

15.5 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo representante da empresa; 

15.6 Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 

15.7 Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

15.8 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de 

comissão/servidor designado nos termos do Art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

16 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 Independentemente de outras sanções legais e das cabíveis cominações penais, pela 

inexecução total ou parcial desta contratação, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à empresa, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes 
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penalidades, previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93: 

16.2 Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular da contratação, que não 

resulte em prejuízo para a Contratante; 

16.3 Aplicação de multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da aquisição, nas hipóteses de inexecução total, e de 

5% (cinco por cento) se ocorrer inexecução parcial, reconhecendo à empresa os direitos, 

nos termos do art. 77 da Lei n.º 8.666/93; 

16.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

16.5 Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de 

acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 

16.6 O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega do objeto, ensejará a aplicação da 

penalidade de multa de mora, correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso 

injustificado ou cuja justificativa não tenha sido acatada pela Administração do CBMAP, 

incidente sobre o valor total desta aquisição, contado a partir da data do recebimento da 

Nota de Empenho. 

16.7 A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 20 (vinte) dias. Após o 20º 

(vigésimo) dia, a partir do recebimento da Nota de Empenho, a critério da 

Administração, o objeto poderá não ser mais aceitos, configurando-se a inexecução total 

da contratação, com as consequências previstas em lei, no ato convocatório e no 

instrumento contratual (LLC, art. 62 – Nota de Empenho). 

16.8 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e “d”, poderão ser aplicadas juntamente com 

a prevista na alínea "b", facultada a defesa prévia da adjudicatária no respectivo processo, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido. 

16.9 A empresa terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regular notificação por 

escrito, para confirmar o recebimento da nota de empenho. 
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16.10 Caso não haja a confirmação do recebimento da nota de empenho, no prazo de até 

(05) dois dias úteis a contar da data do encaminhamento da Nota de Empenho, será 

aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, mediante 

processo administrativo, garantida a ampla defesa. 

16.11 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão, 

dentro do mesmo prazo. 

16.12 No caso de rescisão contratual será observado o disposto nos arts. 77 e seguintes da 

lei nº 8.666/1993. 

16.13 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em 

parte, quando o atraso na realização da entrega do objeto for devidamente justificado pela 

empresa e aceito pelo Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para 

completa execução das obrigações assumidas. 

17 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

O custo estimado total desta aquisição é de R$ 160.121,38 (cento e sessenta mil, cento e 

vinte um reais e trinta e oito centavos) conforme análise da planilha de preços e tomando como 

base a melhor Proposta ofertada à administração.  

 

Macapá-AP, 14 de outubro de 2021. 

 

Elton Macedo Pinheiro – CAP QOCBM  

Chefe da Divisão de Planejamento – DP/DAG 

 

 

Wagner Coelho Pereira – CEL QOCBM 

Comandante Geral do CBMAP 
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