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CONTRATO Nº 29/2022-FUNSEP (ADESÃO) 

 
 

Proc. Licitatório: SIGA Nº 00032/FUNSEP/2022-ADESÃO 
Proc. Administrativo: PRODOC Nº 0023.0279.1896.0025/2022-FUNSEP/SEJUSP 

Pelo presente instrumento, ao fim assinado, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de 
direito público interno, por intermédio do FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
AMAPÁ  FUNSEP, inscrita no CNPJ nº 31.443.333/0001-19, situada na Av. Padre Júlio Maria 
Lombaerd, nº 810, bairro Central, CEP 68.900-030, na cidade de Macapá-AP, na cidade de Macapá-AP, 
neste ato representado por seu Presidente Nato  Secretário de Segurança Pública, o Sr. CEL RR PM 
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA, brasileiro, casado, CPF nº 236.979.892-00, RG nº 099900-
SSP/AP, residente e domiciliado nesta Capital, na Av. Felipe Camarão, 187, Apto 304, Bairro Trem, 
CEP 68.901-111, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual nº 0792, de 26 de março de 
2018, publicado no DOE nº 6648, 26 de março de 2018, doravante denominada CONTRATANTE e, 
de outro lado, empresa TELEFÔNICA BRASIL SA, CNPJ n. 02.558.157/0001-62, com sede na 
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n. 1376, Cidade Monções São Paulo/SP, CEP: 04571-936, 
telefone: (81) 98286 8659, email: manoela.nascimento@telefonica.com, telefones: (91) 99207-6555 e 
WhatsApp 99362-7056, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelos 
Representantes Legais, Sra. CARLOTA BRAGA DE ASSIS LIMA, brasileira, Administradora, 
casada, CPF: 613.174.201-44; RG: 630.486 SSP/DF, e a Sra. PATRÍCIA FERREIRA TEXEIRA 
NETTO GRANDE, brasileira, casada, Gerente de Seção, Formada em Engenharia, CPF: 074.903.177-
89; RG: 2875289  SSP/DF, resolvem de comum acordo, firmar o presente Instrumento, consoante as 
cláusulas e condições seguintes: 

FUNDAMENTO LEGAL 

Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e § 1º; 
Constituição do Estado do Amapá, artigo 42, § 1º; 
Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000; 
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Artigo 6º, inciso IX, combinado com o inciso I, § 2º, artigo 7º e 
alterações; 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Art. 1º; 
Ata de Registro de Preços nº 007/2022-TJAP  Edital de Pregão Eletrônico 58/2021 - Processo n.º 
116046/2021-TJAP; 
Termo de Referência 32/2022 FUNSEP/AP - Adesão; 
Termo de Adesão nº 06/2022-FUNSEP; 

 
 
  
 
 

TERMO DE CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), SERVIÇO DE 
LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E 
INTERNACIONAL (LDI), A FIM DE ATENDER AO 
CIODES/SEJUSP, COM FORNECIMENTO DE LINHAS 
MÓVEIS E PACOTE DE DADOS, INCLUINDO A 
FACILIDADE DE ROAMING NACIONAL E 
INTERNACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
AMAPÁ  FUNSEP E A EMPRESA  TELEFÔNICA 
BRASIL S.A  PARA OS FINS NELE 
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Processos eletrônicos: SIGA nº 00032/FUNSEP/2022-Adesão e PRODOC nº 
0023.0279.1896.0025/2022-FUNSEP. 

