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PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO  

 

1.1. O presente projeto básico tem por objeto a SERVIÇO RELATIVO À MONTAGEM E MANUTENÇÃO DA REDE 

DE FLUIDOS MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A MONTAGEM DAS REDES, 

ALÉM DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE RDC – 50 (ANVISA) E 

ABNT 12188, para o atendimento das necessidades do Hospital Estadual de Santana – HES, relacionados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, 

causador da COVID-19. 

1.2. O referido processo deverá ser realizado na mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, em conformidade com 

o inciso IV do Art. 24º da Lei nº 8.666/93, para a Contratação de serviço continuado em regime de empreitada 

por PREÇO GLOBAL. 

2. DA JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA 

2.1. É de conhecimento geral que em dezembro de 2019 um novo coronavírus (SARS-COV-2) foi identificado 

como causa de doença respiratória aguda grave (COVID-19), e que a mesma estava sendo disseminada em 

diferentes países. Diante disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou 

Emergência em Saúde Pública  de Importância Internacional (ESPII), em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19), e em março de 2020, com a disseminação do vírus em diferentes países, foi 

declarada a pandemia. 

2.2. Diante disso, a Portaria nº 188/GM/MS, publicada em 04 de fevereiro de 2020, declarou Emergência em 

Autorizo este Projeto Básico de acordo                                com 

o Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93: 

 
JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

Decreto nº 1.722/2020 
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Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus, 

e o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, reconheceu a ocorrência de estado de calamidade 

pública. 

2.3. O Ministério da Saúde, através da Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, declarou, em todo o território 

nacional, o estado de transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19). 

2.4. A partir deste cenário, reconheceu-se a grave ameaça à saúde pública e a necessidade de preparação 

dos serviços para possível recepção de número alto de pacientes com insuficiência respiratória aguda grave 

decorrente do novo coronavírus (COVID-19), bem como quanto a iminente tensão e sobrecarga das unidades 

de saúde para atendimento dos casos suspeitos, com prejuízos da disponibilidade de leitos de Medicina Crítica, 

equipamentos de proteção individual (EPIs), fármacos específicos e outros insumos, equipamentos médico 

hospitalares, dentre outros. 

2.5. No Estado do Amapá, conforme informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado, são 102.258 

casos confirmados, 80.630 descartados e 1810 em análise laboratorial, 1.432 óbitos e 322 pacientes em 

isolamento hospitalar, sendo 226 na rede pública e 96 na rede privada. Entre os casos confirmados, 216 estão 

no sistema público (104 em leito de UTI /112 em leito clínico) e 62 estão na rede particular (23 em leito de UTI 

/39 em leito clínico). Já entre os casos suspeitos, 10 estão no sistema público (0 em leito de UTI /10 em leito 

clínico), e 34 estão na rede particular (0 em leito de UTI /34 em leito clínico). O percentual de ocupação dos 

leitos voltados para o atendimento da covid-19 no Amapá é de 62,05%. Essas informações foram colhidas no 

Portal do Governo do Estado, no dia 15 de março de 2021, com dados referentes ao dia anterior. 

2.6. Devido ao agravamento da pandemia de COVID-19 no Amapá, evidenciado pelos números 

supramencionados, o Governo do Estado decretou restrições mais rígidas, determinando o lockdown mediante 

três decretos subsequentes, a saber: Decreto 0907, de 16 de março de 2021; Decreto 0990, de 25 de março 

de 2021; e Decreto 1070, de 31 de março de 2021. 

2.7. Desse modo, a circunstância exige que a Secretaria de Estado da Saúde, sem prejuízo nos atendimentos 

regulares, amplie a sua capacidade de atendimento ao paciente sintomático de infecção por COVID 19, incluída, 

neste contexto, a capacidade de atendimento clínico e intensivo do HES. 

