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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA – FUNSEP/AP E A EMPRESA 

BEECORP - BEM ESTAR CORPORATIVO 

LTDA, PARA OS FINS ABAIXO 

DECLARADOS. 

 
Pelo presente instrumento público contratual e nos melhores termos do Direito, as partes ao fim assinadas, 

de um lado o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da 

FUNDO ESTADUAL DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP/AP, inscrita no CNPJ nº 

31.443.333/0001-19, situada na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 810, Bairro Centro, CEP 68.900-

030, na cidade de Macapá-AP, neste ato representado por seu Presidente Nato -  Secretário de Segurança 

Pública, o Sr. CEL PM RR JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA, brasileiro, casado, Carteira de 

Identidade nº 099900 –SSP/AP, CPF (MF) nº 236.979.892-00, nomeado pelo Decreto nº 0792 de 26 de 

março de 2018, publicado no DOE/AP nº 6648, de 26 de março de 2018, residente e domiciliado na Av. 

Felipe Camarão,187, Apto 304, Bairro Trem, CEP 68.901-111, doravante denominada CONTRATANTE, 

e de outro lado, BEECORP - BEM ESTAR CORPORATIVO, inscrita no CNPJ Nº 13.323.483/0001-

07, estabelecida Rua Antônio Albuquerque, nº 194, sala 1201, Bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG, CEP 

30112-010, representada neste ato pelo senhor FELIPE LACERDA COELHO, brasileiro, divorciado, 

empresário, portador do CPF nº 089.704.526-21, portador da cédula de identidade nº MG-13.210.663 

expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Rio Claro, nº 350, apto 106, Bairro Prado, em 

Belo Horizonte/MG, CEP nº 30411-148, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum 

acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições 

a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal do Brasil de 1988; Art. 25, II c/c o Art. 13, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e, 

subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.078/1990 (CDC), bem como, pelas legislações correlatas e 

demais exigências estabelecidas no Projeto Básico 10/2022–FUNSEP, Termo de Inexigibilidade nº 

05/2022-FUNSEP, constantes nos Processos eletrônicos SIGA nº 00010/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 

0023.0279.1896.0008/2022-FUNSEP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de SERVIÇO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA 

DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, 

constituída de duas pesquisas intituladas: “Perfil da Saúde do Profissional de Segurança Pública do 

Amapá” e “Estudo da Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho dos Profissionais de Segurança 

Pública do Amapá”, visando conhecer o perfil de saúde dos profissionais de Segurança Pública do Estado 

do Amapá através de exames laboratoriais, caracterização sociodemográfica e teste de capacidade funcional 

cardiorrespiratória, bem como, mensurar, a vulnerabilidade ao estresse no trabalho dos profissionais de 

segurança pública do Amapá no planejamento e execução de ações de saúde aos seus servidores, conforme 

condições e especificado a seguir: 

 

 

CONTRATO Nº 08/2022- FUNSEP 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

CADMAT 

 

QTD 
VALOR TOTAL 

(R$) 

Único 

 PESQUISA DE DIAGNÓSTICO COM FORNECIMENTO 
DE EXAMES LABORATORIAIS, MEDIÇÃO DE 

PRESSÃO ARTERIAL E MEDIDAS ANTROPOMÉTRICA 

E VULNERABILIDADE AO ESTRESSE NO TRABALHO 

00026218 01 530.601,00 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 

3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os documentos 

constantes no Processo SIGA nº 00010/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 0023.0279.1896.0011/2022-

FUNSEP em especial, os abaixo relacionados: 

a) Projeto Básico nº 10/2022 e apêndices; 

b) Processo de Inexigibilidade Licitatória; 

c) Pareceres Jurídicos da fase interna e externa; 

d) Resultado da Licitação. 

e) Parecer jurídico nº 192/2022-PLCC/PGE 

f) Termo de Inexigibilidade nº 05/2022-CPL/SEJUSP 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

4.1. A despesa decorrente desta aquisição se dará mediante a emissão de nota de empenho ordinário e 

correrá a cargo do FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, na classificação abaixo:  

I.  Unidade Gestora: 330303 - FUNSEP; 

II. Unidade Orçamentária: 33303 - FUNSEP; 

III. Programa de Trabalho: 0037 - Gestão Integrada da Defesa Social; 

IV. Ação: 2052 – Valorização do Profissional de Segurança Pública; 

V. Fonte: 219 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP; 

VI. Natureza de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, e 

VII. Nota de empenho ordinário nº 2022NE00022 de, 11/04/2022, no valor de R$ 530.601,00 

(Quinhentos e trinta mil e seiscentos e um reais), para devida execução da despesa; 

4.2. O preço do objeto deste Contrato foi estimado no valor total de R$ 530.601,00 (quinhentos e trinta 

mil, seiscentos e um reais), que será pago de acordo com a regular execução do objeto. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado por meio da Tesouraria do FUNSEP, mediante o processamento normal de 

liquidação da despesa, por meio de transferência bancária direta dos recursos financeiros da Conta do 

FUNSEP para a conta da Contratada, que ocorrerá após a regular certificação da Nota Fiscal pelo Fiscal 

designado que atestará precisamente o seu pagamento, regularizando-se, posteriormente, a despesa no 

sistema SIAFE/AP, observando o seguinte cronograma: 

5.1.1. 30% (trinta por cento) na assinatura do Contrato; 

5.1.2. 20% (vinte por cento) 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato e 

5.1.3. 50% (cinquenta por cento) na entrega do projeto. 

