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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CAF 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - UCC 

 

 

CONTRATO Nº 01/2021 – SEJUSP 
 

Pelo presente instrumento, ao fim assinado, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito 

público interno, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA, inscrita no CNPJ nº 04.243.026/0001-11, situada na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 810, 

Centro, CEP 68.900-030, na cidade de Macapá-AP, neste ato representado por seu Secretário, o Sr. CEL PM 

RR JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA, 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 

HELICOPTEROS DO BRASIL S/A (HELIBRAS), inscrita no CNPJ nº 20.367.629/0006-96, com sede 

na Rua D. Pedro I, S/N, KM 87, Pista Norte Edif. Michelangelo – Unidade 25, CEP 12.952-0821 – Ponta 

Alta – Atibaia-SP, neste ato representada em conjunto pelo SR. JEAN LUC PASCAL ALFONSI, 

Presidente, Vice-Presidente Executivo e Vice-Presidente de Negócios e Serviços, francês, casado, CPF nº 

241.692.558-01, RNM G486450-V, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP e pelo 

SR.ALBERTO DUEK, Vice-Presidente de Operações, brasileiro, casado, CPF nº 520.998.146-00, RG nº 

147358 CRA/AP , residente e domiciliado na cidade de Itajubá – MG, 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, pelo Art. 25 Caput e Inciso I da Lei nº 8.666/1993 e, subsidiarimente, a Lei nº 

8.078/1990 (CDC), bem como, pelas legislações correlatas e demais exigências estabelecidas no Termo de 

Inexigibilidade nº 01/2021-CPL/SEJUSP, constantes nos Processos de Processo SIGA nº 

00015/SEJUSP/2020 e SIAFE nº 330101.2020.00117-SEJUSP. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FERRAMENTAS E 

ARRANQUE GERADOR para atender à aeronave PR-GAP, modelo AS350B2, pertencente ao 

Grupamento Tático Aerotransportado-GTA/SEJUSP, constante no Part Number do Fabricante AIRBUS 

HELICOPTERS (HELIBRAS), com recurso do Fundo Petrobrás, conforme condições, especificações, 

quantidades e valores a seguir descritos: 

 

 

 

 

 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP E A EMPRESA  
HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS, 

PARA OS FINS ABAIXO DECLARADOS. 
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It

. 
OBJETO 

P/N 

Part Number 

Fabricante 

Cód.  

Cadmat 
Ref Qtd 

Valor em 

Dólar 

($) 

valor 

Convertido 

(R$) 

1 

MAINTENANCE 

TOOLS KIT - Kit Padrão 

de Ferramentas para 

Mecânicos - Helicóptero 

AS350B2 

703A95003110 00020625 Un. 01 $ 18.212,65 R$ 92.826,23 

2 

STARTER 

GENERATOR – 

Arranque Gerador para 

Helicóptero AS350B2 

150SG122Q 00020626 Un. 01 $ 13.832,50 R$ 70.501,48 

SUBTOTAL R$ 163.327,71 

Variação de Impostos – Data de Conversão Faturamento (7,147%)   R$ 11.672,29 

VALOR TOTAL (R$) R$ 175.000,00 

Nota Explicativa: 
Taxa de administração (10,00%) inclusa no valor proposto. 

Os orçamentos de materiais serão fornecidos em dólares americanos acrescidos da taxa de administração de materiais de 

10,00% correspondente ao frete, seguro, manuseio e embalagem. Referência em reais de material considerando a taxa do 

dólar de 5,0968 (Ptax 15/12/2020). 

Esclarecemos que os impostos ICMS, DIFAL ICMS, IPI e II estão inclusos nos valores apresentados pelo Price List Helibras 

e serão cobrados no momento da fatura, pois as alíquotas de IPI e II variam de acordo com a classificação fiscal NCM 

(Nomenclatura Comum do Mercosul) de cada item, não sendo possível estabelecer um índice único a ser aplicado e, portanto, 

será acrescido ao preço do item conforme a sua classificação fiscal NCM, quando aplicável, na ocasião do faturamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 