2.8. Considerando o PRODOC nº 300101.0068.1851.0118/2021, cujo conteúdo é a oferta de tenda a custo 
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exclusivo da empresa STATUS PRODUÇÕES EIRELI, CNPJ: 10.452.968/0001-02, a qual ofereceu para 

montá-la sem expensas para esta Secretaria, mas eximiu-se da responsabilidade pela operacionalização, 

manutenção, conservação e uso do Hospital de Campanha (estrutura completa montada), bem como pela 

aquisição dos equipamentos e materiais de saúde e mão de obra necessária para sua total implementação e 

operacionalização; e o PRODOC nº 300101.0077.1851.0244/2021, que especifica o objeto a ser contratado, 

qual seja a instalação de rede de gases na estrutura metálica da tenda doada a esta Secretaria, faz-se premente 

a contratação de empresa especializada na execução do respectivo objeto. 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

3.1. Considerando a Portaria n° 188/2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública 

de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov); 

3.2. Considerando que a ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19) importa na disponibilidade direta, de 

urgência e emergência no atendimento aos acometidos, com medicamentos, e atendimento médico – 

hospitalar, atendimento psicológico e social; 

3.3. Considerando a necessidade de estabelecer uma situação jurídica especial, que permita que os órgãos 

da Administração Pública Estadual realizem ações emergenciais de prevenção, mitigação, preparação e 

resposta visando o atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse público, bem como 

ações para minimizar os danos e agravos à população e a economia do estado;  

3.4. Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

3.5. Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris: 

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 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; (grifou-se). 

3.6. É patente a urgência em decorrência da emergência de saúde pública, conforme Lei Federal n° 8.666/93, 
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bem como dos Decretos Estaduais n° 1.375, 1.376 e 1.377/2020, do Estado do Amapá, que consideram que a 

situação demanda o emprego imediato de medidas de prevenção e controle de riscos, danos e agravos a saúde 

pública. Nestes termos, a conjuntura excepcional observada demanda celeridade dos órgãos públicos nos 

processos de contratação, configurando-se como justificativa para a execução de contratos mediante dispensa 

de licitação, observado o amparo legal descrito nos itens 3.4 e 3.5. 

4. VISTORIA 

4.1. A Contratada poderá vistoriar os locais onde serão executados os serviços até o quinto dia útil anterior à 

data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de 

dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

- SESA, pelos telefones (96) 991937-7021 , de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h30min às 18h. 

4.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, a Contratada não poderá alegar o desconhecimento 

das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas 

em decorrência deste Projeto Básico. 

5. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO 

5.1. O projeto da rede de gases deverá observar a área total de 800 m², conforme detalhado no Anexo I deste 

Projeto Básico. 

5.2. A proposta de serviço relativo à montagem da rede dos fluidos medicinais, com fornecimento de material, 

a qual será aplicada na Tenda do Hospital de Campanha em frente ao Hospital Estadual de Santana, deverá 

estar em conformidade com a legislação vigente RDC-50 (ANVISA) e ABNT 12188. 

5.3. A distribuição para os locais será suprimida diretamente da rede principal vinda dos Tanques Criogênicos. 

5.4. A contratada fornecerá os materiais necessários à montagem das redes, além de mão de obra 

especializada, tais como Pontos de Consumo, Válvulas de Seccionamento, Painel de Alarme, Tubos e 

Conexões de cobre Classe A. 

5.5. Todas as instalações de gases especificadas neste projeto básico serão fornecidas em perfeito estado de 

funcionamento, tendo garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação e montagem. 
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5.6. Abaixo, segue planilha de especificações e quantitativos de serviços e insumos que compõem o objeto a 

ser contratado: 

Item Descrição Un Qnt 

01 
Montagem e instalação de rede para leitos conforme padrão, totalizando 365m de tubo de 
cobre 15mm, 22mm, 28mm Classe ‘A’, Conexões em Tê e Cotovelos de 15 a 28mm. 

Un 1,0 

1.1 Rede de tubo 15mm x 0,80 x 5000mm, Classe A (NBR 13206), Extrudado rígido.  M 70 
1.2 Rede de tubo 22mm x 0,90 x 5000mm, Classe A (NBR 13206), Extrudado rígido. M 260 