CLÁUSULA PRIMEIRA  DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço móvel pessoal (SMP), 
serviço de longa distância (LDN) e internacional (LDI), a fim de atender ao 
CIODES/SEJUSP/FUNSEP/AP, com fornecimento de linhas móveis e pacote de dados, incluindo 
a facilidade de roaming nacional e internacional, nas seguintes quantidades: 

It. Descrição Und 
Qtd 

Adesão 

V. 
Unitário 

Registrado 
V. Total 

1 

Pacote de Serviço Empresarial tipo 
1 assinatura mensal de linha de voz com ligações 
locais (VCI)  e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, 
envio de SMSs (limitados as 2000 por mês, 
acesso a Caixa Postal / Secretária Eletrônica 
ilimitado, franquia mínima de dados de 20GB 
- O pacote de Serviços deverá ser fornecido com 
ligações ilimitadas para qualquer telefone (fixo 
ou móvel de qualquer operadora) dentro do 
Brasil, com internet de no mínimo 20GB de 
franquia de qualquer operadora do Brasil, envio 
de SMS (limitados a 2000 por mês), roaming 
nacional, acesso a caixa postal ilimitado 
- O serviço de dados deverão apresentar 
cobertura com tecnologia 4G (LTE Advanced ou 
LTE Advanced Pro) ou superior, nas cidades 
com população acima de 30mil habitantes, 
conforme resolução da Anatel 
- Nos municípios onde não houver cobertura 4G, 
deverá ser oferecida a cobertura 3G; 
- Fornecimento de SIM Card tipo NANO SIM 
(4FF) 

assinatura 100 R$ 6,97 R$ 697,00 

2 

- Ligações LDI (LDI - SMP - M/MF) - origem 
móvel qualquer país região 
- Este item estará atrelado ao Pacote de Serviço 
empresarial tipo 1 

Minutos 100 R$ 24,99 R$ 2.499,00 

3 

- Utilização de Voz e dados em Roaming 
internacional - com franquia de 25 minutos de 
voz e 1GB de dados  
- Este item estará atrelado ao Pacote de Serviço 
empresarial tipo 1 

Pacote de 
serviço 

15 R$ 24,99 R$ 374,85 

Valor Mensal R$ 3.570,85 
Valor Global R$42.850,20 

CLÁUSULA SEGUNDA  DA VIGÊNCIA  

2.1. O contrato a ser firmado com a CONTRATADA terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da 
data de assinatura do contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA  DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO SERVIÇO 

3.1. O serviço deverá ser prestado ao Fundo Estadual de Segurança Pública do Amapá-FUNSEP, 
gerenciado pelo órgão Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública  SEJUSP/AP e para atender 
ao Centro Integrado de Operações da Defesa Social do Amapá  CIODES/AP; 
3.2. O serviço deverá ser entregue em pleno funcionamento em até 30 dias corridos, após a 
assinatura do instrumento contratual. 

CLÁUSULA QUARTA  DO RECEBIMENTO E ACEITE DO SERVIÇO  

4.1. O recebimento do objeto deste Termo de Referência deverá ser efetuado pelo responsável pela 
fiscalização da contratação ou por servidor designado pelo Presidente do FUNSEP; 
4.2. Recebimento provisório: na entrega do serviço em pleno funcionamento; 
4.3. Recebimento definitivo: em até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisório, 
considerando os testes de conformidade com as especificações técnicas do serviço, definidas no Anexo 
A do Termo de Referência desta Adesão, constante no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 58/2021 
- Processo nº 116046/2021-TJAP. 

CLÁUSULA QUINTA  PREÇO 

5.1. O Valor Global Estimado da contratação para 12 meses é de R$ 42.850,20 (quarenta e dois mil 
e oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos); 
5.1.1. Para o exercício 2022 o valor de R$ 17.854,25 (dezessete mil e oitocentos e cinquenta e quatro 

mil e vinte e cinco centavos); 
5.1.2. Para o exercício 2023 o valor de R$ 24.995,95 (vinte e quatro mil e novecentos e noventa e 

cinco e noventa e cinco). 

CLÁUSULA SEXTA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Fundo Estadual de Segurança Pública do Amapá, conforme a seguir: 

I. Unidade Gestora: 330303  FUNSEP 
II. Unidade Orçamentária: 33303  FUNSEP 
III. Programa de Trabalho: 0037  Gestão Integrada da Defesa Social 
IV. Fonte: 219  Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP 
V. Ação: 2051 - Enfrentamento a criminalidade Violenta-ECV (atual: Fortalecimento das 

Instituições de Segurança Pública e Defesa Social) 
VI. Natureza de Despesa: 33.90.39  Outros Serviços de Terceiros  Pessoa Jurídica; 
VII. Nota de Empenho nº 2022NE000123, de 08/08/2022, no valor de 42.850,20 (Quarenta e 

dois mil e oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos), para devida execução da despesa 
 exercício 2022. 