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

constantes nos Processos nºs 00015/SEJUSP/2020 e SIAFE nº 330101.2020.00117-SEJUSP, em especial, 

os abaixo relacionados:  

a) Projeto Básico;  

b) Proposta da Contratada, homologada;  

c) Parecer jurídico nº 007/2021-PLCC/PGE/AP 

d) Termo de Inexigibilidade nº 01/2021-CPL/SEJUSP 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

I. Unidade Gestora: UG 330101 (SEJUSP/AP). 

II. Fonte: 104- Outras Transferências da União- OTU- (Fundo Petrobras, Emendas Ind. 

Impositivas) 

III. Programa de Trabalho: 0037 – Gestão integrada da Defesa Social; 

IV. Ação: 2403 – Operacionalização da SEJUSP; 

V. Natureza de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes;  

VI. Nota de Empenho Ordinário nº 2020NE00244, de 23/12/2020, no valor de R$ 175.000,00 

(Cento e setenta e cinco mil reais), para devida execução da despesa – exercício 2020. 

4.2. O Preço deste Contrato foi estabelecido no valor total de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil 

reais), que será pago em parcela única e de forma ordinária.  

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado por meio da Coordenadoria Administrativa Financeira – 

CAF/SEJUSP, em até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante o processamento normal de liquidação e 

liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP).  
5.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da CONTRATADA da 

Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto regularmente entregue, acompanhada dos documentos de regularidade 

perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), conforme 

o disposto no Art. 29 da Lei nº 8.666/93 e nos arts. 6º e 7º, inciso I, do Decreto Estadual nº 1278/2011, junto 

a Comissão Designada, para que se proceda a devida certificação da despesa a ser executada. 

5.3. O PAGAMENTO será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária, no 

Banco Itaú (341), Agência 0673 e Conta Corrente nº 65048-7 
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5.4.   Caberá à CONTRATADA informar com clareza, em sua proposta de preços, o nome do banco, assim 

como os números da respectiva agência e da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

5.5. Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o recebimento definitivo dos 

objetos por esta SEJUSP. 

5.6. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua 

reapresentação e novo “atesto”.  

5.7. O pagamento devido por força deste Contrato serão efetuados em moeda corrente nacional, sendo 

a parcela expressa em moeda estrangeira convertida pela taxa de câmbio de venda da Moeda Estrangeira 

divulgada pelo Banco Central do Brasil, em seu sítio eletrônico na internet, apurada no dia anterior ao 

respectivo faturamento do objeto. 

5.8. A Administração reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota (s) Fiscal (is) / Fatura(s) a serem pagas, 

qualquer débito existente da Contratada; 

5.9. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do 

valor inicial. 

5.10. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 

CONTRATANTE, entre a data prevista do pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da 

parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:  EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

I = (TX/100)   

         365   
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);  

EM = Encargos moratórios;   
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS, DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

6.1. A CONTRATADA deverá entregar o objeto deste CONTRATO em até 240 (duzentos e quarenta) 

dias corridos, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho, sendo que para o item Arranque 

Gerador a entrega pode ocorrer em até 90 (noventa) dias corridos da data de recebimento do Empenho, 

conforme proposta apresentada pela empresa. 

6.2. O prazo inicial de entrega do objeto poderá ser prorrogado, uma única vez e até igual período, para 

tanto a CONTRATADA deverá apresentar, antes do término do prazo inicial, documento formal requerendo 

e justificando a prorrogação, com base em comprovantes da necessidade de prazo, para devida análise e 

autorização por parte da Comissão de Recebimento designada pela CONTRATANTE.  

6.3. A CONTRATADA deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, no PRÉDIO 

ANEXO da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá (SEJUSP), localizado sito 

a Av. Coriolano Jucá, nº 500, Centro – Macapá-AP, CEP: 68.900-101 em dias de expediente normal, de 

segunda a sexta-feira, no horário de Expediente Normal das 09:00 às 13:00hs, acompanhado das 

respectiva Nota Fiscal e documentos de Regularidade da Contratada, correndo por conta desta todas as 

despesas necessárias, tais como: transporte, tarifas, desembaraços frete, seguros, dentre outros. 

6.4. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, o objeto será 

recebido da seguinte forma:  

6.4.1. Provisoriamente: pelo responsável do Almoxarifado do órgão ou outro servidor designado 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 pelo órgão. Este recebimento poderá ser dispensado nas situações previstas no Art. 74 da Lei 

8666/1993;   

6.4.2. Definitivamente: mediante Termo de Recebimento formalizado por uma comissão nomeada pela 

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

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

estabelecidas neste Contrato.  