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

Fiscal/Fatura e/ou Boleto referente ao objeto regularmente entregue, acompanhado dos documentos de 

regularidade perante a 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 nº 8.666, de 1993, e no Art. 6º e 7º, inciso II, do Decreto Estadual nº 1.278, de 17 

de fevereiro de 2011; 

5.3. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de transferência bancária, na entidade 

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;  

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, 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. 

 

FC
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CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

6.1. Da Prestação do serviço de pesquisa laboratorial. 

6.1.1. População da pesquisa: Profissionais de Segurança Estadual do Amapá; 

6.1.2. Aspectos Éticos da pesquisa: Deve ser de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), que regulamenta a pesquisa em seres humanos no país; 

6.1.3. Critério de participante: Estar no serviço ativo de sua Instituição; 

6.1.4. Amostragem e quantitativo de amostragem: 30% (trinta por cento) de cada Instituição de Segurança 

Pública escolha aleatória. Quantitativo total de 2.270 servidor de acordo com a distribuição da tabela a 

seguir: 

 

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO 

INSTITUIÇÃO DE SEGURANÇA ESTADUAL DO AMAPÁ 
TOTAL DE 

SERVIDOR 

30% 

SERVIDOR 

POLÍCIA MILITAR AP 3.532 1059 

BOMBEIRO MILITAR AP 1.274 382 

POLÍCIA CIVIL AP 1.272 382 

POLITEC AP 327 98 

SEJUSP AP 241 72 

IAPEN AP 922 277 

TOTAL 7.568 2.270 

 

6.1.5. O detalhamento da prestação do serviço de pesquisa laboratorial, inclui mão de obra para aplicação 

de testes e exames e, fornecimento de materiais necessários à realização do estudo, devendo buscar os 

objetivos conforme descrito abaixo: 

 

ITEM 
PERFIL SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

AMAPÁ 

1.1 
Obter características sociodemográficas e antecedentes de saúde dos profissionais de 

segurança pública no Amapá através de formulários eletrônicos;  

1.2 

Identificar a prevalência de doenças das principais doenças crônicas não transmissíveis, 

auto referidas nos antecedentes de saúde, principalmente hipertensão e diabetes e as 

limitações provocadas pelas doenças dos profissionais de segurança pública no Amapá;  

1.3 
Identificar o estilo de vida e nível de atividade física profissionais de segurança pública 

no Amapá através de formulários validados internacionalmente com aplicação eletrônica;  

1.4 
Identificar níveis de pressão arterial profissionais de segurança pública no Amapá através 

aferição de pressão arterial de forma presencial; 

1.5 
Estimar a prevalência de hipertensão arterial dos profissionais de segurança pública no 

Amapá através dos níveis de pressão arterial aferidos de forma presencial;  

1.6 

Classificar índice de massa corporal, circunferência abdominal e relação cintura quadril 

dos profissionais de segurança pública no Amapá através de realização de medidas 

antropométricas de forma presencial; 

1.7 
Estimar a prevalência de sobrepeso e obesidade dos profissionais de segurança pública 

através do índice de massa corporal; 

1.8 
Estimar a prevalência obesidade central dos profissionais de segurança pública através da 

medida antropométrica circunferência abdominal; 

1.9 
Estimar a prevalência de risco cardiovascular aumentado dos profissionais de segurança 

pública através medida antropométrica relação cintura quadril;  

1.10 
Delinear o perfil lipídico dos profissionais de segurança pública no Amapá com base em 

exames laboratoriais de colesterol total e frações e triglicerídeos;  

1.11 

Estimar a prevalência de Síndrome metabólica profissionais de segurança pública no 

Amapá relacionando os resultados de perfil lipídico, glicemia, circunferência abdominal 

e pressão arterial; 

FC
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1.12 
Avaliar níveis de glicemia e creatinina plasmática dos profissionais de segurança pública 

no Amapá através exames laboratoriais de glicemia em jejum e creatinina;  

1.13 
Avaliar Resistência à insulina dos profissionais de segurança pública no Amapá através 

dosagem de insulina por exames laboratoriais de sangue;  

1.14 

Estimar a prevalência de Síndrome metabólica profissionais de segurança pública no 

Amapá relacionando os resultados de perfil lipídico, glicemia, circunferência abdominal 

e pressão arterial; 

1.15 
Estimar a prevalência de Resistência à insulina e pré- diabetes relacionando os resultados 

de glicemia em jejum e dosagem de insulina; 