VIII.Para o exercício de 2023, será empenhado após a publicação da Lei Orçamentária Anual 
LOA/2023  a partir de janeiro de 2023. 

CLÁUSULA SÉTIMA  PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, mediante depósito na conta-corrente da 
CONTRATADA.  
7.2. Cronograma para o pagamento: 
a) Validação técnica: até o dia 5 (cinco) de cada mês a CONTRATADA deverá apresentar relatório 
considerando o Acordo de Nível de Serviço (ANS); 
b) Emissão da fatura: A CONTRATADA deverá emitir a fatura até o dia 10 (dez) de cada mês, após 
a validação técnica; 
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c) Processo de pagamento: O CONTRATANTE realizará o pagamento até o dia 25 (vinte e cinco) 
de cada mês; 
d) O CONTRATANTE poderá solicitar a prorrogação de vencimento da fatura quando verificar 
inconsistência na mesma, sem ônus para o CONTRATANTE; 
7.3. Alternativamente, o pagamento poderá ser realizado por meio de nota fiscal e/ou fatura com 
código de barras sempre que essa for uma prática do mercado para o objeto licitado, e desde que a 
contratada apresente esse documento de acordo com o prazo definido no item anterior; 
7.4. A nota fiscal e/ou fatura com código de barras deverá ser amplamente aceita pelas instituições 
financeiras arrecadadoras para que a contratante possa substituir a forma usual de pagamento mediante 
depósito em conta-corrente; 
7.5. A Nota Fiscal para pagamento deverá ser acompanhada das seguintes documentações: 
a) CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas); 
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
c) Certidão CAIXA (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF); 
d) Certidão Conjunta da Receita Federal (Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União). 
e) Certidão Negativa - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
f) Certidão Negativa - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
7.6. Os referidos documentos, incluindo a Nota Fiscal, deverão ser protocolados eletronicamente junto 
ao Fiscal designado e endereçado a Coordenadoria Administrativa e Financeira  CAF, no endereço 
eletrônico caf@sejusp.ap.gov.br, bem como, ao fiscal designado para acompanhamento, fiscalização 
e certificação, de acordo com a Portaria a ser emitida pelo Presidente do FUNSEP; 
7.7. É vedada a cobrança de qualquer taxa, que não se refira aos serviços contratados, no documento 
com código de barras emitido para pagamento ao contratado; 
7.8. Poderá ser compensada, nos pagamentos à contratada, qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta em razão de penalidade ou inadimplência, desde que essa obrigação seja criada por decisão 
final em processo administrativo da qual não caiba mais recurso, garantido o contraditório e a ampla 
defesa; 
7.9. Por ocasião do pagamento, a contratada deverá comprovar sua regularidade durante toda a 
execução contratual; 
7.10. O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade da contratada, podendo a 
administração, nos casos em que a contratada não conseguir comprovar a manutenção das condições 
de regularidade, aplicar as sanções previstas no Edital e no Contrato (ACÓRDÃO Nº 964/2012 TCU 
Plenário). 
7.11. No caso do atraso de qualquer uma das regularidades citadas acima, poderão ser exigidos os 
seguintes consectários legais: 
a) Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do contrato; 
b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, sobre o valor mensal do contrato; 
c) Correção monetária com base na variação INPC-IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo. 