6.6. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua Nota 

Fiscal/Fatura com o constante neste Contrato e/ou na Nota de Empenho, e anexos do Termo de Referência, 

emitido para a despesa.  

6.7. A Comissão de Recebimento da CONTRATANTE rejeitará o objeto entregue em desacordo com as 

quantidades, características e especificações constantes no instrumento, restando à CONTRATADA a 
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obrigatoriedade da reposição, sem ônus para a CONTRATANTE e sem prejuízo das demais sanções 

administrativas aplicáveis ao caso.  

6.8. A CONTRATADA ficará obrigada a substituir o objeto recusado, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias úteis, contados a partir da notificação expedida pelo Órgão ou Entidade recebedor, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas neste Contrato.  

6.9. Considerar-se-á como data efetiva de entrega, aquela aposta no atestado de conformidade emitido 

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

conformidade e aceitação do objeto.  

6.10. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total 

da(s) pendência(s). 

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

ético profissional da CONTRATADA pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. A CONTRATANTE promoverá o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do 

respectivo Contrato, da seguinte forma:  

7.1.1. O acompanhamento provisório será realizado, em regra geral, pelo responsável do Almoxarifado 

e, excepcionalmente, por meio de servidor designado para este fim, por questões de conveniência de 

estocagem ou de recebimento do objeto específicos, momento em que se providenciará o registro de entrada 

deste no local determinado;  

7.1.2. O acompanhamento definitivo se dará por meio de Comissão designada para este fim, que anotará 

e registrará em TERMO próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento do objeto, determinando 

o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, comunicando a CONTRATADA no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  

7.2. 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;  

7.3. Durante o período de fornecimento do objeto, a CONTRATADA poderá manter preposto, aceito 

pela CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário.   

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

8.1. A CONTRATADA deverá oferecer garantia para o objeto fornecido de no mínimo 12 (doze) 

meses, contra defeitos de matéria prima e/ou fabricação, contados do recebimento definitivo, sem 

qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 

8.2. A assistência técnica deverá ser prestada mediante orientação e suporte técnico remoto, de acordo 

com os manuais e normas técnicas para uso do bem adquirido, a fim de mantê-lo em perfeitas condições de 

uso durante o seu período de garantia, sem qualquer ônus adicional para a Administração da SEJUSP/AP. 

8.3. Caso durante o prazo de garantia, o bem apresente problemas técnicos ou defeitos de qualquer 

natureza, que não sejam decorrentes do desgaste natural ou do mau uso, e que não seja resolvido pela 

assistência técnica, a Contratada deverá providenciar a substituição por outro, de especificação equivalente 

ou superior ao adquirido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

9.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
9.1.1. Deverá proceder ao pagamento referente ao objeto, dentro do cronograma de liberação do financeiro 

pela Secretária de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP) em prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação 

de Nota Fiscal/Fatura, que será devidamente atestada por servidores designados para este ato; 

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

exigidas;  

9.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela 

Contratada; 

9.1.4. Notificar à Contratada, por escrito, sobre falhas ou irregularidades constatadas, para que sejam 

adotadas as medidas corretivas necessárias; 

9.1.5. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais quando devido; 

9.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Empresa Contratada; 

9.1.7. Permitir livre acesso dos empregados da Empresa às suas dependências para a entrega do objeto a 

ser fornecido 

9.1.8. Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a Empresa Contratada possa fornecer o objeto 

dentro das normas e condições estabelecidas;  
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9.1.9. Comunicar a Empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto a ser fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

9.1.10. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos objetos, nos termos art. 15, § 8º e do 

art. 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

9.2. São obrigações da CONTRATADA: 

9.2.1. Proceder a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local 

constantes neste Projeto; 

9.2.2. Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto e sua funcionalidade até a entrega definitiva; 

9.2.3. Comunicar, imediatamente à SEJUSP qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 

outros julgados necessários para a regular execução deste Contrato 

9.2.4. Atender as solicitações da Administração, que porventura ocorram, sempre que não houver o devido 

atendimento das especificações e condições pactuadas; 