1.16 

Relacionar resultados de duas ou mais variáveis da pesquisa, de acordo com a necessidade 

de análise e resposta à pesquisa através dos resultados de nível de atividade física, esti lo 

de vida, síndrome metabólica, resistência à insulina, hipertensão arterial, risco 

cardiovascular aumentado, sobrepeso e obesidade dos profissionais de Segurança pública 

do Amapá; 

1.17 
Construir de Banco de dados e indicadores de saúde dos profissionais de segurança pública 

do Amapá; 

1.18 Elaborar o perfil de saúde dos profissionais de segurança pública do Amapá;  

1.19 
Elaborar o perfil de saúde dos profissionais de segurança pública pertencentes à Polícia 

Militar do Amapá; 

1.20 
Elaborar o perfil de saúde dos profissionais de segurança pública pertencentes ao Corpo 

de Bombeiros Militar do Amapá; 

1.21 
Elaborar o perfil de saúde dos profissionais de segurança pública pertencentes à Polícia 

Civil do Amapá; 

1.22 
Elaborar o perfil de saúde dos profissionais de segurança pública pertencentes à Polícia 

Técnico-Científica do Amapá; 

1.23 
Elaborar o perfil de saúde dos profissionais de segurança pública pertencentes ao Instituto 

de Administração Penitenciária do Amapá; 

1.24 Construção banco de dados do perfil de Saúde do profissional de segurança do Amapá.  

6.1.6. Instrumentos e Método de medidas:  
a) Formulários eletrônicos construídos pela empresa para características sociodemográficas e antecedentes 

de saúde; verificar a prevalência das principais doenças crônicas não transmissíveis e as limitações 

provocadas pelas doenças; hábitos de tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas; 

b) Formulários validados internacionalmente com aplicação eletrônica Nível de atividade física, estilo de 

vida para investigar os estilos de vida, nível de atividade física e alimentação; 

c) Medidor de pressão arterial de braço e acessórios, balança, fita métrica validado pelo INMETRO para 

realizar medidas antropométricas e aferição de pressão arterial; 

d) Exames laboratoriais em Jejum: Triglicérides, Colesterol Total e frações, Glicemia jejum, dosagem 

de Insulina e dosagem de Creatinina. A empresa contratada deverá disponibilizar toda a logística de 

realização dos exames laboratoriais incluindo Kit coleta exames laboratoriais (tubos a vácuo, agulha de 

coleta múltipla de sangue à vácuo, adaptador, swab de álcool para assepsia, recipiente para descarte de 

perfurocortante), descarte de material biológico, técnico de saúde especializado para realizar a coleta e 

exames propriamente dito. 

6.1.7. Coleta de dados da pesquisa: Deverá ser por formulários online, presencial realizada em bloco para 

antropometria, aferição de pressão arterial e coleta laboratorial, média 75 de coleta por dia na forma 

presencial, previamente agendada nas instituições de Segurança Pública. O local da coleta presencial será 

cedido por cada instituição para a empresa contratada montar a logística para realizar a coleta de dados 

conforme for mais adequado para melhor andamento da pesquisa. 

6.1.8. A coleta de dados deve ser com processo descrito e padronizado para realização da coleta, uso de 

materiais, acondicionamento das amostras, registros das amostras, supervisão e controle de qualidade e 

identificação do profissional técnico habilitado para executar o trabalho. 

6.1.9. A coleta de dados sociodemográfica, antecedentes de saúde, antropometria, aferição de pressão 

arterial, exames laboratoriais devem ser descritos o processo de materiais e métodos utilizados, padronizado 

a realização da coleta identificação do profissional técnico habilitado; 

6.1.10. Análise dos dados métodos estatísticos a serem utilizados: A serem definidos pela empresa 

contratada. Deve atender os objetivos da pesquisa; 

FC
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6.1.11. Apuração e apresentação dos dados. A serem definidos pela empresa contratada. Deve atender os 

objetivos da pesquisa; 

6.1.12. Redação do Relatório final da pesquisa. A serem definidos pela empresa contratada. Deve atender 

os objetivos da pesquisa; 

6.1.13. Disponibilização da análise de dados e relatório da pesquisa geral e por Instituição de Segurança 

Pública respondendo os objetivos específicos solicitados, para o Secretário de Segurança Pública do Amapá 

que disponibilizará os dados às respectivas instituições; 

6.1.14. Disponibilização do banco de dados: (em mídia XLS e PDF): A empresa deve disponibilizar em 

mídia formato XLS e PDF também os dados individuais com identificação nominal do público alvo que 

participou da amostragem da coleta de dados para realização da pesquisa com seus respectivos dados 

sociodemográficos, antecedentes de saúde, respostas dos formulários eletrônicos aplicados, medidas 

antropométricas e aferição de pressão arterial e resultados de exames laboratoriais. Esse banco de dados em 

mídia no formato XLS e PDF serão entregues aos setores de saúde das respectivas instituições para que 

alimentem seus sistemas de registro de saúde de seu efetivo e possam dar seguimentos para resolução de 

possíveis problemas de saúde individuais detectados na pesquisa. 