1.3 Rede de tubo de 28mm x 0,90 x 5000mm, Classe A (NBR 13206), Extrudado rígido. M 20 

1.4 Rede de tubo de 35mm x 1,10 x 5000mm, Classe A (NBR 13206), Extrudado rígido. M  

1.5 Conexões (Tê, Curva, Luva) de 15mm, 22mm Un 170 

1.6 Conexões (Tê, Curva, Luva) de 28mm Un 10 

1.7 Solda Prata 35% teor, sem cadmio. Kg 0,800 

1.8 Seccionamento com Válvula de fechamento e conector de ¾  Un 10 

02 
Instalação de Postos Aparente entre Oxigênio, Ar Comprimido com Válvulas BI de retenção. 
(Niple+Pino Impacto) 

Un. 1,0 

2.1 Posto Consumo de Oxigênio Medicinal (ANVISA Reg. Min. Saúde – 10432309001) Un 63 

2.2 Posto Consumo de Ar Comprimido (ANVISA Reg. Min. Saúde – 10432309001) Un 63 

2.3 Posto Consumo de Vácuo Clinico (ANVISA Reg. Min. Saúde – 10432309001) Un - 

2.4 Posto Consumo de Óxido Nitroso (ANVISA - Reg. Min. Saúde – 10432309001) Un - 

2.5 Painel de Alarme Sonoro Monitoramento 110v, (ANVISA - Reg. Min. Saúde – 80519180009) Un 02 

03 
Mão - de- obra especializada e mobilização de interligação. Insumos (Lixa, Fluxo, braçadeiras 
em “D” e Carga de Montagem O2 e C2H2).  

Srv 1,0 

3.1 Mão de Obra especializada e equipe, com material de apoio, metro montado. Un 1,0 
 Total Geral   

 

6. VALOR ESTIMATIVO  

6.1. O valor estimado total para este serviço é de R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais) . 

7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento correrão a conta dos recursos 

específicos da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, qual seja: 

 

 

 

8. DA PROPOSTA  

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

financiamentos subsidiados. 

AÇÃO NATUREZA FONTE 

2110 339039 216 
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8.2. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

de mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

8.3. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Projeto Básico, a EMPRESA SERÁ HABILITADA e 

vencedora. 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Célula de Identidade/RG e CPF do representante dos sócios; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) 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; 

d) 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; 

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

f) 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; 

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

9.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

b) 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 
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n.º 1751/2014; 

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

d) 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 VII-A da consolidação das leis do 

trabalho, aprovada pelo decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) 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; 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

f.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 domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

h) 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. 

9.3. Relativa à Qualificação Técnica: 

a.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 Licitante 

tenha executado ou que esteja executando este tipo de objeto satisfatoriamente. 

a. 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 
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Acervo Técnico, com Atestado (CAT-A), vinculado ao profissional, dos serviços prestados pela licitante que 

comprove atividade relacionada com os itens mencionados; 

b) 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. 

e) 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. 

9.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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; 

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

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

f) Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação 

das fórmulas: 
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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 

 

10. DO CONTRATO 

10.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a vigência de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados a partir da data de sua assinatura, ou enquanto durar a execução do objeto, desde que não 

ultrapasse o prazo supramencionado, em conformidade com o Art. 24 Inciso IV da Lei 8.666/93. 

10.2. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, conforme 

preceitua o Art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.  

10.3. 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. 

10.4. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei nº 

8.666/1993 e alterações posteriores: 

 
10.4.1. Unilateralmente, a critério exclusivo do CONTRATANTE, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue 

diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para este nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto na Cláusula 

“Das Penalidades”; 

 

10.4.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE; ou 

 

10.4.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
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10.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada, 

devidamente ratificada pelo Gestor do CONTRATANTE; 

 

10.6. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar 

e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 

acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos serviços; 

 

10.7. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

 
 

11. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA  

11.1. O prazo 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 Núcleo de Execução Orçamentária 

do Fundo Estadual de Saúde (FES/NEO), a qual deverá ser retirada imediatamente a contar da data de 

convocação da empresa; 

11.2. 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; 

11.3. É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos produtos para os locais designados no 

Projeto Básico. 

11.4. O objeto deste Projeto Básico será executado nas dependências do Hospital Estadual de Santana. 

Cito: R Salvador Diniz, 1598 - Santana, AP - CEP: 68925-000. 

12.  DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  

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

IMEDIATAMENTE, aceitar e retirar a nota de empenho. 

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

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

especificações e condições contidas neste Projeto Básico, em seu anexo e também na proposta apresentada. 

