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PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 - DO OBJETO: 

O presente Projeto Básico tem por objeto a  Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de 

Proteção Individual e Coletiva para auxiliar prevenção ao contágio do Novo Corona vírus (COVID-

19), para serem utilizados pelos servidores da Escola de Administração Pública do Amapá – EAP e 

público externo que venham a utilizar os serviços prestados pela instituição, prevenindo assim, o 

possível contagio do vírus. A referida aquisição deve-se dar por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO 

através de cotação de preços, em razão da Situação de Emergência decretada pelo Governo do 

Estado e de acordo no inciso IV do art.24, da Lei n.º 8.666/93.  

 

2.0 - DA JUSTIFICATIVA 

O presente registo faz-se necessário em razão da necessidade de proteção aos servidores, 

colaboradores e cursistas da EAP, podendo assim  atender as suas demandas, durante o período 

da Pandemia do Novo Corona vírus, evitando e prevenindo a transmissão e o contagio da doença, 

considerando que não há tratamento especifico e as vacinas são insuficientes ainda para 

imunização da população. Assim, os materiais descritos são para serem utilizados na porta de 

entrada e outros locais estratégicos conforme especificação do objeto em questão. Diante dessa 

conjuntura, solicita-se COMPRA EMERGENCIAL DOS PRODUTOS. Medidas de bloqueio e 

disseminação da doença estão sendo tomados para proteger, Servidores e Colaboradores. Cabe 

ressaltar que a EAP vem tomando outras medidas de educação em saúde, isolamento social, por 
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meio de teletrabalho e divulgação interna acerca dos cuidados de prevenção da doença. 

Considerando ainda que o Ministério da Saúde orienta cuidados básicos reduzir os riscos de 

contrair a doença ou disseminá-la, e com a retomada gradual ao trabalho presencial dos 

servidores e dos cursos, há necessidade de aquisição de Equipamentos e Suprimentos de 

Proteção Individual e Coletiva para esta instituição. 

 

3.0 - FINALIDADE PÚBLICA 

Contensão da disseminação do vírus entre servidores, colaboradores e cursista da Escola 

de Administração Pública do Amapá. 

 

4.0 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

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

previsto no Art. 37, inciso da Constituição Federal de 1988. Porém, o referido comando 

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

“ressalvados os casos especificados na legislação”, especificado no inciso XXI - ressalvados os casos 

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 

nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. . Já o inciso IV do art.24, da Lei n.º 

8.666/93.Quando respalda que; “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” 

 

5.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

5.1 - O objeto a ser fornecido deverá atender as especificações técnicas mínimas e quantidades 

estimadas na tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

01 TERMÔMETRO - Tipo: digital Infravermelho; Requisito: com mira laser, visor LCD com 

iluminação e desligamento automático; Medidas Alcançadas: distância focal mínima: 

12:1 - Escala: -50°C +550°C;Acompanha: estojo rígido. 

unid 02 

02 SABONETE LÍQUIDO - aspecto físico: liquido, viscoso, cremoso; Apresentação: refil; 

Aroma: suave. Embalagem contendo 500ml 
emb 120 
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03 MÁSCARA CIRÚRGICA: tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, 

tamanho único, tipo fixação: com elástico, características adicionais: clip nasal 

embutido, hipoalergênica 

unid 150 

04 TAPETE HIGIENIZADOR - Material: borracha eva; Dimensões: 60 cm x 40 cm, com 2 cm 

de espessura e rebaixo de 1 cm nas estações; Demais especificações: carpete em dupla 

face, medindo 34 x 34 cm 

unid. 07 

05 DISPENSER ÁLCOOL GEL –de Parede com capacidade mínima de 500ml com bico 

dosador. Com visor que facilita a verificação da reposição, acompanha chave de 

abertura, três parafusos para suporte para ser fixado na parede e três buchas. 