CLÁUSULA OITAVA  ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O fornecimento dos serviços será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse 
fim, representando o Fundo Estadual de Segurança Pública do Amapá - FUNSEP. 
8.2. A CONTRATADA e o CONTRATANTE devem levar em consideração a legislação vigente no 
desempenho de suas atividades. 
8.3. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
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fornecimento dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 
8.4.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
8.5. A empresa vencedora deverá manter preposto e informar os dados de contato (telefone, 
whatsapp e e-mail) na assinatura do contrato para representá-la sempre que for necessário. Se houver 
alteração do preposto, o fiscal do contrato deverá ser comunicado formalmente com os dados do novo 
contato; 
8.6. A CONTRATADA através de seu preposto, quando solicitado, deverá fornecer documentos e 
informações relativos ao serviço/aquisição prestado. Caso isso não ocorra dentro de 7 (sete) dias corridos 
haverá previsão para descontos conforme item 14.7. 

CLÁUSULA NONA  DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS) 

9.1. A CONTRATADA deve prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os 
casos de interrupções programadas; 
9.2. A CONTRATADA deverá prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas para as capitais estaduais e em até 
48 (quarenta e oito) horas para as demais cidades; 
9.3. A CONTRATADA deve utilizar como parâmetros para a medição da qualidade dos serviços, 
aqueles definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, em especial, o Regulamento de Gestão 
da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal (RGQ SMP Resolução nº 717/2019 ou mais atual); 
9.4. A CONTRATADA deve fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências do 
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana; 
9.5. Considerando o item anterior, a CONTRATADA deverá fornecer serviço 0800 para registro 
das reclamações sobre funcionamento do serviço, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
7 (sete) dias por semana. O atendimento deverá ocorrer por meio de colaboradores qualificados para 
sanar qualquer problema com os acessos móveis pessoais do CONTRATANTE, podendo englobar 
serviços de tele-atendimento/callcenter; 
9.6. A CONTRATADA deverá realizar a portabilidade dos números existentes, se for o caso sem 
ônus para o CONTRATANTE; 
9.7. A CONTRATADA deverá ao final do contrato, manter a prestação dos serviços por até 60 
(sessenta) dias, no caso de outra empresa vencer certame licitatório futuro, visando a realização do 
processo de portabilidade, objetivando a não interrupção do serviço de telefonia. 

CLÁUSULA DÉCIMA  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 
10.2. Viabilizar acesso à CONTRATADA a estrutura local para prestação dos serviços; 
10.3. Designar servidor qualificado para acompanhar a execução do objeto contratado; 
10.4. Exercer a fiscalização do serviço através de servidores capacitados designados; 
10.5. Notificar imediatamente a CONTRATADA em caso de qualquer irregularidade constatada no 
serviço prestado; 
10.6. Assegurar que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado 
pelas demais prestadoras dos serviços, objeto da contratação, de forma a garantir que aqueles continuem 
a ser os mais vantajosos para a Administração; 
10.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Entregar os serviços de acordo com as especificações do objeto no Termo de Referência (Anexo 
A, constante no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 58/2021 - Processo nº 116046/2021-TJAP), 
obedecidos os critérios e padrões de qualidade predeterminados; 
11.2. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou 
materiais que causar ao FUNSEP ou a terceiros por si ou por seus sucessores e representantes, na 
execução dos serviços contratados, isentando o FUNSEP de toda e qualquer reclamação decorrente dos 
mesmos; 
11.3. Prover pessoal habilitado e capacitado para todas as atividades inerentes ao objeto deste Termo; 
11.4. Assegurar o atendimento ao FUNSEP com profissionais especializados e certificados, bem 
como aptos a realizar as atividades constantes neste instrumento; 
11.5. Assegurar o cumprimento de cronogramas e prazos de atendimento estabelecidos em contrato; 
11.6. Se responsabilizar por todos os atos de seus empregados e mantê-los identificados quando nas 
dependências FUNSEP, devendo substituí-los caso seja identificado inconveniência à boa ordem, 
demonstre incapacidade técnica, perturbe a ação da fiscalização ou não observe as normas internas do 
FUNSEP/SEJUSP/AP; 
11.7. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e 
contribuições federais e outras legalmente exigíveis; 
11.8. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes durante a 
vigência contratual; 
11.9. Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações; 
11.10. É vedada a CONTRATADA a subcontratação total do objeto do presente neste Contrato, não 
sendo permitida, outrossim, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, 
total ou parcial, bem como a sua fusão, cisão ou incorporação; 
11.11. Caso o objeto deste termo seja mal executado pela CONTRATADA, deverá ser refeito sem ônus 
para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL OU 
GARANTIA CONTRATUAL BÁSICA (LEI N.º 8.666/93, ARTIGO 56) 