6.2. Da Prestação do Serviço de Estudo de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho dos Profissionais 

de Segurança Pública do Amapá 

6.2.1. População da pesquisa: Profissionais de Segurança Estadual do Amapá;  

6.2.2. Aspectos Éticos da pesquisa: Deve ser de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), que regulamenta a pesquisa em seres humanos no país; 

6.2.3. Critério de participante: Estar no serviço ativo de sua Instituição; 

6.2.4. Amostragem e quantitativo de amostragem: 30% (trinta por cento) de cada Instituição de Segurança 

Pública escolha aleatória. Quantitativo total de 2.270 servidores de acordo com a distribuição demonstrada 

na tabela do item 6.1.4. 

6.2.5. O detalhamento da prestação do serviço de aplicação do teste EVENT, inclui mão de obra para 

aplicação de testes, fornecimento de materiais necessários à realização do estudo, exceto os testes 

psicológicos, além da elaboração do estudo, devendo buscar os objetivos conforme descrito abaixo:  

ITEM 
ESTUDO DA VULNERABILIDADE AO ESTRESSE NO TRABALHO DOS 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ 

2.1 

Obter características sociodemográficas e antecedentes de saúde dos profissionais de segurança 

pública no Amapá através de formulários eletrônicos, podendo ser usado a mesma coleta de dados 

obtida no perfil de saúde; 

2.2 
Mensurar o nível vulnerabilidade ao estresse dos profissionais de segurança pública do Amapá 

através da aplicação instrumento de psicologia EVENT; 

2.3 
Relacionar o nível de vulnerabilidade ao estresse com o cargo/função, a área de atuação e o tempo 

de serviço; 

2.4 Relacionar o nível de vulnerabilidade ao estresse com idade e sexo;  

2.5 Relacionar o nível de vulnerabilidade ao estresse com estado civil e quantidade de filhos; 

2.6 
Identificar os possíveis problemas de saúde entre os profissionais de segurança pública e sua 

relação com a atividade laboral; 

2.7 
Construir de Banco de dados e indicadores de saúde relacionado à vulnerabilidade ao estresse no 

trabalho dos profissionais de Segurança pública do Amapá;  

2.8 
Elaborar avaliação da vulnerabilidade ao estresse no trabalho dos profissionais de segurança 

pública do amapá; 

2.9 
Elaborar avaliação da vulnerabilidade ao estresse no trabalho dos profissionais de segurança 

pública pertencentes à Polícia Militar do Amapá; 

FC
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2.10 
Elaborar avaliação da vulnerabilidade ao estresse no trabalho dos profissionais de segurança 

pública pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar do Amapá;  

2.11 
Elaborar avaliação da vulnerabilidade ao estresse no trabalho dos profissionais de segurança 

pública pertencentes à Polícia Civil do Amapá; 

2.12 
Elaborar avaliação da vulnerabilidade ao estresse no trabalho dos profissionais de segurança 

pública pertencentes à Polícia Técnico- Científica do Amapá; 

2.13 
Elaborar avaliação da vulnerabilidade ao estresse no trabalho dos profissionais de segurança 

pública pertencentes ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá; 

6.2.6. Instrumentos e método de medidas: 

a) Formulários eletrônicos construídos pela empresa para características sociodemográficas e antecedentes 

de saúde. A empresa deve usar as informações coletadas na pesquisa 1: Perfil de Saúde dos Profissionais 

de Segurança Pública do Amapá. 

b) Instrumento psicológico escala de vulnerabilidade ao estresse no trabalho (EVENT). Os testes serão 

disponibilizados pelos núcleos de psicologia de cada órgão, que terão a guarda e responsabilidade  sobre 

dos mesmos. A empresa deve aplicar o teste psicológico EVENT na mesma amostra do público-alvo da 

pesquisa 1. 

6.2.7. Coleta de dados da pesquisa: A coleta de dados com o Instrumento psicológico escala de 

vulnerabilidade ao estresse no trabalho (EVENT) deverá ser aplicado por profissional psicólogo 

devidamente habilitado em seu conselho, poderá ser online, se, somente se, essa prática for validada pelo 

Conselho Profissional de Psicologia. Caso não seja, deverá ser aplicado presencialmente em blocos com 

média de 75-150 por dia. O local da coleta presencial será cedido por cada instituição para a empresa 

contratada montar a logística para realizar a coleta de dados conforme for mais adequado para melhor 

andamento da pesquisa. 

6.2.8. Análise dos dados estatísticos a serem utilizados: A serem definidos pela empresa contratada. 

Deve atender os objetivos da pesquisa 

6.2.9. Apuração e apresentação dos dados: a serem definidos pela empresa contratada. Deve atender os 

objetivos da pesquisa. 

6.2.10. Redação do Relatório final da pesquisa: A serem definidos pela empresa contratada. Deve 

atender os objetivos da pesquisa.  

6.2.11. Disponibilização da análise de dados e relatório da pesquisa geral e por Instituição de Segurança 

Pública respondendo os objetivos específicos solicitados, para o Secretário de Segurança Pública do Amapá 

que disponibilizará os dados às respectivas instituições. 

