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PROJETO BÁSICO 
1 - OBJETO 

1.1. Aquisição de Bombas Centrífugas e Bombas Submersas, para suprir as necessidades da Sede da 

Secretaria de Administração do Estado do Amapá – SEAD (Complexo Administrativos do GEA), Central de 

Abastecimento do GEA e Junta Médica Oficial do Estado do Amapá. 

 
2 – JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

 
2.1. A presente aquisição do objeto justifica-se para atender a necessidade de substituição de bombas 

d’água, que considerando o tempo de vida útil dos equipamentos e o desgaste natural do tempo, que vem 

ocasionando problemas/queimas constantes nas mesmas, prejudicando dessa forma o funcionamento 

normal dos Órgãos. 

2.2. Pela dependência do abastecimento de água dos prédios onde hoje funcionam a Sede da Secretaria 

de Estado da Administração-SEAD, a Central de Abastecimento de Combustível do GEA e a Junta Médica 

Oficial do Estado, pelas de bombas d’água para os seus devidos abastecimentos, visto que os mesmos 

possuem poços artesianos e a sede apesar de ser abastecida pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá, 

possui uma cisterna para reserva do produto, em virtude do frequente desabastecimento do produto pela 

Companhia responsável em razão de serviços de manutenção e o produto armazenado na referida cisterna 

atende nos períodos de desabastecimento não apenas a SEAD, mas todo o Complexo Administrativo do 

GEA. 

2.3. Pela declaração de pandemia global em virtude do Coronavírus, declarada em 11 de março de 2020, 

pela Organização Mundial da Saúde, situação que ocasionou medidas contundentes e urgentes para evitar 

a propagação da COVID-19, que culminou no reconhecimento da situação de emergência por meio do 

Decreto Estadual nº 1375, de 17 de março de 2020, situação na qual o fornecimento de água é 

imprescindível para garantir as condições sanitárias essenciais para a higienização dos ambientes e do 

público interno e externo. 

2.4. Os equipamentos adquiridos serão utilizados em substituição àqueles que já estão 

danificados/queimados, já que as bombas são de vital importância ao bom funcionamento dos Órgãos a 

eles relacionados. 

 
3 – JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
3.1 – A Lei 8.666/93 que regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal dispõe: 

 
Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da 
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Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 

hipóteses previstas nesta Lei. 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da igualdade, da 

publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe 

são correlatos. 

 
3.2 – Conforme estabelece a Legislação, na Administração Pública, a regra é licitar. Porém, a própria Lei, 

estabelece exceções ao efetuar, em casos excepcionais, a possibilidade de celebração direta de contrato 

entre a Administração e o particular, através de Dispensa de Licitação: 

 
Art. 24º 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 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; 

 

3.3 – Conforme previsto na Lei 8.666/93 é possível a dispensa de licitação quando há desequilíbrio na 

relação custo/benefício, ou seja, o custo da licitação for superior ao benefício dela extraído. 

3.4 – Assim, conforme já salientado no item 2.3 deste Termo de Referência e nos termos do art. 26 da Lei 

8.666/93, justifica-se a aquisição do material por meio de dispensa de licitação (art. 24, IV, da Lei 

8.666/1993) por haver uma situação de emergência em razão da proliferação da COVID-19, que possui 

relação direta com a higienização dos ambientes públicos, isto é, há urgência na aquisição do objeto, vez 

que sem as bombas d’água a Administração não consegue exercer com excelência a limpeza integral dos 

seus ambientes. A água é fator primordial para lavagem de calçadas e pisos em geral, banheiros e outros. 

Logo, a demora e/ou não aquisição do objeto ocasionará risco sério à salubridade das áreas interna e 

externas dos prédios públicos em questão. 
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4 – FINALIDADE PÚBLICA 
 

4.1 – A Secretaria de Estado da Administração tem como Missão: Formular, implementar e gerir a Política 

de Gestão de Pessoas, Patrimônio e Serviços, Corporativo do GEA, em benefício da comunidade 

amapaense. A presente aquisição visa proporcionar condições essenciais a manutenção dos bens, e tudo 

o mais que estiver sob a guarda desta secretaria, seus anexos e do Complexo Administrativo, para o bom 

funcionamento e desenvolvimento das atividades das unidades destas Secretarias, assim como 

proporcionar o bem-estar, a higienização do ambiente aos usuários e servidores garantindo um melhor 

atendimento a finalidade e missão da SEAD, que busca celeridade e maior dinâmica em suas atividades. 