12.1. Será exigido, para assinatura do contrato e retirada da nota de empenho, a prestação de garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato; 
12.2. O comprovante da garantia deverá ser apresentado ao CONTRATANTE no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, mediante opção por uma das seguintes modalidades: 
12.2.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
12.2.2. Seguro-garantia; 
12.2.3. Fiança bancária. 
12.3.
o CNPJ da empresa; 
12.4. Quando a garantia for prestada mediante fiança bancária ou seguro-garantia, a apresentação 
da mesma poderá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato; 
12.5. A garantia apresentada deverá ser válida para todo o período de execução contratual e mais 3 
(três) meses após o seu encerramento; 
12.6. A não apresentação da garantia nos prazos fixados configura descumprimento total da 
obrigação principal contratada, podendo ensejar a aplicação de sanções conforme item 14 deste 
Contrato. 
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12.7. A garantia prestada só será liberada ou restituída após a execução do contrato, após a empresa 
comprovar o pagamento de todas as verbas trabalhistas decorrentes da contratação e, quando em 
dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe a lei federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  DO REAJUSTE DE PREÇOS 

13.1. Os preços definidos em contrato poderão ser reajustados na forma e data-base estabelecidos 
pela ANATEL, mediante a incidência do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) ou outro índice 
que o substitua, e na hipótese de no momento da utilização não estar disponível o IST, deverá ser 
utilizado IPCA observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos 
reajustes concedidos, a contar da data da apresentação da proposta. Iniciando-se a primeira periodicidade 
na data de apresentação da proposta da CONTRATADA. 
13.2. De maneira análoga, caso o órgão regulador (ANATEL) venha a determinar redução de tarifas, 
essas serão estendidas ao CONTRATANTE, a partir da mesma data-base; 
13.3. Os reajustes de tarifas devem ser comunicados ao CONTRATANTE previamente, por meio 
de documento oficial expedido pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o FUNSEP e será descredenciado do SICAF, 
quando for o caso, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste Termo e 
das demais cominações legais, garantido o direito prévio a ampla defesa, o licitante que, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta: 
14.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
14.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 
14.1.3. Apresentar documentação falsa; 
14.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 
14.1.5. Não mantiver a proposta; 
14.1.6. Falhar na execução do contrato; 
14.1.7. Fraudar a execução do contrato; 
14.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.9. Declarar informações falsas; e 
14.1.10.Cometer fraude fiscal. 
14.2. As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem 
justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 
14.3. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, ficará a 
CONTRATADA sujeita as seguintes penalidades: 
14.3.1. Advertência; 
14.3.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
14.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
14.3.4. 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 o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 
14.4. As sanções previstas nos subitens 14.3.1, 14.3.3, 14.3.4, deste item poderão ser aplicadas 
juntamente com a do subitem 14.3.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
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14.5. A sanção estabelecida no subitem 14.3.4, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, se dará no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 
14.6. As sanções previstas nos subitens 14.3.3 e 14.3.4, poderão também ser aplicadas às empresas 
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 
I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
14.7. Conforme a gravidade das faltas cometidas pela CONTRATADA, o CONTRATANTE 
poderá aplicar as sanções de advertência, multa e declaração de inidoneidade; 
14.8. A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízo de abranger ao interesse do serviço contratado; 
14.9. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 
contratado, além das sanções referidas nestes itens, à multa de mora, na forma prevista no instrumento 
convocatório ou no contrato, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes 
limites máximos: 
I. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou 
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de 
sua convocação; 
II. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não 
cumprido; 
III. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado 
ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo. 
§ 1º A multa a que se refere os incisos I, II e III não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas nesta Lei. 
14.10. A multa por descumprimentos do contrato será aplicada em casos de faltas que, assim 
entendidas aquelas que acarretem prejuízo à prestação de serviço, independentemente da aplicação de 
outras penas. 
14.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  RESCISÃO 

15.1. Poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE ou bilateralmente por mútuo 
acordo entre as partes, atendida sempre a conveniência administrativa de acordo com o art. 78 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, são motivos de rescisão do contrato. 

