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1. JUSTIFICATIVA  
 

                 A aquisição em tela, justifica-se pela necessidade de dar suporte pericial 
aos Peritos Criminais, que trabalham no Laboratório Forense desta Instituição, para 
revelação e afirmação das drogas ilícitas apreendidas pela Polícia Civil ou Federal, 
quais os substratos e compostos que estas drogas contêm.  
                 Sem esses produtos químicos, e humanamente impossível a confirmação 
do conteúdo das drogas, pois em sua grande maioria, são drogas misturadas, e os 
produtos químicos, garantem aos peritos o embasamento científico para afirmar se as 
drogas apreendidas são misturadas ou puras. 
                  Sem essa afirmação pericial, a sociedade e a mais prejudicada, pois os 
indivíduos presos, dependendo da droga apreendida, pode ter sua sentença diminuída 
ou aumentada e em alguns casos, sem essas periciais, até absolvido, pois e com a 
comprovação cientifica que se garante a aplicação da lei nesses casos.                         
 

2. OBJETO 
 
                  Contratação de empresa habilitada para fornecimento de reagentes 
químicos para a tender a demanda do Laboratório Forense desta Instituição. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E QUANTIDADES DOS MATERIAIS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 

01 

ÁCIDO ACÉTICO - aspecto físico: líquido límpido 
transparente; peso molecular: 60,05 g/mol; fórmula 
química: C2H4O2; Grau de Pureza: mínima de 99,7%; 
número de referência química: CAS 64-19-7; 
característica adicional : glacial. 

1 litro 06 

02 
ACETATO DE COBALTO II - aspecto físico: em pó, 
fórmula química: (CH₃COO)₂Co.4 H₂O, peso 
molecular: 249.08 g/mol. 

Frasco 
250,0g 01 

03 
ACETATO DE ETILA - aspecto físico: líquido, pureza 
mínima: pureza mínima de 99,9%, composição 
química: CH3CO2C2H5, peso molecular: 88,11 g/mol, 
característica adicional: padrão analítico de referência. 

Frasco 1 
litro 06 

04 
ACETONA – Grau HPLC: aspecto físico: líquido 
límpido transparente, fórmula química: C3H6O, massa 
molecular: 58,08 g/mol, grau de pureza: pureza 
mínima de 99,8%, característica.  

Frasco 1 
litro 06 

05 ACETONITRILA - aspecto físico: líquido incolor, 
límpido, odor de éter; peso molecular: 41,05 g/mol; 

Frasco 1 
litro 01 
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fórmula química: CH3CN; Grau de Pureza: mínima de 
99,9%; Aplicação: reagente p/ HPLC. 

06 
ÁCIDO FÓRMICO - aspecto físico: líquido incolor, 
odor penetrante, composição química: HCOOH, peso 
molecular: 46,03 g/mol, teor de pureza: pureza mínima 
de 98%. 

Frasco 1 
litro 02 

07 

ÁCIDO NITRICO - aspecto físico: líquido incolor a 
levemente amarelado, fumegante, fórmula química: 
HNO3, peso molecular: 63,01 g/mol, grau de pureza: 
pureza mínima de 98%, característica adicional: 
reagente p.a. 

Frasco 1 
litro 02 

08 

ÁCIDO OXÁLICO – dihidratado:  aspecto físico: cristal 
ou pó branco cristalino higroscópico, peso molecular: 
126,07 g/mol, fórmula química: C2H2O4.2H2O, grau 
de pureza: pureza mínima de 99%, característica 
adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 1000g 01 

09 

ÁCIDO PERCLÓRICO – aspecto físico: líquido incolor 
ou levemente amarelado, peso molecular: 100,46 
g,mol, fórmula química: HCLO4, grau de pureza: 
concentração mínima de 70%, característica adicional: 
reagente p.a. 

Frasco 1 
litro 02 

10 
ÁCIDO SULFÚRICO - aspecto físico: líquido incolor, 
fumegante, viscoso, cristalino, fórmula química: 
H2SO4, massa molecular: 98,0 g,mol, grau de pureza: 
teor de 100% (H2SO4). 