Dimensões externas  

unid. 10 

 

 

6 .0– PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

6.1. Os materiais deverão ser entregues na Unidade de Material e Patrimônio da Escola de 

Administração Pública do Amapá - EAP, localizada à Rua Amazonas, nº 20, Bairro Central, CEP: 

68.900-013, de segunda-feira a sexta-feira das 8h00min às 11h00min e 14h00min às 17h00min. 

Os materiais deverão ser recebidos por servidores da CAF, sendo um servidor necessariamente da 

área Administrativa – Almoxarifado da EAP; 

6.2. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da 

Unidade de Material e Patrimônio da EAP/AP é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou 

da transportadora, não sendo a EAP responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar 

o transporte. 

 

7.0 – METODOLOGIA PARA A CONTRATAÇÃO 

 

7.1. A aquisição dar-se-á mediante processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, em conformidade com o 

Art. 24, inciso IV c/c Art. 26, incisos I, II e III, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

 

7.2. Da Caracterização da DISPENSA – CARÁTER EMERGENCIAL E DE CALAMIDADE PÚBLICA (Art. 

26, Inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93). Justifica-se a presente aquisição de material de consumo 

essenciais para o enfrentamento desse vírus no Estado do Amapá e resguardando a saúde dos 

servidores, colaboradores e cursistas da EAP. 

 

7.3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO (Art. 26, Inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93). Os preços serão 

obtidos por meio de pesquisa realizada por diversos parâmetros, bem como por prévia pesquisa 

no mercado local. 

 

8.0 – EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
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8.1. Durante o fornecimento se mantenha em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, bem como todas as condições de habilitação para contratação com a Administração 

Pública, referentes às regularidades perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao 

FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT). 

8.2. Excepcionalmente e mediante Justificativa, poderá ser dispensada a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais 

requisitos de habilitação, ressalvados a exigências de apresentação de prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do Art. 7° da 

Constituição. 

8.3. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de 

empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou 

contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única 

fornecedora do bem ou serviço. 

 

9.0 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Programa de Trabalho 1320304122005, Fonte do Recurso: 101, Natureza de Despesa: 339030 

Material de Consumo e 449052 – Equipamentos e Material permanente - 44905235-Aparelhos, 

Equipamentos e Utensílios Méd. Odont., Lab. e Hospitalares. 

 

10.0 – DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

10.1. A Administração convocará oficialmente a contratada, 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. 

10.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pela Contratada, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado. 

10.3. A recusa injustificada da contratada em aceitar a nota de empenho dentro do prazo 

estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e 

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

sanções legalmente previstas no Art. 81 da Lei n° 8.666/93. 

11.0 – DO TERMO DE CONTRATO 

O termo de contrato será substituído pela Nota de Empenho, conforme previsto no 

parágrafo 4° do Art. 62, da Lei 8.666/93, em virtude do objeto se tratar de compra com entrega 

imediata e integral dos materiais adquiridos, dos quais não resultarão obrigações futuras. 

 

12.0 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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12.1. O pagamento será efetuado em prazo de até 30 (trinta) dias, mediante o processo normal de 

liquidação e liberação dos recursos financeiros pela SEFAZ/AP, que ocorrerá após regular 

fornecimento e atesto de entrega. 

12.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da Contratada da 

Nota/Fatura e referente ao objeto entregue, acompanhado dos documentos de regularidade 

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

a Administração Contratante para sua devida certificação pelo fiscal designado, conforme disposto 

no Art. 29 da Lei n° 8.666/93, e no Art. 6° e 7°, inciso II, do Decreto Estadual n° 1.278, de 17 de 

fevereiro de 2011. A condição de regularidade poderá ser dispensada em razão da situação de 

emergencial idade. 

12.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária indicada 

por esta, 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. 

12.4. A administração reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota (s)/Fatura (s) a serem pagas, 

qualquer débito existente da contratada; 

12.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou 

correção monetária do valor inicial. 