 
5 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO 

 
5.1 – A presente contratação encontra amparo legal no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

 
6 – ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO 

 

Nº  Quantidade Especificação 

01 02         Bomba d’água submersa, mono 2cv – 220v 

02 02 Bomba d’água centrífuga, trifásica 3cv – tensão 220/380v 

03 02 Bomba d’água centrífuga, bifásica 2cv – tensão 110/220v 

 
7 – VALOR ESTIMADO DA DESPESA 

 

7.1 – O valor estimado da despesa é de R$ 11.459,32 (Onze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e 
trinta e dois centavos), conforme média estimada entre as pesquisas realizadas pela Gerência do Núcleo 
de Gestão Administrativa diretamente com fornecedores locais.  
 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

8.1 – Proporcionar todas as facilidades para que a empresa fornecedora possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

8.2 – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, bem 

como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do material, efetuando o pagamento dentro das 

condições e prazos estabelecidos. 

8.3 – Receber o material entregue pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita. 

8.4 – Recusar, com a devida justificativa, qualquer material entregue fora das especificações constantes 

neste Projeto Básico. 
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9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
9.1 – Entregar o produto, conforme especificações e condições contidas neste Projeto Básico e também na 

proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do Projeto 

Básico. 

9.2 – Substituir o material que caso estiver fora das especificações contidas no presente Projeto Básico ou 

que apresentar defeito ou imperfeição, sem qualquer ônus para a Contratante. 

9.3 – Acatar todas as orientações da Contratante, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando 

todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

9.4 – Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no fornecimento do 

material. 

9.5 – Manter durante a entrega do material, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

procedimento licitatório. 

9.6 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus para a Contratante. 

9.7 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de 

sua culpa ou dolo até a entrega do material. 

 
10 – PENALIDADES 

 

10.1 – No caso de atraso injustificado, ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a 

Contratante, as sanções administrativas aplicadas à Contratada serão: 

10.1.1 – Advertência; 

10.1.2 – Multa; 

10.1.3 – Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Governo do 

Estado do Amapá; 

10.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10.2 – Pelo atraso na entrega dos equipamentos/materiais, a Contratada estará    sujeita à multa equivalente 

a 0,5% (meio por cento) do valor total referente ao item objeto da inadimplência, que ultrapassar o respectivo 

prazo contado do recebimento da Nota de Empenho. 

10.2.1 – A multa prevista no subitem anterior será aplicada até o limite de 15% (quinze por cento) sobre 

o valor dos equipamentos/materiais objeto do inadimplemento, o que não impedirá, a critério da 

Contratante, a aplicação das demais sanções legais cabíveis. 
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10.3 – Ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciado do SICAF pelo prazo de 

até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Projeto Básico e no contrato e das demais 

cominações legais, conforme disposto no artigo 28 do Decreto 5.450/05, aquele que convocado no prazo 

de validade da sua proposta: 

10.3.1 – Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

10.3.2 – Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

10.3.3 – Não mantiver a proposta; 

10.3.4 – Falhar ou fraudar a execução do contrato; 

10.3.5 – Comportar-se de modo inidôneo; 

10.3.6 – Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

10.4 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser precedida 

da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjucatário, na forma da lei. 

10.5 – Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições 

especificadas no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação dilatória, deverá ser recebida 

contemporaneamente ao fato que a ensejar, considerados injustificados os atrasos não precedidos da 

competente prorrogação. 

10.6 – A solicitação de prorrogação formal, fundamentada e instruída com os documentos necessários à 

comprovação das alegações, deverá ser encaminhada com antecedência mínima de um dia do vencimento 

do prazo. 