Frasco 1 
litro 02 

11 

ÁCIDO TARTÁRICO - aspecto físico: pó cristalino 
branco, inodoro, peso molecular: 150,09 g/mol, 
fórmula química: C4H6O6, grau de pureza: pureza 
mínima de 99,5%, característica adicional: reagente 
p.a., número de referência química: cas 87-69-4. 

Frasco 
250g 02 

12 
ÁLCOOL ETÍLICO - Apresentação Líquido; Teor 
alcoólico: 99,9 %, Apresentação: líquido. Fórmula: 
CH3CH2OH; massa molecular: 46,0g/mol 
característica adicional: reagente P.A. 

Frasco 1 
litro 06 

13 
ÁLCOOL N-PROPANOL - Apresentação Líquido; 
grau de pureza: 99,9%, fórmula: CH3CH2CH2OH, 
massa molecular: 60,0 g/mol. característica adicional: 
reagente P.A. 

Frasco 1 
litro 02 

14 
BICARBONATO DE SÓDIO - aspecto físico: pó 
branco, fino, peso molecular: 84,01 g/mol, fórmula 
química: NaHCO3, grau de pureza: pureza mínima de 
99,7%, característica adicional: reagente acs. 

Frasco 
de 1000g 01 
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15 

CARBONATO DE POTÁSSIO - Aspecto físico: finos 
grânulos brancos, inodoros, peso molecular: 138,21 
g/mol, fórmula química: k2CO3 anidro, grau de 
pureza: pureza mínima de 99%, característica 
adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 1000g 01 

16 
CARBONATO DE SÓDIO - aspecto físico: pó branco, 
higroscópico, inodoro (barrilha leve); fórmula química: 
Na2CO3 anidro; peso molecular: 105,99 g/mol; Grau 
de Pureza: mínima 99%. 

Frasco 
de 100g 01 

17 
CICLOHEXANO – Fórmula química: C6H12, massa 
molar: 84,16 g/mol, aspecto físico : líquido, grau de 
pureza : pureza mínima de 99,7%, características 
adicionais: grau p.a. 

Frasco 1 
litro 03 

18 

CLORETO DE AMÔNIO - Aspecto físico: pó branco, 
cristalino, inodoro, peso molecular: 53,49 g/mol, 
fórmula química: NH4Cl, teor de pureza: pureza 
mínima de 99,5%, característica adicional: reagente 
p.a. 

Embalag
em 

1000g 
01 

19 

CLORETO DE BÁRIO – Aspecto físico: pó ou grânulo 
cristalino, incolor ou branco, fórmula química: BaCl2 
anidro, massa molecular: 208,27 g/mol, grau de 
pureza: pureza mínima de 99%, característica 
adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 500g 01 

20 

CLORETO DE CÁLCIO – Aspecto físico: pó, 
granulado ou escama branca ou rosada, opaca, 
fórmula química: CaCl2.2h20, massa molecular: 
147,01 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, 
característica adicional: reagente p.a.. 

Frasco 
de 500g 01 

21 

CLORETO DE COBALTO II -  hexahidratado; Aspecto 
físico: cristal rosa a vermelho, odor leve penetrante, 
peso molecular: 237,93 g/mol, fórmula química: 
CoCl2.6H2O, teor de pureza: pureza mínima de 98%, 
característica adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 100g 01 

22 

CLORETO DE MERCURIO II - Aspecto físico: cristais 
brancos, inodoros, peso molecular: 271,52 g/mol, 
fórmula química: HgCl2 (cloreto mercúrico ou bicloreto 
de mercúrio), teor de pureza: pureza mínima de 
99,5%, característica adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 100g 01 

23 
CLORETO DE SÓDIO - aspecto físico: pó cristalino 
branco ou cristais incolores, composição química: 
NaCl anidro, peso molecular: 58,45 g/Mol, pureza 
mínima: pureza mínima de 99%. 