6.2.12. Disponibilização da análise de dados e relatório da pesquisa geral. A empresa deve disponibilizar 

em mídia formato pdf e impresso: Relatório Geral da Pesquisa com o público-alvo envolvendo toda a 

Segurança Pública e outro Relatório Geral do público-alvo separado por Instituição de Segurança Pública 

pesquisada respondendo os objetivos específicos solicitados, para o Secretário de Segurança Pública do 

Amapá que disponibilizará os dados às respectivas instituições. 

6.2.13. Disponibilização do banco de dados (em mídia XLS e pdf): A empresa deve disponibilizar em 

mídia formato excel (xls) e pdf também os dados individuais com identificação nominal do público-alvo 

que participou da amostragem da coleta de dados para realização da pesquisa com seuS respectivos dados 

sociodemográficos, antecedentes de saúde, respostas dos testes psicológicos EVENT. Esse banco de dados 

em mídia no formato excel (xls) e pdf serão entregues aos setores de saúde das respectivas instituições para 

que alimentem seus sistemas de registro de saúde de seu efetivo e possam dar seguimentos para resolução 

de possíveis problemas de saúde individuais detectados na pesquisa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO, DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

7.1. A empresa deverá entregar o objeto deste Projeto em até 90 (noventa) dias consecutivos, contados a 

partir do recebimento da Ordem de Execução do Serviço, prevista para o dia 24/05/2022. Em caso de 

descumprimento deste prazo, a Empresa ficará sujeita a aplicação das sanções previstas em lei; 

7.2. O recebimento do objeto ficará a cargo da comissão instituída pelo FUNSEP, a qual será composta por 

servidor indicado, de cada órgão partícipe; 

7.3. A empresa deverá fazer a entrega do objeto, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - 

SEJUSP, sito à Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 810, CEP nº 68900-030, Macapá-Ap; 

7.4. O objeto deverá ser entregue acompanhado das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente 

normal, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 13h, correndo por conta do fornecedor todas as 

despesas necessárias, tais como: frete, seguros, etc; 

7.5. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei nº8.666/93, alterada pela leinº 8.883/94, mediante 
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recibo, o objeto será recebido da seguinte forma: 

a). Provisoriamente: Pelo presidente da Comissão Nomeada pelo FUNSEP, com acompanhamento direto 

do servidor responsável de cada órgão constante na comissão por conta de especificidade do objeto. Este 

recebimento será feito mediante Termo de controle de entrada, com vistas a se prover a guarda do objeto 

até a posterior verificação de sua conformidade com as especificações exigidas pela Administração. Este 

recebimento poderá ser dispensado nas situações previstas no Art. 74 da Lei nº8.666/1993;  

b). Definitivamente: Mediante Termo de Recebimento formalizado por uma comissão estabelecida pelo 

FUNSEP, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e sua consequente aceitação.  

7.6. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 

estabelecidas no Projeto Básico; 

7.7. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações dos objetos e de sua Nota 

Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto Básico, e/ou na Nota de Empenho emitida para a despesa;  

7.8. A Comissão estabelecida pelo FUNSEP rejeitará o objeto entregue em desacordo com as quantidades, 

características e especificações constantes neste Projeto, restando à Empresa a obrigatoriedade da imediata 

substituição, sem ônus para a contratante e sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao 

caso; 

7.9. A Empresa fica obrigada a substituir o objeto recusado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

consecutivos, contados a partir da notificação expedida pela unidade recebedora, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no Projeto Básico; 

7.10. Considerar-se-á como data efetiva de entrega, aquela aposta no Termo emitido pela Comissão de 

Recebimento de Material, que será expedido no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a verificação de 

conformidade e aceitação do objeto; 

7.11. O caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total 

da(s) pendência(s); 

7.12. O recebimento do objeto, seja provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil e nem 

ético profissional da empresa contratada pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas; 

7.13. Para entrega definitiva será exigida a presença de um representante da empresa, não sendo admitida 

entrega via correios; 

7.14. Os bens serão recusados nos seguintes casos: 

a). Quando entregue com especificações diferentes das solicitadas; 

b). Quando apresentar qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação. 

 

CLÁUSULA OITIVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. São obrigações da contratada: 

8.1.1. Iniciar a execução do objeto do presente Contrato, conforme descriminado na cláusula sétima (sete) 

deste contrato; 

8.1.2. Supervisionar a qualidade da execução de cada etapa da pesquisa;  

8.1.3. Coordenar e acompanhar as atividades operacionais e técnicas da pesquisa;  

8.1.4. Atender as solicitações da comissão constituída por representantes do FUNSEP, que porventura 

ocorram, em caso de os serviços serem executados em desacordo com as especificações e condições 

pactuadas; 

8.1.5. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou 

venham a incidir sobre a execução dos serviços e apresentar os respectivos comprovantes, quando 

solicitados pela comissão composta por servidores do FUNSEP e da PMAP;  

8.1.6. Assegurar à pela comissão composta por servidores do FUNSEP o direito de fiscalizar, sustar e/ou 

recusar os serviços que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente projeto, ficando 

certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes deste 

instrumento; 

