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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA E ESTADO DA JSUTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP 
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UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – UCC 

 
 

 

CONTRATO Nº 28/2022- SEJUSP 
 

 
Proc. SIGA nº 00015/SEJUSP/2022; 

Proc. PRODOC 0023.0279.1243.0025/2022. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, 

por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAPÁ, inscrita no CNPJ (MF) nº 04.243.026/0001-11, situada na Av. Padre Júlio Maria 

Lombaerd, nº 810, Centro, CEP nº 68900-030 – Macapá/AP, neste ato representado pelo Secretário de Estado 

da Justiça e Segurança Pública, SR JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA - CEL PM RR, brasileiro, 

casado, Carteira de Identidade nº099900 –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 denominado 

CONTRATANTE e de outro lado, a empresa DELTA – INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita nº CNPJ nº 10.843.754/0001-67, com sede a Rua José dos Santos 

Nogueira, 147, Jardim Sul, São José dos Campos/SP, CEP nº 12.236-480, neste ato representada pela 

Sra.SÔNIA DELTA DE CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade nº 

16.249.814-7 SSP/SP, CPF nº 055.356.018-29, domiciliada à Rua Corifeu de Azevedo Marques, nº 3218, 

apto 172, bloco C, Jardim da Indústrias, São José dos Campos/SP, CEP nº 12.241-040, 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; lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; Lei nº  4.320, de 

17 de março de 1964; Lei 10.520/2002 (Pregão), Decreto Federal 10.024/2019 (Pregão Eletrônico), Decreto 

Federal 7.892/2013 (Sistema de Registro de Preços), subsidiariamente, no que couber, pela Lei nº 8.666/1993 

(Lei de Licitações e Contratos) e Lei , bem como, pelas legislações correlatas e demais exigências 

estabelecidas no Edital  do Pregão Eletrônico nº 030/2021- DAL, Ata de Registro de Preços e anexos 

desta, Termo de Referência nº 00015/2022-SEJUSP constantes nos Processos SEI nº 
030.12097.2021.0052369-95-PMBA/DAL/CLCC e nos documentos contantes no Processos SIGA nº 

00015/SEJUSP/2022 e PRODOC nº 0023.0279.1243.0025/2022-FUNSEP. 
 

CLÁUSULA  SEGUNDA – DO OBJETO E DA SUA DESCRIÇÃO (conforme CláusulaI da Minuta 

de Contrato e Termo de Referência) 

2.1 O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE VOO, POR MEIO DE 

ADESÃO À ARP Nº 001/2021,ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021PM/BA, EM 

ATENDIMENTO À META 3, ETAPA II DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 853496/2017-MJ, que visa 

estruturar as unidades operacionais da Secretaria de Estado da Justiça , Polícia Civil, Corpo de Bombeiros 

Militar e Polícia Militar, com execução pela SEJUSP, conforme especificações, quantidades e valores a 

 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DO AMAPÁ- FUNSEP E A EMPRESA 

DELTA – INDÚSTRIA COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, PARA 

OS FINS ABAIXO DECLARADOS. 

 



 

Página 2 de 6  UCC/CAF/SEJUSP – CONTRATO Nº 32/2022 

 

Proc. SIGA nº 00015/SEJUSP/2022; Proc. PRODOC 0023.0279.1243.0025/2022 

seguir: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATMAT REF. QTD 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

 

01 

MACACÃO DE VOO, 

antichamas, (especificações 

detalhadas conforme descrito no 

EDITAL - PE N. º DAL 030/2021 -  

ITEM: 84.75.20.00016904-8) 

251649 UND 57 R$ 1.436,00 R$ 81.852,00 

Valor Total R$ 81.852,00 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO E DO PREÇO  

3.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão a cargo do Fundo Estadual de Segurança Pública, na 

seguinte Dotação Orçamentária: 

I.Unidade Gestora: 330101 - SEJUSP;  

II.Unidade Orçamentária: 33101- SEJUSP;  

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

IV.Fonte: 0.103 - Transferências de Recursos de Convênio;  

V.Ação: 2393 – Operacionalização de Transferêcias Voluntárias;  