Frasco 
de 500g 01 
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24 

CLORETO FÉRRICO – aspecto físico: cristais 
brancos, inodoros, peso molecular: 162,2g/mol, 
fórmula química: FeCl3, teor de pureza: pureza 
mínima de 99,5%, característica adicional: reagente 
p.a. 

Frasco 
de 500g 01 

25 
CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA – aspecto físico: 
sólido incolor a ligeiramente amarelado, higroscópico. 
Fórmula: nh2oh.hcl, massa Molecular: 69,49g/mol. 

Frasco 
de 500g 01 

26 

CLOROFÓRMIO – reagente hplc - Aspecto físico: 
líquido claro, incolor, odor forte característico, peso 
molecular: 119,38 g/mol, fórmula química: CHCl3, 
grau de pureza: pureza mínima de 99,5%, 
característica adicional: reagente hplc. 

Frasco 
de 1 litro 02 

27 
DICLOROMETANO – reagente p.a. - Aspecto físico: 
líquido claro, incolor, fórmula química: CH2Cl2, massa 
molecular: 84,93 g/mol, grau de pureza: pureza 
mínima de 99%, característica adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 1 litro 12 

28 
DIETILAMINA - Aspecto físico: líquido límpido, 
incolor, odor característico, fórmula química: C4H11N, 
peso molecular: 73,14 g/mol, grau de pureza: pureza 
mínima de 99%, característica adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 1 litro 02 

29 
ÉTER ETILICO - tipo P.A – Pureza mínima: 99,9%. 
Fórmula: CH3CH2OCH2CH3, massa molar: 
74,12g/mol. Apresentação: Líquido. 

Frasco 
de 1 litro 12 

30 

FERRICIANETO DE POTÁSSIO Aspecto físico: pó 
cristalino vermelho brilhante, fórmula química: 
K4Fe(CN)6, peso molecular: 329,25 g/mol, grau de 
pureza: pureza mínima de 99%, característica 
adicional: reagente p.a. acs, número de referência 
química: cas 13746-66-2) 

Frasco 
de 100g 01 

31 

FOSFATO DE POTÁSSIO - aspecto físico: pó branco 
cristalino, inodoro; fórmula química: K2HPO4 
(dibásico anidro); massa molecular: 174,18g/mol; teor 
de pureza: pureza metálica mínima de 99,99%; 
característica adicional : reagente p.a. 

Frasco 
de 500g 01 

32 
HEXANO - aspecto físico : líquido transparente; peso 
molecular: 86,18 g/mol; Composição quimica: C6H14 
(n-hexano); teor de pureza: pureza mínima de 99%; 
característica adicional : reagente p.a. 

Frasco 
de 1 litro 03 

33 
HIDRÓXIDO DE AMÔNIO - aspecto físico: líquido 
límpido, incolor, volátil, de odor acre, peso molecular: 
35,05 g/mol, fórmula química: NH4OH, grau p.a. 

Frasco 
de 1 litro 02 
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34 

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO - Aspecto físico: escama 
ou lentilha branca, inodora, higroscópica, peso 
molecular: 56,11 g/mol, fórmula química: KOH, grau 
de pureza: teor mínimo de 85%, característica 
adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 1000g 01 

35 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO - aspecto físico: escama ou 
lentilha branca, inodora, higroscópica, peso molecular: 
39,99g/mol, fórmula química: NaOH, grau de pureza: 
teor mínimo de 85%, característica adicional: reagente 
p.a. 

Frasco 
de 1000g 01 

36 
IODETO DE POTÁSSIO - Aspecto físico: pó cristalino 
incolor a branco, inodoro, fórmula química: KI, peso 
molecular: 166,00 g/mol, teor de pureza: pureza 
mínima de 99,0%. 