8.1.7. Comunicar à comissão composta por servidores do FUNSEP qualquer anormalidade referente a 

execução dos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  

8.1.8. Disponibilizar a relação de profissionais que atuarão na pesquisa com a respectiva titulação; 

8.1.9. O corpo técnico deverá ser constituído necessariamente por profissionais com a devida formação em 

cada área de atuação; 

8.1.10. Manter-se, durante a prestação dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento; 

8.1.11. 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 
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quando da execução dos serviços ou em conexão com ele;  

8.1.12. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas 

a execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;  

8.1.13. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

do Processo; 

8.1.14. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Fundo Estado de Segurança Pública - 

FUNSEP, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a empresa renuncia a qualquer vínculo 

de solidariedade, ativa ou passiva, com o FUNSEP ou a PMAP; 

8.1.15. Não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 

8.1.16. Deverá obedecer, rigorosamente, o disposto no projeto básico e neste Contrato;  

8.1.17. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução dos serviços objeto do projeto básico 

e deste contrato. 

8.1.18. A Contratação dos psicólogos para aplicação dos testes, ficará a cargo da CONTRATADA;  

8.1.19. Os testes a serem aplicados ficação sob a guarda dos núcleos de psicologia de cada órgão, o qual 

cederá  espaço para a sua devida aplicação, ficando a cargo da CONTRATADA observar junto aos fiscais 

nomeados maiores informações; 

8.2. A Contratante fica obrigada a: 

8.2.1. Deverá proceder o pagamento por meio da Tesouraria do FUNSEP, no prazo estabelecido no 

cronograma, mediante o processamento normal de liquidação da despesa, por meio de transferência 

bancária direta dos recursos financeiros da Conta do FUNSEP para a conta da Contratada, que ocorrerá 

após a regular certificação da Nota Fiscal pelo Fiscal designado que atestará precisamente o seu pagamento, 

regularizando-se, posteriormente, a despesa no sistema SIAFE/AP; 

8.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da empresa; 

8.2.3. Os órgãos envolvidos deverão encaminhar ao Gestor do FUNSEP a lista de servidores que 

participarão da pesquisa em tela, devendo constar na relação o nome completo, e-mail, CPF e telefone de 

contato; 

8.2.4. Supervisionar a execução dos serviços e atestar a(s) nota(s) fiscal (is)/fatura(s) correspondente(s); 

8.2.5. Comunicar oficialmente à empresa quaisquer irregularidades relacionadas com a execução dos 

serviços; 

8.2.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

exigidas; 

8.2.7. Impedir que terceiros executem os serviços objeto do projeto básico e deste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado no ato de contratação representante 

para acompanhar e fiscalizar o recebimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

ao fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;  

9.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado pela contratante 

deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;  

9.3. 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; 

9.4. Durante o período de fornecimento do objeto, a Contratada poderá manter preposto, aceito pela 

Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Projeto Básico, a Administração do Fundo 

Estadual de Segurança Pública poderá resguardados os preceitos legais pertinentes, aplicar à empresa as 

seguintes sanções: 

a) 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 neste instrumento, 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; 
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b) 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 2 (dois) anos, pela 

recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 5 (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 previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93; 

c) 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 empresa ressarcir a Administração do Fundo 

Estado de Segurança Pública - FUNSEP pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior; 

10.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração do Fundo Estado de Segurança Pública 

- FUNSEP, 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: 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

c) Não apresentar situação regular, no ato de recebimento da Nota de Empenho; 

d) Se recusar, injustificadamente, em retirar e receber a nota de empenho;  

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Fizer declaração falsa; 

g) Cometer fraude fiscal; 

h) Executar o objeto em desconformidade com o especificado e aceito;  

i) Descumprir os prazos e condições previstos neste instrumento.  

10.3. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couberem às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993. 

10.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração do Fundo Estado de Segurança Pública - FUNSEP, em relação a um dos eventos arrolados 

no subitem anterior, a empresa ficará isenta das penalidades mencionadas;  

10.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração do Fundo Estado de Segurança Pública - FUNSEP, e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à empresa 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

10.6. 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 nº8.666/1993; 

10.7. 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° 12. 846/2013 (Lei de 

Anticorrupção), e subsidiariamente, o previsto na Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 9.784/1999; 

10.8. As situações dispostas no art. 78 da Lei nº8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, 

a rescisão unilateral do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento irregular das 

cláusulas e condições estabelecidas neste Instrumento Contratual, por parte da CONTRATADA, assegurará 

à CONTRATANTE, sem ônus de qualquer espécie para esta e sem prejuízo do disposto na Cláusula “Das 

Penalidades”, o direito de dá-lo por rescindido; 

11.2. 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 8.666/93 e alterações posteriores;  

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

8.666/93 e alterações posteriores: 

 a) Unilateralmente, a critério exclusivo do FUNSEP, 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”; 
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 b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência da 

