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1. OBJETO 

 (O presente Projeto Básico tem por objetivo a aquisição de Materiais de Consumo 
(Expediente, Processamento de Dados, Elétricos e Copa-Cozinha), visando atender as 
necessidades da Procuradoria-Geral do Estado), conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes neste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA 

 O processo se justifica pela necessidade de aquisição de materiais de expediente, 
visando manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte na 
execução das tarefas desenvolvidas pela Procuradoria-Geral do Estado, tendo em vista que o 
processo licitatório deflagrado para a atender esta pretensão administrativa esteja, ainda, em 
sua fase interna. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

3.1 Os materiais a serem adquiridos deverão atender as especificações técnicas mínimas e 
quantidades abaixo: 

item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE 

01 

CANETA ESFEROGRÁFICA – na cor AZUL, escrita fina, 
corpo em material plástico transparente, comprimento 
aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do 
fabricante. Carga tubo plático paroximado de 130,5 mm 
esfera em tugstênio, caixa com 50 unidades. 

Caixa 20 

02 
CAIXA ORGANIZADORA - em plástico microondulado com 
tampa em polionda, tamanho grande 

Unid. 30 

03 

COLA TIPO BASTÃO, Tipo: branca; Apresentação: bastão; 
Quantidade: 10 g cada tubo; Requisito: lavável, atóxica. 
Procduto deverá ter o selo do INMETRO. Prazo de validade 
restante na entrega de, no mínimo, 2 anos. 

Unid 20 

04 
CAIXA ARQUIVO -  em polipropileno(polionda), com quadro 
de identificação na cor cinza, tamanho grande . 

Unid. 50 
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05 

BORRACHA BRANCA para lápis, macia, flexível, sem 
adição de corantes ou cargas minerais, capaz de apagar 
totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel 
devendo trazer a marca do fabricante em uma das faces. 

Unid 20 

06 

BLOCO DE RECADOS auto adesivo de cor amarela.- 
Dimensões: 76 mm x 102 mm (tolerância +/- 5%)- 
Embalagem: bloco com 100 folhas- Prazo de validade 
restante na entrega de, no mínimo, 2 anos. 

Unid 30 

07 

MARCADORES DE PÁGINA COLORIDO reposicionáveis 
que aceitam escrita, cada bloco contém 25 folhas, pacote 
com 04 blocos sendo em cada pacote com 3 (três) blocos 
com 25 folhas medindo 45mmx2mm e 1(uma) unidade 
45mmx25mm. 

Pct 50 

08 

FITA ADESIVA, DUPLA FACE, dimensões 25 mm x 20 m, 
constituída de espuma acrílica branca, coberta em ambos os 
lados com adesivo acrílico. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

Unid 15 

09 

FITA CORRETIVA para correção a seco, c/ tampa protetora, 
formato ergonômico, atóxico, dimensões aproximada de 
3,5x8cm, o tamanho do rolo da fita é de 10mts e largura de 
no mínimo  4mm.Fabricação nacional, nome do fabricante, 
prazo de validade. Caixa c/ 06 unidades. 

Caixa 5 

10 
GRAMPEADOR de mesa metálico, tamanho pequeno, 
capacidade para grampear no mínimo 20 folhas. Fabricação 
nacional, prazo de validade indeterminado.  

Unid. 20 

11 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR de mesa referência 26/6, 
validade indeterminada, fabricação nacional, com arame de 
aço e tratamento anti-ferrugem Caixa c/5.000 unidades, 
cobreado 

cx 10 
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12 
PAPEL NO FORMATO A4 gramatura de 75g/m² medindo 
210mmx297mm na cor branca. Resma c/500 folhas 

Resma 300 

13 

CADERNO: Tipo: capa dura; Quantidade de folhas: mínimo 
48 folhas ; Revestimento: papel off set; Formato: 14,8 x 21 
cm; Requisito: folhas internas em papel branco 
apergaminado de 48g/m2, com margens e pautado. 

und 20 

LOTE II – MATERIAL ELÉTRICO 

14 PILHA pequena tipo alcalina modelo AAA und 40 

15 
LÂMPADA LED; Lâmpada LED Bulbo Foxlux – Luz Branca 
(6500K) – 15W – Bivolt – Base E-27 

und 40 

16 
EXTENSÃO de 04 entradas: Tamanho 5 metros (20 
Amperes) 

und 10 

MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 

17 TECLADO USB und 15 

18 MOUSE USB und 15 

19 ALCOOL ISOPROPOLICO (1 Litro) und 5 

20 CABO DE REDE (Modelo: Cat5e) Caixa 1 

21 HD SSD (120 GB) Und 8 

22 CONCECTORES RJ45 Macho Und 50 

23 PENDRIVE: 16 G UND 10 

MATERIAL COPA-COZINHA 

24 COPO DESCARTÁVEL: Para água, branco, de 200 ml CX 8 

25 
Garrafa Térmica material aço inoxidável; com alça; 
capacidade 1.8 l; sistema de pressão. 

UND 2 
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4. METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO E CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO. 
METODOLOGIA 

 A aquisição do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento de Dispensa de 
Licitação, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e 
suas alterações 

 Adotar-se-á como critério de adjudicação o MENOR VALOR POR LOTE. Sabe-se 
que a divisão do objeto da licitação deve ser adotada quando esta não ensejar prejuízos à 
plena satisfação da necessidade da Administração. Assim considerando, neste caso, optou-se 
por adjudicar o objeto em LOTES visando garantir a vantajosidade e a atratividade ao preço 
dos produtos, haja vista que certos itens possuem baixo custo no mercado, o que poderia 
acarretar em desinteresse por parte dos licitantes em concorrer pelo item isolado, visto que 
estes teriam valor baixo comparado aos demais presentes na licitação 

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 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). 

4. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

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 3390.30. 

5. PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

5.1 O objeto deste Projeto deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções 
previstas neste Projeto Básico; 

5.2 A Contratada deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, nos 
locais indicados no Anexo II deste  na Avenida Antonio Coelho de Carvalho , 396 
bairro central,  acompanhado da respectiva Nota Fiscal, em dias de expediente 
normal, de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 
18h00, correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais como 
frete, seguros, etc; 

5.3  O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações 
e condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

5.4 O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do 
objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto Básico; 

5.5 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 



  

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
   
__________________________________________________________________________________ 
 

6 
Este documento foi assinado eletronicamente no Sig-docs 

substituídos no prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

5.6 Em conformidade com os Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Termo 
será recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: para verificação a conformidade do objeto com suas 
especificações e quantidades; 

b) Definitivamente: por servidor ou uma comissão de recebimento, nomeados pela 
Administração contratante, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto 
e consequente aceitação. 

5.7 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de 
conformidade emitido pela Comissão de Recebimento, que o emitirá no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da entrega provisória; 

5.8 No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da 
regularização total da(s) pendência(s); 

5.9 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem 
ético-profissional da licitante vencedora pelos prejuízos resultantes da inobservância 
das obrigações assumidas; 

5.10 Havendo pedido de prorrogação de prazo de entrega, este somente será concedido 
em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, devendo ser encaminhado por 
escrito, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil do seu vencimento, 
aprsentando em anexo documento comprobatório do alegado pela Contratada, para 
efeito de justificativa plausível, em conformidade com o Art. 57, §1, da Lei nº 
8.666/93. 

6. DAS AMOSTRAS 

6.1 Será exigido do licitante previamente classificado em primeiro lugar que apresente 
amostra(s) dos item(ns) constantes neste Projeto.  

6.2 As amostras deverão possuir, obrigatoriamente, todas as informações acerca das suas 
especificações contidas na respectiva proposta, relativas às condições ou exigências 
contidas neste Termo; 

6.3 Será rejeitada a amostra que: 

6.3.1 Apresentar problemas durante a análise técnica; 

6.3.2 For de qualidade ou desempenho inferior em relação às especificações 
constantes da proposta; 

6.3.3 Não corresponder à composição, medidas, forma de embalagem prevista na 
descrição do produto; 

6.3.4 Não for entregue em sua embalagem original de fabricação e apresentação. 
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6.4 As amostras retidas estarão à disposição dos licitantes, que deverão recebê-las no 
local indicado subitem 11.1, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. Decorrido 
esse prazo, a Central de Licitações e Contratos estará tacitamente autorizada pelo 
licitante a promover o destino que lhe aprouver. 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

7.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante, ou 
comissão, 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 constatados; 

7.2 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; 

7.3 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, de 1993; 

7.4 Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa manterá preposto, aceito 
pela Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

8. TERMO DE CONTRATO 

 O Termo de Contrato será substituído por Nota de Empenho, conforme previsto no § 
4º do Art. 62, da Lei 8666/93, em virtude de se tratar de compra com entrega imediata dos 
bens adquiridos, dos quais não resultarão obrigações futuras. 

9. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

9.1 A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua 
proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar e retirar a nota de 
empenho, sob pena de decair o direito à contratação; 

9.2 A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no 
descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas; 

9.3 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela empresa durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pela Administração. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, depois de entregue e aceito 
definitivamente a totalidade do objeto, mediante o processamento normal de 
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liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda 
(SEFAZ-AP); 

10.2 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), para 
sua devida certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7º 
do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

10.3 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; 

10.4 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; 

10.5 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 isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção 
monetária do valor inicial; 

10.6 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: 

a) EM = I x N x VP, sendo:  

    EM = Encargos moratórios;  

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

    VP = Valor da parcela a ser paga;  

b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

    I= (TX/100)/360  

    I= (6/100)/360 = 0,00016438  

    TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes neste Projeto Básico;  

11.2 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, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.  
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11.3 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; 

11.4 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e 
descarga, até os locais indicados no Anexo II deste Termo; 

11.5 Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais 
que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Termo, 
ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 
responsabilidades provenientes deste Termo; 

11.6 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
Administração contratante; 

11.7 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do 
material fornecido; 

11.8 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; 

11.9 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 
fornecimento dos materiais e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

11.10 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações 
assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo; 

11.11 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;  

11.12 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; 

11.13 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; 

11.14 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da adjudicação do Processo Licitatório; 

11.15 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na 
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 
Administração contratante, nem poderá onerar os materiais objeto deste Termo, 
razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a Contratante; 
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11.16 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições 
previstas neste Projeto Básico; 

12.2 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações exigidas; 

12.3 Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a 
entrega do objeto a ser fornecido; 

12.4 Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa fornecer o objeto 
deste Termo dentro das normas estabelecidas; 

12.5 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pelo representante da empresa;  

12.6 Designar servidores para recebimento e atesto do fornecimento;  

12.7 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias;  

12.8 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de 
comissão/servidor designado nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666. 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93, a 
licitante e/ou contratada que: 

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

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 
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13.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às 
seguintes sanções: 

a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
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 vez comunicados oficialmente;  

c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, 
no caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, 
no prazo 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 
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 com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados. 

13.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
as empresas e os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

13.4 As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 18.1 poderão ser aplicadas à 
empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados; 
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13.5 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 Lei n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

13.6 A aplicação das penalidades é de competência da Procuradoria-Geral do Estado. 

13.7 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 decorrente das irregularidades constatadas; 

13.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 
Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 

Macapá - AP, 11 de maio de 2021. 
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