Frasco 
de 100g 01 

37 

IODO RESSUBLIMADO - Aspecto físico: cristal preto 
azulado, de brilho metálico, peso molecular: 253,81 
g/mol, composição química: I2, teor de pureza: pureza 
mínima de 99,8%, característica adicional: 
ressublimado, reagente p.a. 

Frasco 
de 100g 02 

38 
METANOL - aspecto físico: líquido, límpido, incolor; 
peso molecular: 32,0 g/mol, fórmula química: CH3OH, 
grau de pureza: teor mínimo de 99,9%, característica 
adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 1 litro 12 

39 
METANOL – grau HPLC: aspecto físico: líquido, 
límpido, incolor; peso molecular: 32,0g/mol, fórmula 
química: CH3OH, grau de pureza: teor mínimo de 
99,9%, característica adicional: reagente hplc. 

Frasco 
de 1 litro 02 

40 
NITRITO DE SÓDIO - aspecto físico: pó, fórmula 
química: NaNO2, peso molecular: 69,0g/mol, grau de 
pureza: pureza mínima de 99,9%. 

Frasco 
de 100g 01 

41 

OXALATO DE AMÔNIO – Aspecto físico: cristais 
brancos, inodoros, fórmula química: 
(NH4)2C2O4.H2O, peso molecular: 160,1 g/mol, grau 
de pureza: pureza mínima de 99%, característica 
adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 100g 01 

42 

PERMANGANATO DE POTÁSSIO –Aspecto físico: 
pó cristalino marrom violáceo, inodoro, fórmula 
química: KMnO4, peso molecular: 158,03 g/mol, grau 
de pureza: pureza mínima de 99%, característica 
adicional: reagente p.a,. 

Frasco 
de 100g 01 

43 
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - aspecto físico: líquido 
incolor, instável, corrosivo, composição básica: H2O2, 

Frasco 
de 

1000ml 
02 
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peso molecular: 34,01 g/mol, pureza mínima: teor de 
35%, característica adicional: reagente p.a. 

44 RESORCINA – aspecto físico: sólido branco; fórmula: 
C6H4(OH)2; massa molar: 110,1 g/mol; PA 

Frasco 
de 100g 01 

45 
SUBNITRATO DE BISMUTO – aspecto físico: sólido; 
P.A;  
Fórmula Molecular: Bi5O(OH)9 (NO3)4    
Peso Molecular: 1461,99 

Frasco 
de 100g 01 

46 

SULFATO DE AMÔNIO -Composição: (NH4)2SO4, 
peso molecular: 132,14 g/mol, aspecto físico: finos 
cristais ou grânulos brancos, odor de amônia, grau de 
pureza: pureza mínima de 99%, característica 
adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 1000g 01 

47 

SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAHIDRATADO - 
composição: MgSO4.7H2O, peso molecular: 246,5 
g/mol, aspecto físico: finos cristais ou grânulos 
brancos, grau de pureza: pureza mínima de 99%, 
característica adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 500g 01 

48 
SULFATO DE SÓDIO - aspecto físico: pó, peso 
molecular: 142,04 g/mol, fórmula química: Na2SO4, 
grau de pureza: pureza mínima de 99%. 

Frasco 
de 500g 01 

49 
SULFATO FERROSO - composição:  FeSO4, peso 
molecular: 246,5 g,mol, aspecto físico: finos cristais ou 
grânulos brancos, grau de pureza: pureza mínima de 
99%, característica adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 500g 01 

50 
SULFETO DE SÓDIO - aspecto físico: flocos 
amarelados, peso molecular: 78,04 g,mol, fórmula 
química: Na2S anidro, grau de pureza: pureza mínima 
de 99%. 

Frasco 
de 500g 01 

51 
SULFITO DE SÓDIO – Aspecto físico: pó cristalino ou 
granulado branco, fórmula química: Na2SO3 (anidro), 
peso molecular: 126,04 g,mol, grau de pureza: pureza 
mínima de 98%, característica adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 1000g 01 

52 
TARTARATO DE SÓDIO - Aspecto físico: pó, peso 
molecular: 230,08g/mol, fórmula química: 
Na2C4H4O6. 2H2O; número de referência química: 
cas 6106-24-7). 