VI.Natureza de Despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente; e 

VII.Nota de Empenho nº 2022NE00112, de 17/08/2022, no valor de R$ 81.852,00 (Oitenta e um mil e 

oitocentos e cinquenta e dois reais) para a execucão da despesa- exercício 2021;  

3.2 O valor total do presente contrato foi estabelecido no valor total de R$ 81.852,00 (Oitenta e um mil e 

oitocentos e cinquenta e dois reais 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

4.1 Em conformidade com PARTE IV- CLÁUSULA DÉCIMA–PRIMEIRA - PAGAMENTO 

constante no do edital do Pregão nº 030/2021– PMBA; e considerando as especificidades técnicas do órgão, 

o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, (precedido da 

respectiva ordem de fornecimento), mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos 

financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

4.2 A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. 

Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota 

fiscal/fatura corrigida. 

4.3 Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

4.4 É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo 

com as especificações deste instrumento. 

4.5 No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, serão devidos pela contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), 

capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

4.6 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios 

devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de 

compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

4.7 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de 

reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão 

da imprensa oficial. Caso a docum 

4.8 entação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA 

5.1 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 
5.1.1 Este item obedecerá ao previsto no PARTE IV – MINUTA DO CONTRATO, Cláusula Décima, 

do edital do Pregão nº030/2021– PMBA. 

5.1.2 A empresa deverá entregar os objetos deste Contrato em até 90 (noventa) dias consecutivos. Esses 

prazos serão contados em dias corridos e a partir da data do recebimento da nota de empenho ou instrumento 

equivalente, podendo ser, a critério do órgão/entidade contratante, prorrogado por mais 30 (trinta) dias, desde 

que tempestivamente solicitado e justificado pela CONTRATADA; 
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5.1.3 A empresa deverá fazer a entrega do objeto em perfeitas condições de uso, na Secretaria de Estado 

da Justiça e Segurança Pública do Amapá, localizada na Avenida Coriolano Jucá, nº 500, Central, CEP: 

68.900-101, Macapá-AP; 
5.1.4 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; 

5.1.5 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, mediante recibo, 

o objeto será recebido da seguinte forma: 

5.1.6 Provisoriamente: Pela Comissão Nomeada pela SEJUSP, mediante recibo, para efeito de posterior 

verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela 

contratante. 

5.1.7 Definitivamente: sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da 

quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente 

aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.  

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

estabelecidas no Termode Referência e neste contrato; 

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

Fiscal/Fatura com o constante no Termo de Referência e neste contrato, e/ou na Nota de Empenho emitido 

para a despesa; 

5.1.10 A Comissão instituída pela SEJUSP rejeitará o objeto entregue em desacordo com as quantidades, 

características e especificações constantes no Termo de Referência e neste Contrato, restando à Empresa a 

obrigatoriedade da imediata substituição, sem ônus para a contratante e sem prejuízo das demais sanções 

administrativas aplicáveis ao caso; 

5.2 DA GARANTIA 

5.2.1 Este item obedecerá ao previsto no ITEM PARTE I – PROPOSTAS, SEÇÃO I do edital do Pregão 

nº º 030/2021– PMBA. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES  

6.1. DA CONTRATADA: 

6.1.1. Em conformidade com a PARTE IV – MINUTA DE CONTRATO – CLÁUSULA SÉTIMA; 

6.1.2. A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, bem como 

daquelas decorrentes de lei, obriga-se a: 

6.1.3. Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita 

execução do contrato, servindo de interlocutor e canal de comunicação entre as partes; 

6.1.4. Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes do instrumento convocatório e 

no presente contrato, nos locais, dias, turnos e horários determinados; 

6.1.5. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla 

ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações 

e exigências que lhe forem solicitadas; 

6.1.6. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato; 

6.1.7. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e 

terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 

responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 

interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou 

ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas após a sua ocorrência; 

6.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive de apresentar, ao setor de liberação 

de faturas e como condição de pagamento, os documentos necessários; 

6.1.9. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 

necessários à execução do contrato; 

6.1.10. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 

sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do presente contrato; 