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
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VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
edital e no contrato; 

VII. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 
supra; 

IX. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 

XII. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §1º do art. 65 da Lei de referência; 

XIV. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 

XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a 
execução do contrato; 

XVIII. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penas cabíveis; 
Parágrafo único: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
15.2. A critério do CONTRATANTE, caberá rescisão do contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, caso a CONTRATADA: 
I. Incorra em falência, concordata ou recuperação, nos termos da Lei n.º 11.101/05; 
II. Não cumpra quaisquer obrigações instituídas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  DOS CASOS OMISSOS 

16.1. 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  DA PUBLICAÇÃO E DO FORO 

17.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de 
Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, as partes subscrevem o presente instrumento em vias 
eletrônicas, devendo o extrato do Contrato ser publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá  
DOE/AP, para salvaguarda dos rigores da Lei 

 
Macapá-AP, 08 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

                    
(Assinado Eletronicamente via SIGDocs) 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA 
 PÚBLICA  FUNSEP 
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SÉRIE 10, FOLHAS 3/3; 000.593.418, SÉRIE 10, 
FOLHAS 3/3; 000.593.419, SÉRIE 10, FOLHAS 3/3; 
000.593.420, SÉRIE 10, FOLHAS 3/3; CONTRATO 
Nº: 22/2021-SEJUSP DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2021;CONTRATADO: HPE AUTOMOTORES DO 
BRASIL, CNPJ Nº: 54.305.743/0011-70; CONTRATANTE: 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – SEJUSP. CNPJ 
Nº: 04.243.026/0001-11; TERMO DE ENTREGA E 
TRANSFERÊNCIA Nº: 87/2022 – UMP-CAF-SEJUSP/
AP OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, 
PICK-UP, POR UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 21/2020 DA SECRETARIA DE GESTÃO E 
ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA, META I, ETAPA I 
DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 884164/2019-MD, PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 
E SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – SEJUSP/
AP. OBJETO: (05) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE: - 
(01) VEÍCULO MARCA MMC, MODELO L200 TRITON 
GLS, COR PRETA, COMBUSTIVEL: DIESEL, CHASSI 
Nº: 93XSYKL1TPCN53364, TIPO: CAMINHONETE, 
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA, ESPECIE: 
ESPECIAL, CATEGORIA: OFICIAL, PLACA: SAK5H15, 
RENAVAM Nº: 01300909371, VEÍCULO NOVO, ANO DE 
FABRICAÇÃO: 2022, ANO MODELO: 2023, PATRIMÔNIO 
Nº: 331010000017692, VALOR UNITÁRIO: R$ 186.000,00; 
- (02) - VEÍCULO MARCA MMC, MODELO L200 TRITON 
GLS, COR PRETA, COMBUSTIVEL: DIESEL, CHASSI 
Nº: 93XSYKL1TPCN53319, TIPO: CAMINHONETE, 
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA, ESPECIE: 
ESPECIAL, CATEGORIA: OFICIAL, PLACA: SAK5H09, 
RENAVAM Nº: 01300907220, VEÍCULO NOVO, ANO DE 
FABRICAÇÃO: 2022, ANO MODELO: 2023, PATRIMÔNIO 
Nº: 331010000017693, VALOR UNITÁRIO: R$ 186.000,00; 
- (03) - VEÍCULO MARCA MMC, MODELO L200 TRITON 
GLS, COR PRETA, COMBUSTIVEL: DIESEL, CHASSI 
Nº: 93XSYKL1TPCN53348, TIPO: CAMINHONETE, 
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA, ESPECIE: 
ESPECIAL, CATEGORIA: OFICIAL, PLACA: SAK5H12, 
RENAVAM Nº: 01300907700, VEÍCULO NOVO, ANO DE 
FABRICAÇÃO: 2022, ANO MODELO: 2023, PATRIMÔNIO 
Nº: 331010000017694, VALOR UNITÁRIO: R$ 186.000,00; 
- (04) - VEÍCULO MARCA MMC, MODELO L200 TRITON 
GLS, COR PRETA, COMBUSTIVEL: DIESEL, CHASSI 
Nº: 93XSYKL1TPCN53327, TIPO: CAMINHONETE, 
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA, ESPECIE: 
ESPECIAL, CATEGORIA: OFICIAL, PLACA: SAK5H13, 
RENAVAM Nº: 01300907891, VEÍCULO NOVO, ANO DE 
FABRICAÇÃO: 2022, ANO MODELO: 2023, PATRIMÔNIO 
Nº: 331010000017695, VALOR UNITÁRIO: R$ 186.000,00; 
- (05) - VEÍCULO MARCA MMC, MODELO L200 TRITON 
GLS, COR PRETA, COMBUSTIVEL: DIESEL, CHASSI 
Nº: 93XSYKL1TPCN53337, TIPO: CAMINHONETE, 
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA, ESPECIE: 
ESPECIAL, CATEGORIA: OFICIAL, PLACA: SAK5H11, 
RENAVAM Nº: 01300907409, VEÍCULO NOVO, 
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022, ANO MODELO: 2023, 
PATRIMÔNIO Nº: 331010000017696, VALOR UNITÁRIO: 
R$ 186.000,00.  DATA DA TRANSFERÊNCIA. 04/07/2022. 