Frasco 
de 100g 01 

53 
TIOCINATO DE POTÁSSIO - aspecto físico:pó. Peso 
molecular: 97,18 g/mol, fórmula química: KSCN, grau 
de pureza: pureza mínima de 99,8%, característica 
adicional: reagente p.a.. 

Frasco 
de 500g 01 

54 TIOSSULFATO DE SÓDIO – Aspecto físico: cristal 
incolor ou branco, inodoro, fórmula química: 

Frasco 
de 1000g 01 
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Na2S2O3.5H2O, peso molecular: 248,18 g/mol, grau 
de pureza: pureza mínima de 99,5%, característica 
adicional: reagente p.a. , acs, número de referência 
química: cas 10102-17-7) 

55 
TOLUENO – Aspecto físico: líquido, composição 
química: C7H8, peso molecular: 92,0g/mol, teor de 
pureza: pureza mínima de 99,9%. característica 
adicional: reagente p.a. 

Frasco 
de 1 litro 12 

56 
VANILINA - aspecto físico: pó branco, cristalino; 
fórmula química: C8H8O3; peso molecular: 152,15 
g/mol; Grau de Pureza: mínima de 99%;. 

Frasco 
de 500g 02 

 
 

 
 

A Contratação da empresa se dará mediante processo de Dispensa de 
Licitação, em conformidade com o art. 24, inciso “II”, da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei 
de Licitações e Contratos), pois tratar-se de “serviços e compras de valor até 10% 
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior”. 
           

 
5. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
A Empresa interessada deverá apresentar os seguintes Documentos: 

5.1 Relativos à Regularidade Fiscal: 
 

5.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
5.1.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede da Empresa, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

5.1.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, fornecida pelo 
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 

5.1.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), através de Certificado de Regularidade de Situação 
- CRS; 

5.1.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão 
da Dívida Ativa da União (emitida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional) e de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais (emitida pela Secretaria da Receita Federal). 

5.1.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede da Empresa; 

 

4. METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS 
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6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

 
6.1 A proposta deverá atender as seguintes exigências: 

6.1.1 Emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como 
também rubricadas todas as suas folhas. 

6.1.2 Fazer conter a razão social da Empresa, o CNPJ, número(s) de 
telefone(s) e de fax e e-mail (se houver), endereço com CEP, e a 
indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da 
conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior 
pagamento; 

6.2 A proposta deverá conter ainda: 
6.2.1 Descrição detalhada e as características dos materiais ofertados; 
6.2.2 Indicação expressa da marca e do modelo dos materiais ofertados; 
6.2.3 Indicação de preços; 
6.2.4 Indicação dos prazos; 
6.2.5 Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela 

Empresa. 
6.3 Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Projeto Básico.  
6.4 A Empresa deverá indicar o preço unitário por item e total da proposta, fixo e 

irreajustável, devendo já estar inclusos os impostos, taxas, fretes, seguros e 
garantia, bem, assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos. As despesas não incluídas serão consideradas como não 
existentes, não se admitindo inclusões posteriores a qualquer título. 

6.5 A cotação apresentada e levada em consideração será de exclusiva e total 
responsabilidade da Empresa, não lhe cabendo, neste caso, o direito de 
pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

6.6 Somente será aceita cotação em moeda nacional, em algarismos e, de 
preferência, também por extenso, prevalecendo este último em caso de 
divergência. 

6.7 Não se admitirá proposta que apresentar preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado. 

 
7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos 
orçamentários da Policia Cientifica do Estado do Amapá, exercício 2021; Programa 
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de Trabalho 2324 - Manutenção dos Serviços Administrativos da POLITEC. Recurso 
Próprio – 101. Natureza da Despesa: 33.90.30 (Material de Consumo). 

8. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
8.1 A entrega será efetuada em até 30 (noventa) dias consecutivos, prazo este 

que constará na Nota de Empenho, e em caso de descumprimento sujeitará 
a Empresa a aplicação das sanções previstas em lei; 

8.2 A Nota Fiscal do material entregue deverá ser apresentada no Protocolo da 
Polícia Cientifica do Estado do Amapá, na Rua Floriano Waldeck, 1469-São 
Lázaro e depois será certificada pelo Chefe do Laboratório Forense desta 
Instituição. 

8.3 Os materiais deverão ser entregues acompanhados das respectivas Notas 
Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 9h00min às 13h00min, correndo por conta do fornecedor todas as 
despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc.  

8.4 Os materiais serão recebidos de acordo com as quantidades, características, 
especificações e condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

8.5 O recebimento consistirá na comparação das características e especificações 
dos materiais e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto; 

8.6 O recebimento não exclui a responsabilidade civil e nem ético profissional pelo 
fiel cumprimento das obrigações assumidas; 

8.7 A Administração da Polícia Cientifica do Amapá rejeitará os materiais 
entregues em desacordo com as quantidades, características e 
especificações constantes neste termo, restando à Empresa a 
obrigatoriedade da imediata reposição, sem ônus para a Polícia Cientifica do 
Amapá e sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao 
caso;  

8.8 A Empresa fica obrigada a substituir os materiais recusados, no prazo máximo 
de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da notificação expedida pela unidade 
recebedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Projeto; 

8.9 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, alterada pela lei 
8.883/94, mediante recibo, os materiais serão recebidos da seguinte forma: 
8.9.1 Provisoriamente: para verificação da conformidade do material de 

acordo com as especificações; 
8.9.2 Definitivamente: mediante recibo formalizado por servidor indicado 

em Portaria pela Polícia Técnica Cientifica do Estado do Amapá, após 
a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação.  
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8.10 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de 
conformidade emitido pelo servidor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

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

 
9. GARANTIA 

 
A empresa deverá oferecer garantia para os materiais de no mínimo de 12 

(doze) meses contra defeitos de matéria prima e/ou fabricação, contados do 
recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para a Polícia Cientifica do 
Estado do Amapá.  
 

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 Os materiais serão recebidos provisoriamente, por meio de servidor 

designado para esse fim, pela Polícia Técnica Cientifica do Estado do 
Amapá, que irá verificar a conformidade das especificações dos materiais 
adquiridos, realizando o acompanhamento por meio de Termo 
Circunstanciado; 

10.2 O servidor designado anotará no Termo todas as ocorrências relacionadas 
ao fornecimento dos materiais, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados, no prazo de 07 (sete) dias 
úteis, contados da devida notificação do fato; 

10.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 
designado pela Polícia Cientifica do Amapá deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

10.4 Durante o período de fornecimento dos materiais, a Empresa poderá manter 
preposto, aceito pela Polícia Técnica Cientifica do Estado do Amapá, para 
representá-la sempre que for necessário. 

 
11. TERMO DE CONTRATO 

11.1 O Termo de Contrato será substituído por Nota de Empenho, conforme 
previsão no § 4º do Art. 62, da Lei 8666/ 93, em virtude do objeto se tratar 
de compra com entrega imediata (assim entendidas aquelas com prazo de 
entrega até 30 (trinta) dias da data de recebimento da Nota de Empenho) e 
integral dos bens adquiridos, dos quais não resultarão obrigações futuras. 

11.2 Após adjudicado e homologado o processo de Licitação, a Polícia Cientifica 
do Amapá expedirá a Nota de Empenho respectiva a entrega dos materiais; 

11.3 A Polícia Cientifica do Amapá convocará a empresa adjudicada para 
correspondente retirada da respectiva Nota de Empenho.  
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11.4 A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de fornecimento 
do material. Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando 
solicitado pela empresa adjudicada, durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;  

11.5 A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho implicará na 
inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a empresa à 
aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 

11.6 Ao retirar a nota de empenho, a empresa Adjudicada obriga-se a prestar a 
entregar os materiais, conforme especificações e condições contidas no 
Projeto Básico, em seus anexos e também na proposta apresentada. 
Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições 
dispostas neste Projeto Básico. 