6.1.11. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando 

à perfeita execução deste contrato; 

6.1.12. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens; 

6.1.13. Executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou 

normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infra-estrutura e equipe técnica necessária 

à sua execução; 

6.1.14. Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado; 
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6.1.15. Oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autorizada do 

fabricante, identificando-a; 

6.1.16. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução 

completa do objeto do contrato; 

6.1.17. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de 

sua quantidade, preço unitário e valor total; 

6.1.18. Observar a legislação federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato. 

6.1.19. A empresa Contratada deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis, referentes 

ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública Concedente dos Recursos, bem como, 

dos órgãos de controle interno e externo, em conformidade com o Art. 43 da Portaria Interministerial 

424/2016. 

6.2. DA CONTRATANTE: 
6.2.1. São obrigações da Contratante: 

6.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.2.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

6.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

6.2.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimentodo objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.2.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  

7.1. Em conformidade com o item PATE IV CLÁUSULA NONA do edital do Pregão nº º 030/2021– 

PMBA e considerando os termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993.  

7.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar 

a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.3. O recebimento de material com valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente de cada 

órgão, conforme atualização introduzida pelo Decreto Nº 9.412 de 2018. 

7.4. 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 coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes 

e prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.5. Os representantes da Administração anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  

8.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77   a 80 

da Lei n.º 8.666/93. 

8.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

8.3. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada lei, notificando-se a contratada com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias; 

8.4. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a 

Administração da CONTRATANTE; 

8.5. Judicial nos termos da legislação. 

8.6. A rescisão administrativa será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

8.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado  o 

contraditório e ampla defesa nos termos do artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal; 
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CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES  

9.1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial, poderá ser acrescido ou  

suprimido até o limite previsto no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93; 

9.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

contrato. 

9.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS  

10.1. Os De acordo da PARTE IV- MINUTA CONTRATUAL, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, 

constante no do edital do Pregão nº º 030/2021– PMBA; 

10.2.  O preço é fixo e irreajustável.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Por se tratar de Adesão a Ata de registro de preços 001/2021  este item ficará disposto em 

conformidade com o PARTE IV – CONTRATO - CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA edital do Pregão nº º 

030/2021– PMBA e, subsidiariamente, nas sanções contidas da Lei 8.666/93; 

11.2. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções 

legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades: 

11.3. Multas, estipuladas na forma a seguir: 

11.4. Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até 

o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. 

11.5. Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual 

superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da 

presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior. 

11.6. Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento 

equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três décimos 

por cento) em caso de reincidência. 

11.7. Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto 

ou rescisão contratual não motivada pela contratante, inclusive o cancelamento do registro de preço. 

11.8. Impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais 

cominações legais. 

11.9. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a 

CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser 

substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrada 

em processo de execução. 

11.10. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei. 

11.11. 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; 

11.12. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a 

rescisão unilateral do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS  

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 

e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

14.1 O prazo de vigência do contrato terá validade de 12 (doze) meses, prorrogável conforme a lei, 

contando da data da assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

15.1 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 art.61, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO  

17.1 Para dirimir quaisquer pendências decorrentes deste Contrato, quando esgotadas as hipóteses de solução 

na esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Macapá/AP, capital do Estado do Amapá, com a 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

       E por assim haverem ajustados, as partes assinam este contrato, em vias digitais de igual teor e  forma, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Macapá/AP, 17 de agosto de 2022. 
 

 

 

 

(Assinado Eletronicamente via SIGDocs) 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP 

 

DELTA – INDÚSTRIA COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

CONTRATANTE CONTRATADA 
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BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0817-0009-9114