10.7 – No caso de rescisão por inadimplência, a Contratante, poderá convocar os licitantes remanescentes 

na ordem de classificação para retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido neste Projeto Básico, após 

comprovada a habilitação e feita a negociação. 

 
11 – PRAZO DE ENTREGA 

 
11.1. O material será entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da Nota 

de Empenho. 

 
12– LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

 
12.1. Secretaria de Estado da Administração do Estado – SEAD – Coordenadoria Administrativa Financeira 

– CAF – Núcleo de Gerência Administrativa – NGA, Av. FAB 087, Centro Administrativo, Bairro Central, 

Macapá/AP, CEP 68900-073, em dias úteis, horário das 8h às 14h. 

 
13 – DO PAGAMENTO 
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13.1. O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo do produto e apresentação pela Contratada 

dos seguintes documentos: 

a. Nota Fiscal devidamente preenchida e atestada pelo servidor competente; 

b. Indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor da prestação do 

serviço; 

c. Comprovação de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida 

Ativa da União), com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

13.2 – Do pagamento serão descontados todos os tributos e contribuições de competência da União, exceto, 

se a Contratada for optante do Simples Nacional, situação que deverá comprovar. 

13.3 – A Contratante não efetivará o pagamento se no ato do recebimento ficar comprovada a entrega de 

material diferente da especificação e quantidade constante na Nota de Empenho. 

13.4 – Se a Nota Fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da 

despesa, ou a Contratada não apresentar situação de regularização fiscal, o prazo supracitado será contado 

a partir da data em que tais impropriedades forem sanadas. 

13.5 – O pagamento será efetuado por meio de Ordem bancária no prazo de até 30 (trinta) dias após a 

liquidação da Nota Fiscal referente ao material entregue e recebido definitivamente pelo responsável pela 

Unidade de Comunicação e Logística – UCL/SEAD. 

 
14 – FISCALIZAÇÃO 

 
14.1 – A administração designará um servidor para exercer toda e qualquer ação de orientação geral até a 

entrega do material pela Contratada. 

14.2 – São atribuições do servidor designado, dentre outras: 

14.2.1 – Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover todas as 

medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer; 

14.2.2. – Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências 

tempestivas necessárias à boa execução do contrato. 

14.3 – A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 

14.4 – O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeito observado. 

14.5 – Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pela Contratante, a Contratada deverá 

exercer fiscalização do processo de entrega dos materiais adquiridos, objetivando: 
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a. Entregar os materiais nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, marcas e preços 

apresentados na proposta; 

b. Manter permanente contato com a fiscalização da Contratante, para solução de eventuais problemas. 

 

15 – GARANTIA 

 
15.1 – O prazo de garantia será de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. 

15.2 – A garantia ora prevista inclui a substituição de peças novas e sem uso e a mão de obra respectiva. 

15.3 – A empresa contratada ficará responsável pelos eventuais reparos, assim como pelas substituições 

de peças ou de equipamentos, caso esses não sejam ou não possam ser reparados pela assistência técnica 

autorizada do fabricante. 

15.4 – Durante o período de garantia, caso não exista ou deixe de assistir assistência técnica local autorizada 

pelo fabricante, ficará a empresa vencedora responsável pelos serviços até o término da garantia. 

16 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
16.1 - Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela aquisição dos equipamentos 

constam do orçamento da Secretaria de Estado da Administração, na Estrutura Programática 

04.122.0005.2421.160000, no Elemento de Despesa: 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), na 

Fonte de Recursos 101. 

Macapá-AP, 30 de março de 2021 

Elaborado por: 

SÍLVIA MARIA SOUZA DOS SANTOS 
Gerente do Núcleo de Gestão Administrativa 

 
 

LUZIENIS AMANAJÁS CORREIA FARIAS 
          Coordenadora Administrativa Financeira 

 
Submete-se para aprovação do presente Projeto Básico e autorização para contratação do objeto em 
tela, que tem fundamento legal no artigo 24, inciso IV, da Lei e nº 8.666/1993, e demais normas 
aplicáveis. 

 
 

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração 

 
 

JOSÉ MARLÚCIO ALCÂNTARA DE ALMEIDA 
Secretário Adjunto de Logística 
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