 
12. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

 
12.1 A Administração da Polícia Cientifica do Amapá convocará oficialmente a 

empresa, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, aceitar ou retirar a nota de empenho, sob pena de decair 
o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666/93. 

12.2 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 da Polícia Cientifica do 
Amapá. 

12.3 A recusa injustificada da empresa em aceitar ou retirar a nota de empenho 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades 
legalmente estabelecidas. 

 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 Para assegurar as responsabilidades advindas da contratação a Nota de 
Empenho deverá ser entregue á contratada acompanhada de cópia do 
projeto Básico, onde constam todas as obrigações das partes 

13.2 O PAGAMENTO será efetuado após entregue e aceito definitivamente a 
totalidade dos objetos, mediante o processamento normal de liquidação e 
liberação dos recursos financeiros. 

13.3 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) material 
(is) regularmente fornecido (s) acompanhada (s) dos documentos de 
habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS e FGTS 
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e Ministério do Trabalho (CNDT), junto a Polícia Cientifica do Amapá, para 
sua devida certificação. 

13.4 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. 

13.5 A Polícia Cientifica do Amapá reserva-se ao direito de descontar da(s) 
Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito da empresa em 
consequência de penalidade aplicada durante a execução contratual. 

13.6 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. 

 
14. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

14.1 Entregar os materiais constantes deste Projeto em prazo não superior a 30 
(noventa) dias consecutivos e de acordo com as especificações exigidas e 
constantes da proposta de preços apresentada. Caso o atendimento não 
seja feito dentro do prazo, a Empresa ficará sujeita à multa contratual; 

14.2 Responsabilizar-se pelo perfeito estado dos materiais até a entrega 
definitiva; 

14.3 Atender as solicitações da Polícia Cientifica do Amapá, que porventura 
ocorram, quanto à substituição, troca ou reposição dos materiais entregues 
com defeito, danificados ou em desacordo com as especificações 
pactuadas; 

14.4 Substituir, no prazo máximo de 07 (sete) dias, o material que for 
considerado inadequado ou defeituoso pela POLITEC/AP, desde que não 
seja oriundo de uso ou armazenamento indevido;  

14.5 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e 
municipais, que incidam ou venham a incidir sobre a aquisição dos 
materiais e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados 
pela Polícia Cientifica do Amapá; 

14.6 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais, 
inclusive carga e descarga, até os locais indicados pela Polícia Cientifica 
do Amapá; 

14.7 Assegurar a Polícia Cientifica do Amapá o direito de fiscalizar, sustar e/ou 
recusar os materiais que não estejam de acordo com as condições 
estabelecidas no presente Projeto, ficando certo que, em nenhuma 
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hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades 
provenientes deste Projeto Básico; 

14.8 Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer 
materiais recusados pela Polícia Cientifica do Amapá, nos termos deste 
Projeto Básico; 

14.9 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às 
dependências da Polícia Cientifica do Amapá; 

14.10 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a 
procedência dos materiais fornecidos; 

14.11 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Polícia 
Cientifica do Amapá ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando do fornecimento dos 
materiais independentemente de outras cominações contratuais ou legais 
a que estiver sujeita; 

14.12 Comunicar ao Grupo de Material e Patrimônio-GAMP/PCA qualquer 
anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do material e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

14.13 Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste Projeto; 

14.14 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 Polícia Cientifica do Estado do Amapá; 

14.15 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 
ou penal, relacionadas ao fornecimento do material, originariamente ou 
vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

14.16 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da Adjudicação; 

14.17 A inadimplência da Empresa, com referência aos encargos estabelecidos 
na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento 
à Administração da Polícia Técnica Cientifica do Estado do Amapá, nem 
poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a Empresa renuncia a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Polícia Cientifica 
do Amapá; 

14.18 A Empresa não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de 
caso fortuito ou força maior; 
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14.19 A empresa deverá obedecer rigorosamente ao disposto neste Projeto 
Básico; 

14.20 É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos 
materiais, salvo se houver anuência da administração da Polícia Cientifica 
do Amapá. 