Secretaria de Segurança

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2022–SEJUSP

PROCESSOS PRODOC nº 0023.0279.1243.0026/2022, 
SIGA nº 00007/SEJUSP/2022 (00058/PGE/2021), Edital 
do Pregão Eletrônico nº 051/2022-CLC/PGE e Ata de 
Registro de Preços nº 111/2022-CLC/PGE. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS 
DO USO DE ARP Nº 111/2022 - CLC/PGE - RECURSO DE 
EMENDA ESPECIAL DO SENADOR LUCAS BARRETO 
- EMENDA PARLAMENTAR Nº 40790012, visando 
atender as necessidades da Delegacia Geral de Polícia 
Civil-DGPC. Classificação Orçamentária-Financeira: UG 
330101, Fonte-0.104; PT-0037; ND 44.90.52, Ação: 2403, 
Nota de Empenho nº 2022NE000111, de 11/08/2022, 
no valor de R$ 110.000,00. Vigência: 12 (doze) meses, 
com início na data de 17/08/2022 e encerramento em 
17/08/2023. Contratada:    GRAND CITE AUTOMÓVEIS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.821.809/0001-80. 
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ nº 04.243.026/0001-11.

Macapá-AP, 17 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0817-0009-9131

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2022–SEJUSP

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1243.0025/2022-FUNSEP, 
SIGA nº 00015/SEJUSP/2022 e Edital do Pregão 
Eletrônico nº 030/2021- DAL. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MACACÃO DE VOO, POR MEIO DE ADESÃO À ARP 
Nº 001/2021, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
030/2021PM/BA, EM ATENDIMENTO À META 3, ETAPA 
II DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 853496/2017-MJ, que 
visa estruturar as unidades operacionais da Secretaria 
de Estado da Justiça, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros 
Militar e Polícia Militar, com execução pela SEJUSP. 
Classificação Orçamentária-Financeira: UG 330101, 
Fonte-0.103; PT-0037; ND 44.90.52, Ação: 2393, Nota 
de Empenho nº 2022NE00112, de 17/08/2022, no valor 
de R$ 81.852,00. Vigência: 12 (doze) meses, prorrogável 
conforme a lei, contando da data da assinatura. 
Contratada:    DELTA – INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 10.843.754/0001-67. Contratante: SECRETARIA DE 
ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ 
nº 04.243.026/0001-11.

Macapá-AP, 17 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0817-0009-9134

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2022-FUNSEP

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0031/2022-FUNSEP, 
SIGA nº 00035/FUNSEP/2022 e Termo de Inexigibilidade 
nº 17/2022-FUNSEP. Objeto: contratação de empresa 
especializada no CURSO DE PILOTAGEM DE DRONE 
MULTIROTORES, na modalidade presencial, na cidade de 
Macapá-AP, visando atender a capacitação de servidores 
da Segurança Pública dos órgãos PM, BM, PC, PP e PCA, 
a ser executado com recursos do FUNSEP, na Ação 2051 
-Enfrentamento a Criminalidade Violenta-ECV - Repasse 
2019. Classificação Orçamentário-Financeira: UG 330303, 
Fonte–219; PT-0037; ND 33.90.39; Ação: 2051; Nota de 
empenho nº 2022NE00124, de 15/08/2022, no valor de R$ 
32.000,00. Vigência: A contar da data de sua assinatura, 
ficando adstrito ao respectivo crédito orçamentário, 
ou seja, até 31 de dezembro de 2022, não sendo mais 
prorrogado. Contratada: MR DRONE IMAGENS-ME, 
inscrita no CNPJ nº 44.621.592/0001-34. Contratante: 
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
AMAPÁ – FUNSEP, CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 17 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0817-0009-9133

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2022-FUNSEP

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0032/2022-FUNSEP, 
SIGA nº 00028/FUNSEP/2022 e Termo de Inexigibilidade 
nº 013/2022-FUNSEP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR O 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MASTER BIM 
SPECIALIST, na modalidade Ensino A Distância – EAD, 
aos servidores que desempenham suas atividades nos 
órgãos da SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. Classificação Orçamentário-Financeira: UG 
330303, Fonte–219; PT-0037; ND 33.90.39; Ação: 2051; 
Nota de empenho nº 2022NE00125, de 15/08/2022, 
no valor de R$ 162.000,00. Vigência: 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, 
com início na data de 17/08/2022 e encerramento 
em 17/08/2024. Contratada: GRUPO AJ PROJETOS 
CONSULTORIA E EDUCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 11.802.794/0001-23. Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 17 de agosto de 2022.