Administração do FUNSEP; e 

 c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

11.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada, 

devidamente ratificada pelo Presidente do FUNSEP; 

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

sendo que, 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 da CONTRATANTE adotar, 

motivadamente, providências acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção do serviço;  

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

sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE adotar, 

motivadamente, providências acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção do serviço.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DOS CASOS OMISSOS 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

nº10.520/2002; na Lei nº 8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na Lei nº 8.078/1990 (CDC); demais 

normaisaplicáveiseprincípiosgeraisdoscontratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

13.1. O prazo de vigência desteTermo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua 

assinatura, não podendo ser prorrogado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

14.1. 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 a sua assinatura, conforme 

preceitua o art.61,parágrafo único, da Lei n.º8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. O Foro deste contrato é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer outro que 

seja invocável. 

 

E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado vias digitais de igual teor e 

forma, que, depois de lido e achado em ordem. 

 
 

Macapá-AP, 12 de abril de 2022. 
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Secretário de Estado da Fazenda

HASH: 2022-0413-0008-6338

Secretaria de Ciência e Tecnologia

EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2019 - SETEC

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SETEC

CONTRATADO: BOA SAFRA TURISMO LTDA  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
a prestação  de serviço de Agenciamento de Viagens, de 
natureza continua compreendendo a emissão, reserva, 
marcação/remarcação e cancelamento de bilhetes 
de passagens aéreas nacionais e internacionais as 
necessidades de locomoção dos servidores e colaboradores 
eventuais em viagens, serviços e eventos específicos desta 
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, 
conforme condições, especificações e quantitativos 
constantes no termo de referência edital o qual é parte 
integrante deste contrato independente de transcrição.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da 
presente licitação correrão à fonte 101, por meio do elemento 
de despesa código 3.3.90.33 (passagens e despesas com 
locomoção) constantes do orçamento da Secretaria de Estado 
de ciência e tecnologia- SETEC Passagens e Despesas com 
Locomoção; específicos e designados no Orçamento da 
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia abrangendo os 
previstos nos Departamentos Técnicos (CDTI e CDC)

DO PREÇO: Para execução dos serviços objeto deste 
contrato estimam se as despesas para 12 (doze) meses no 
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser 
empenhado no Orçamento da SETEC, sendo empenhado 
inicial o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o 
ano de 2019. O valor informado acima é estimado e não 
indica qualquer compromisso futuro para o órgão.

VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 
a contar do dia 07 de junho de 2019 até o dia 07 de junho 
de 2020. 

Macapá-AP, 07 de junho 2019.
RAFAEL PONTES LIMA
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SETEC
Contratante

HASH: 2022-0413-0008-6378

PORTARIA N° 007/2021 - SETEC/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº0126 de 07 de janeiro de 2019. 
Tendo em vista o conteúdo  da Lei Federal n° 13.460, de 
26 de junho de 2017, e do Decreto Estadual n° 1.564, 
publicado em 6 de maio de 2021e conforme OFÍCIO Nº 
250101.0077.1418.0035/2022 GAB - SETEC

RESOLVE:

Art.1 Nomear os servidores abaixo designados para 
comporem comissão de elaboração da Carta Serviços 
ao Usuário, de acordo com o disposto na Lei Federal n° 
13.460, de 26 de junho de 2017, e no Decreto Estadual 
n° 1.564, publicado em 6 de maio de 2021, que dispõm 
sobre a participação, proteção e defesa dos direitos ao 
usuário do serviço público no âmbito da Administração 
Pública Estadual Direta e Indireta, as Unidades Gestoras 
do Poder Executivo Estadual, sendo. 

Marcos Vinícius Silva Marques - Assistente 
Administrativo, como Presidente; 

Fabrício Borges Oliveira - Analista Jurídico, como 
suplente;

Ruthele de Sena Pereira - Chefe de Gabinete, como 
suplente. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação revogadas as disposições em contrário. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.  

Macapá-AP, 13 de abril de 2022.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA
Rafael Pontes Lima - Secretário de Estado da Ciência e 
Técnologia

HASH: 2022-0413-0008-6387

Secretaria de Segurança

EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2022-FUNSEP

Processo PRODOC n° º 0023.0279.1896.0011/2022 
-FUNSEP, Processo SIGA nº 00010/FUNSEP/2022 e 
Termo de Inexigibilidade nº 05/2022-FUNSEP, Objeto: 
SERVIÇO DE PESQUISA DIAGNÓSTICA DA SAÚDE 
DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAPÁ, constituída de duas pesquisas 
intituladas: “Perfil da Saúde do Profissional de Segurança 
Pública do Amapá” e “Estudo da Vulnerabilidade ao Estresse 
no Trabalho dos Profissionais de Segurança Pública do 
Amapá”, Classificação Orçamentária-Financeira: UG 
330303, Fonte–219; PT-0037; ND 33.90.39, Ação: 2052, 
Nota de Empenho nº 2022NE00022, de 11/04/2022, no 
valor de R$ 530.601,00. Vigência: 12 (doze) meses, a 
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contar da data de sua assinatura do Contrato, Contratada: 
BEECORP - BEM ESTAR CORPORATIVO, CNPJ nº 
13.323.483/0001-07, Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 12 de abril de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0413-0008-6325