 
15. OBRIGAÇÕES DA POLÍCIA CIENTIFICA 

15.1 Deverá proceder ao pagamento dos materiais assim que comprovado o 
recebimento e o aceite; 

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

15.3 Comunicar oficialmente à empresa quaisquer falhas ocorridas, relacionadas 
ao fornecimento dos materiais; 

15.4 Solicitar a substituição dos materiais que apresentarem defeito durante a 
entrega e a utilização;  

15.5 Supervisionar a entrega dos materiais e atestar as notas(s) fiscal(is)/fatura(s) 
correspondente(s). 

15.6 Indicar o servidor de recebimento, por meio do Grupo de Material e 
Patrimônio-GAMP/PCA, a fim de conferir se os materiais entregues estão em 
consonância com as especificações constantes deste Projeto Básico. 

 
16. PENALIDADES POR INADIMPLEMENTO 

16.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Projeto Básico, a 
Administração da Polícia Técnica Cientifica do Estado do Amapá poderá 
resguardados os preceitos legais pertinentes, aplicar à Empresa as 
seguintes sanções: 
16.1.1 Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por 

dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto 
e o estabelecido no edital, até o máximo de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

16.1.2 Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), 
calculada sobre o valor total da Nota de Empenho, caracterizando 
inexecução total do Contrato, bem como, suspensão temporária de 
participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a dois anos, 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) 
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dias corridos, uma vez comunicada oficialmente e sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

16.1.3 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 contratante ressarcir a Administração da 
Polícia Militar do Estado do Amapá pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior. 

16.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração da Polícia 
Técnica Cientifica do Estado do Amapá, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
Empresa que: 
16.2.1 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Projeto Básico; 
16.2.2 Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
16.2.3 Comportar-se de modo inidôneo; 
16.2.4 Fizer declaração falsa; 
16.2.5 Cometer fraude fiscal; 

16.3 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a Empresa estará sujeita às 
penalidades tratadas no item anterior: 
16.3.1 Pelo fornecimento do objeto em desconforme com o especificado e 

aceito; 
16.3.2 Pela não substituição, no prazo estipulado, do objeto recusado pela 

Polícia Cientifica do Amapá; 
16.3.3 Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste 

Projeto Básico. 
16.4 Além das penalidades citadas, a Empresa ficará sujeita, ainda, no que 

couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93. 
16.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 

justificado e aceito pela Administração Polícia Técnica Cientifica do Estado 
do Amapá, em relação a um dos eventos arrolados no subitem anterior, a 
Empresa ficará isenta das penalidades mencionadas. 

16.6 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação 
e impedimento de contratar com a Administração da Polícia Técnica 
Cientifica do Estado do Amapá, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Empresa 
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juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

16.7 Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo 
administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, 
consoante estabelecido no art. 87, § 2º da Lei 8.666/93. 

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

16.9 Sempre que não houver prejuízo para a Polícia Cientifica do Amapá, as 
penalidades impostas poderão ser transformadas em outras de menor 
sanção, a critério exclusivo da Administração. 

 
17. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 
Conforme previsto no Art. 26, Inciso III da Lei 8.666/93, justifica-se o preço 

apresentado para futura contratação em virtude de se mostrar mais vantajoso para a 
Administração, por serem os praticados no mercado local, conforme documentos 
comprobatórios acostados ao processo. 
 

18. ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 
Conforme a planilha de preço médio, elaborada através de pesquisa de preços, 

a estimativa de custos com a aquisição dos materiais é de R$ 13.222,67 (treze mil, 
duzentos e vinte dois reais e sessenta e sete centavos). 
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