 

13.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Fornecer os materiais conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e 

nas quantidades solicitadas pela Administração; 

13.2. Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) propostos pela 

Administração da EAP/AP, conforme previsto no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93; 

13.3. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus 

empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação; 

13.4. Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, no prazo de garantia, qualquer material 

defeituoso que houver fornecido; 

13.5. Encaminhar cópia das Certidões de Regularidade Fiscal, estadual e Municipal e Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas; 

13.6. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à EAP/AP e /ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 

13.7. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), 

fornecendo o número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se 

reportar quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado mantenha 

permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. 

13.8. Manter durante toda a vigência contratual, as condições de habilitação do certame. 



  

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPA-EAP 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/EAP 

Rua: Amazonas, 20 B. Central - CEP: 68.900-013 - Macapá-AP 

www.eap.ap.gov.br / eap@eap.ap.gov.br 
 
 

 

14.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa 

fornecer os produtos dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência; 

14.2. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao material 

solicitado, observados os procedimentos licitatórios. 

14.3. Encaminhar a nota de empenho para a contratada; 

14.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas 

obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

14.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto deste Termo de Referência por meio de um representante 

da Unidade de Administração especialmente designado para tanto; 

14.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de 

execução contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência; 

14.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo 

de Referência. A liquidação do pagamento se dará conforme preenchimento das exigências 

previstas no Decreto nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011 – GEA, nos artigos 4º, 6º e 7º. 

14.8. Designar servidor para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, conforme o que 

preconiza o art. 67 da Lei 8.666/93; 

 

15.0 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

15.1. A execução das obrigações contratuais integrantes desta contratação será fiscalizada por 

Servidor devidamente designado, com autoridade para exercer, como representante da 

Administração da EAP, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização 

da execução contratual; 

15.2. A fiscalização do contrato ficará incumbida de atestar o recebimento do material objeto do 

contrato após verificação das especificações, rejeitando o que não estiver de acordo com este 

termo de referência, por meio de notificação à contratada, onde se determine as providências 

necessárias ao regular fornecimento do que for solicitado, bem como anotar e enquadrar as 

infrações constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico; 

15.3. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência da Unidade 

Administrativa, esta deverá solicitar a seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das 

medidas cabíveis. 

15.4. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

15.4.1. Encaminhar à Coordenadoria Administrativo-Financeira - CAF o documento que relacione 

as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA; 
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15.4.2. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo do material, indicando as ocorrências de 

indisponibilidade do serviço contratado; 

15.4.3. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais; 

15.4.4. Designar servidor para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, conforme o que 

preconiza o art. 67 da Lei 8.666/93. 

 

16.0 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem 

justificativas aceitas pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 

poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas, 

ou suspensões temporárias do direito de licitar, a critério da Administração; 

16.2.  Considerar-se-á descumprimento parcial do contrato: 

a) A entrega dos materiais com atraso; 

b) A entrega de materiais diversos do especificado neste Termo de Referência ou do oferecido 

pelo licitante em sua proposta; 

c) A apresentação dos materiais em embalagem violada ou indícios de má conservação, 

hipótese em que o recebimento poderá ser rejeitado; 

d) A entrega parcial dos materiais solicitados. 

16.3. Considerar-se-á descumprimento total do contrato, sujeito as penalidades previstas: 

a) A recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho; 

b) A não entrega do material empenhado após o prazo da prorrogação descrito no item (7.4). 

16.4. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações 

cometidas pela CONTRATADA, nos seguintes casos: 

16.4.1. Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato. 

16.4.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total empenhado, a partir do 

primeiro dia de atraso ou substituição do material, limitado ao trigésimo dia, a partir do qual será 

considerada inexecução total cumulada com rescisão contratual e a multa devida. 

a) O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor; 

b) Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importância 

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, esta será 

cobrada judicialmente. 

16.5. Aplicar-se-á as disposições no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

16.6. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo 

compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante; 

16.7. As penalidades serão registradas no SICAF; 
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16.8. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios 

do devido processo legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em 

que tomar conhecimento dos fatos; 

16.9.A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da 

licitante por perdas e danos causados à Administração Pública. 