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2022-FUNSEP

Processo PRODOC n° 
0023.0279.1896.0010/2022-FUNSEP, Processo SIGA 
nº 00011/FUNSEP/2022 e Termo de Inexigibilidade nº 
04/2022-FUNSEP, Objeto: Contratação de CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA 
ÁREA ADMINISTRATIVA, para atender aos servidores 
da segurança pública, na ação de Enfrentamento a 
Criminalidade Violenta – FUNSEP/AP - Repasse 2019, 
Classificação Orçamentária-Financeira: UG 330303, 
Fonte–219; PT-0037; ND 33.90.39, Ação: 2051, Nota 
de Empenho nº 2022NE00021, de 11/04/2022, no 
valor de R$ 268.000,00. Vigência: até 31 de dezembro 
de 2022, Contratada:  A. SILVA PACHECO-EIRELI 
(nome fantasia TRIS CONSULTORIA), CNPJ nº 
21.718.099/0001-31, Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 12 de abril de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0413-0008-6324

EXTRATO TERMO DE ADESÃO Nº 01/2022 FUNSEP

Declaro para os devidos fins que o Secretário de Estado 
da Justiça e Segurança Pública – SEJUSP e Presidente do 
FUNSEP/AP, nos termos do Art. 24 do Decreto Estadual nº 
3182, de 02 de setembro de 2016, ADERE a ARP 08/2021 - 
PMMG, – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS DE PLANEJAMENTO Nº 127/2021, REGISTRO 
PREÇOS 230/2021 - PMMG, objeto a AQUISIÇÃO DE 
PISTOLAS FULL SIZE E COMPACTAS - GLOCK 9mm, 
para atender as necessidades das POLÍCIAS MILITAR E 
CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, especificado no Processo 
nº SIGA nº 00012/FUNSEP/2022, onde foi qualificada a 
Empresa GLOCK AMÉRICA S.A., estabelecida na Calle 
Juncal 1392 C.P. 11000, Montevideo, Uruguai, Telefone 
+55 11 98105 5555, RUT – Registro Único Tributário, 
este ato representada pelo seu Procurador Sr. Franco 
Giaffone, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob 
o nº 257.875.238-90 portador(a) do RG n° 13.597.927-4, 

endereço: AV. Cidade Jardim, Nº400, Conj. 52, Jardim 
Paulistano- São Paulo/SP- CEP: 01.454-000, para o 
fornecimento do objeto, conforme abaixo discriminado, 
por ser mais vantajoso para a Administração Pública em 
virtude da redução do tempo e dos custos para licitar, 
do preço proposto estar compatível com o de mercado, 
conforme pesquisa de preços contidos nos autos, da 
necessidade da aquisição, conforme justificativa emana 
pelo Órgão FUNSEP/SEJUSP, contida nos autos e ainda, 
termos obtido, através de consulta ao Órgão Gerenciador, 
a sua anuência, sendo aceita também pelo fornecedor, 
tendo sido mantida as mesmas condições do registro, 
conforme documentação contida nos autos:
 

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO CADMAT REF. QTD

01

PISTOLA - TIPO: 
SEMIAUTOMÁTICA; CALIBRE: 

9MM; ACESSÓRIOS: maleta 
de polímero de alta resistência, 

vareta de limpeza, manual 
em português, 05 (cinco) 
carregadores, peças de 

reposição imediata (15%): trava 
do percussor e mola, todas 
as teclas externas, conjunto 
da mola recuperadora, alça 
e massa de mira, fundo do 
carregador; transportador 
do carregador e mola do 

carregador. Marca/ Modelo: 
GLOCK / G17 Gen5.

00026617 UND 1500

02

PISTOLA - TIPO: 
SEMIAUTOMÁTICA, 

COMPACTA; CALIBRE: 9MM 
ACESSÓRIOS: maleta de 

polímero de alta resistência, 
vareta de limpeza, manual 
em português, 05 (cinco) 
carregadores, peças de 

reposição imediata (15%): trava 
do percussor e mola, todas 
as teclas externas, conjunto 
da mola recuperadora, alça 
e massa de mira, fundo do 
carregador; transportador 
do carregador e mola do 

carregador. Marca/ Modelo: 
GLOCK / G19 Gen5.

00026618 UND 600

 
Macapá/AP, 13 de abril de 2022
Assinado digitalmente SIGDOCS
José Carlos Correa de Souza– CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0413-0008-6310

EXTRATO TERMO DE ADESÃO Nº 01/2022 SEJUSP

Declaro para os devidos fins que o Secretário de Estado 
da Justiça e Segurança Pública – SEJUSP nos termos do 
Art. 24 do Decreto Estadual nº 3182, de 02 de setembro de 
2016, ADERE a ARP nº 2021/06653, oriunda do Pregão 
nº 2020/034 – PMCE - que visa fortalecer o Batalhão de 