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

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

13.1. São obrigações da empresa a ser CONTRATADA: 

13.1.1. 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; 

13.1.2. 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 Secretaria;  

13.1.3. 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 de 

trabalho; 

13.1.4. Disponibilizar 1 (um) supervisor para acompanhamento dos serviços até a conclusão da montagem de 

todas as estruturas; 

13.1.5. Administrar, executar e fornecer os serviços e materiais previstos na execução do serviço de 

montagem; 

13.1.6. 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; 

13.1.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte necessário ao deslocamento de pessoas e de 
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materiais, seja ele próprio ou locado, bem como por qualquer custo relativo à alimentação do pessoal 

disponibilizado para a prestação dos serviços; 

13.1.8. 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; 

13.1.9. Observar e cumprir todas as diretrizes constantes no projeto básico; 

13.1.10. Disponibilizar técnicos qualificados e experientes para atendimento às demandas pertinentes ao 

cumprimento do respectivo serviço; 

13.1.11. 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; 

13.1.12. Obedecer às normas técnicas existentes para montagem, desmontagem e operação de estruturas e 

dos equipamentos; 

13.1.13.  Realizar testes de estanqueidade, purga, operação inicial e treinamento de responsáveis das 

instalações; 

13.2. Realizar, em caso de necessidade, obras civis, tais como como escavações, quebra de paredes e rasgos 

em alvenaria. 

13.2.1. 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; 

13.2.2. 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. 
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14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

14.1. Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, esta Instituição se comprometerá a: 

14.1.1. Prestar todas as informações e orientações à empresa com relação ao produto aser ofertado; 

14.1.2. Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos no contrato a ser firmado; 

14.1.3. Notificar, por escrito, à empresa toda e qualquer irregularidade constatada na prestação dos serviços; 

14.1.4. Não exigir da empresa fornecimento de material estranhos às atividades especificadas neste Projeto 

Básico; 

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

prescritas neste Projeto Básico, atestando sua conformidade; 

14.1.6. Rejeitar os produtos, caso estejam em desacordo com as especificações mínimas definidas neste 

Projeto Básico; 

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

definitivo do objeto; 

14.1.8. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas no projeto. 

14.1.9. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

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

15. DO ACOMPANHAMENTO  

15.1. O CONTRATANTE designará servidor para fiscalizar a execução do SERVIÇO; 

15.2. 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. 

15.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade competente. 
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15.4. Acompanhamento do serviço contratado e ateste das NOTAS FISCAIS/FATURA; 

15.5. Checar o funcionamento dos equipamentos, informando a CONTRATADA a necessidade de manutenção 

nos mesmos, dentro do prazo de garantia acordado. 

16. DO PAGAMENTO  

16.1. A Nota Fiscal Do serviço deverá ser apresentada no NAD/SESA e posteriormente será certificada pelo 

setor responsável. 

16.2. 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; 

16.3. Na Nota Fiscal deverão ser discriminados de forma detalhada os valores de todos os serviços. 

16.4. 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; 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 

sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 

inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes penalidades: 

 

16.1.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

 

16.1.2. Multa de 0,5% ao dia sobre o valor contratado em caso de atraso na execução dos serviços, 

limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da administração, no caso 

de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 
16.1.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na execução do 

objeto, por período superior ao previsto na alínea “b.1”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;  

 

16.1.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado/contratado, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida; 
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16.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a CONTRATADA 

que: 

 

16.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

16.2.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 
16.2.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

 

16.3. As sanções de advertência e impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública poderão 

ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

 

16.4. Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias contados do dia seguinte ao da notificação a Contratada que lhe poderia ser aplicada, 

cabendo recurso à instância superior, em igual prazo, da decisão proferida por aquela autoridade. 

 
16.5. Os preços adotados pela Contratada nas faturas que forem emitidas poderão sofrer supressões 

(glosas), em caso de descumprimento de obrigações previstas neste Contrato, sendo estas devidamente 

sancionadas pela Administração Contratante. 

 

16.6. De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/1993, o não cumprimento ou o cumprimento irregular das 

cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da CONTRATADA, assegurará ao 

CONTRATANTE, sem ônus de qualquer espécie para esta e sem prejuízo do disposto nas Penalidades, o 

direito de dá-lo por rescindido; 

 
16.7. A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo dos demais motivos 

previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores; 

 
17. DO FORO 

 

17.1. Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Macapá para dirimir as dúvidas não 

solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas. 
 

 
 

Macapá-AP, 08 de abril de 2021 
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