. 

17.0 – CONDIÇÕES DE RECISÃO 

17.1. De acordo com o Art. 77 da Lei n° 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento irregular 

das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da contratada, 

assegurará à EAP, sem ônus de qualquer espécie para esta sem prejuízo as sanções 

administrativas, o direito de dá-lo por reincidido. 

17.2 – A rescisão se efetuará mediante notificação através de oficio, com antecedência de 30 

(dias) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo 

dos demais motivos no Art. 78 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

17.3. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades consoante estabelece o Art. 79 da 

Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

18.0- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

A Nota de Empenho, como substituto contratual, terá vigência a contar da data de sua assinatura 

e término com o recebimento definitivo do objeto, ficando adstrita ao respectivo crédito 

orçamentário, ou seja, ao encerramento do exercício financeiro, sem prejuízo quanto ao 

cumprimento do prazo de validade do fornecido. 

 

19.0 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

O menor valor estimado obtido através de pesquisa mercadológica anexadas nos autos do 

processo,assim como demonstrado no Mapa comparativo,para servir como referencia para a 

referida contratação foi de R$ 1.710.00 (mil setecentos e dez reais   ). 

 

20.0– DAS PLANILHAS ORCAMENTÁRIAS E DE PREÇOS] 

Está anexo neste documento o modelo da pesquisa mercadológica utilizada. Informando que as 03 

(três) pesquisas de preço estarão anexas nos autos do processo. 

 

Macapá, 11 de março de 2021. 

 

______________________________________________ 
JONIHSON MORAES DIAS 

Comissão Permanente de Licitação – EAP 

DECRETO 0054/ 2021 
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ANEXO :MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

À ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO AMAPA 

DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social: ______________________________________________________________________ 
Nome Fantasia: ____________________________________________________________________ 
CNPJ: ____________________________________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________________________________________ 
CEP: ______________________________ Cidade/UF: _____________________________________ 
Telefones: _________________________________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

01 

TERMÔMETRO - Tipo: digital Infravermelho; Requisito: com mira laser, visor LCD com 
iluminação e desligamento automático; Medidas Alcançadas: distância focal mínima: 
12:1 - Escala: -50°C + 550°C; Acompanha: estojo rígido. 
 
 

UNID. 02  

 

02 
SABONETE LÍQUIDO - aspecto físico: liquido, viscoso, cremoso; Apresentação: refil; 
Aroma: suave. Embalagem contendo 500ml. 

EMBAL. 120  

 

03 

MÁSCARA CIRÚRGICA: tipo nãotecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tamanho 
único, tipo fixação: com elástico, características adicionais: clip nasal embutido, 
hipoalergênica, tipo uso: descartável. 
 
 

UNID. 150  

 

04 
TAPETE HIGIENIZADOR - Material: borracha eva; Dimensões: 60 cm x 40 cm, com 2 cm 
de espessura e rebaixo de 1 cm nas estações; Demais especificações: carpete em dupla 
face, medindo 34 x 34 cm. 

UNID. 07  

 

05 

DISPENSER ÁLCOOL GEL –de Parede com capacidade minima de 500ml com bico 

dosador. Com visor que facilita a verificação da reposição, acompanha chave de 

abertura, três parafusos para suporte para ser fixado na parede e três buchas. 

Dimensões externas           ( Ax L x P): 15 x 10 x 6 cm. 

 

 

 

UNID. 10  

 

VALOR TOTAL  

Declara a empresa que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na comercialização do material/prestação de serviços. 

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: _________________ Agência: ____________ Conta Corrente: __________________ 

Prazo de validade da cotação: ____/____/____. 

Prazo de entrega: até ____ dias.  

Macapá, _____ de março de 2021. 

_________________________________________________ 

Responsável pelo orçamento 
Assinatura e carimbo da empresa 
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