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: DELEGACIA GERAL DE 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ-DGPC/AP - CNPJ 
07.231.209/0001-05. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA 
SISTEMA SIGA-PATRIMONIO, PUBLICAÇÃO PARA 
FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO AO DETRAN/AP.

Macapá-AP, em 10 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0811-0009-8606

EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2022-FUNSEP 

Proc. SIGA Nº 00032/FUNSEP/2022-ADESÃO e Proc. 
PRODOC Nº 0023.0279.1896.0025/2022-FUNSEP/
SEJUSP. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço móvel pessoal (SMP), 
serviço de longa distância (LDN) e internacional (LDI), 
a fim de atender ao CIODES/SEJUSP/FUNSEP/AP, 
com fornecimento de linhas móveis e pacote de dados, 
incluindo a facilidade de roaming nacional e internacional. 
Classificação Orçamentário-Financeira: UG 330303, 
Fonte–219; PT-0037; ND 33.90.39; Ação: 2051; Nota 
de empenho nº 2022NE000123, de 08/08/2022, no 
valor de R$ 42.850,20. Vigência: 12 (doze) meses, a 
contar da data de assinatura do contrato. Contratada: 
TELEFÔNICA BRASIL SA, inscrita no CNPJ nº 
02.558.157/0001-62. Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 11 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0811-0009-8596

EXTRATO SUBSTITUTO CONTRATUAL  2022NE00121 
- FUNSEP

Processo PRODOC n° 
0023.0279.1896.0029/2022-FUNSEP e Proc. SIGA 
nº 00036/FUNSEP/2022 - INEXIGIBILIDADE. Objeto: 
Contratação do Curso Presencial Planejando e 
Contratando com a Nova Lei de Licitações 14.133/2021, 
ofertado pela empresa NOVA LICITA TREINAMENTO 
EMPRESARIAL LTDA, a ser executado com recurso 
do FUNSEP-AP, na ação 2051 - ECV - repasse 2019. 
Classificação Orçamentária-Financeira: UO 33303, 
Fonte–219; PT-0037; Ação: 2051; ND 33.90.39; Substituto 
Contratual (Nota de Empenho) nº 2022NE00121 de 
05/08/2022, no valor de R$ 42.500,00. Vigência: até o 
término do curso. Fundamentação Legal: Art. 62, § 4º da 
lei 8.666/93. Contratada: NOVA LICITA TREINAMENTO 
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº. 35.167.767/0001-94. 
Contratante: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA 