9.2.5. Repor ou substituir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos, ou que não correspondam 

com o solicitado neste Instrumento, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, contados da notificação que lhe 

for entregue oficialmente; 

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

venham a incidir sobre o objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela 

Administração Contratante; 

9.2.7. Assegurar a Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar o objeto que não esteja de 

acordo com as condições estabelecidas no presente Projeto, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta 

de fiscalização a exime das responsabilidades previstas em lei; 

9.2.8. Comunicar à Administração qualquer anormalidade referente a execução do contrato e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

9.2.9. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto deste Projeto, 

para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo; 

9.2.10. Manter-se durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas; 

9.2.11. Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam as suas obrigações;  

9.2.12. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto contratado pela SEJUSP/GTA-

AP, sem autorização prévia e expressa;  

9.2.13. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato; 

9.2.14. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

9.2.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.2.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.2.17. Comunicar à Comissão de Fiscalização do contrato, qualquer ocorrência anormal em relação ao 

fornecimento do objeto. 

9.2.18. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela 

Administração contratante; 

9.2.19. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 

quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da 

Administração; 

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

ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

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

Processo Licitatório; 

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

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os materiais 

objeto deste Instrumento, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com a Contratante; 

9.2.23. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que 

sejam compatíveis com o regime de direito público. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS VEDAÇÕES 

10.1. É vedado à CONTRATADA:  

10.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;  

10.1.2. Interromper o fornecimento do objeto sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO E MANUTENÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 

11.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela 

CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispõe o Art. 65, incisos I e II da Lei 8.666/1993. 

11.2. Em caso de alterações na forma do Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993 os 

preços ajustados entre as partes poderão ser alterados mediante o instituto do REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, o que configurará área econômica extraordinária e extracontratual. 

11.3. Para fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deverá solicitar atualização 

dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores junto a 

CONTRATANTE, que verificará a compatibilidade com os valores de mercado e sua disponibilidade 

orçamentário-financeira, emitindo manifestação técnica quanto a aceitabilidade da atualização de preço 

requerida. 

11.4. O objeto contratado poderá sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES no limite percentual de 

25%, de acordo com o disposto no Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, ficando a CONTRATADA obrigada 

a aceitar, nas mesmas condições contratuais. 

11.5. Nas situações de variação inicial do valor contratado o instituto a ser utilizado será o REAJUSTE 

DE PREÇOS, com base na variação do ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 

AMPLO – IPCA, que considerará quando cabível o seguinte; 

11.6. A CONTRATADA deverá comprovar a variação ocorrida no período referente aos últimos 12 (doze) 

meses, compreendido entre a data limite da apresentação da proposta ou do orçamento a que se referir, e a 

data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de 

tal reajuste;  

11.7. A CONTRATADA somente terá direito ao reajuste de preços, após decorrido doze meses da 

apresentação de sua proposta ou do orçamento a que ela se referir, se assim couber, conforme disposto no 

Art. 2º da Lei nº 10.192/01, uma vez que o reajuste de preços só poderá ocorrer nos contratos que tenham 

prazo de duração igual ou superior a um ano; 

11.8. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente 

de acordo com as disposições contidas no Art. 3º da Lei nº 10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da 

Lei nº 8.666/93. 

11.9. O Reequilíbrio Econômico Financeiro e os Acréscimos e Supressões em percentual até o limite 

percentual de 25%, serão efetuados no momento de sua ocorrência, mediante a celebração de TERMO 

ADITIVO. 

11.10. Os Reajustes de preços serão efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO, sendo os preços 

irreajustáveis por um período de 12 (doze), conforme Art. 65, § 8º, da Lei. nº 8.666/93 e Art. 2º da Lei nº 

10.192/01.  

11.11. Será considerada nula de pleno direito, qualquer estipulação de reajuste de preços ou correção 

monetária, de periodicidade contratual inferior a 01 (um) ano.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Projeto Básico, a Administração poderá 

resguardados os preceitos legais pertinentes, aplicar à empresa as seguintes sanções: 

12.2. 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; 

12.3. Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Nota 

de Empenho, caracterizando inexecução total do Contrato 

12.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

por prazo não superior a dois anos, pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente;  
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12.5. 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, 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

12.6. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, 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: 

12.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Projeto Básico; 

12.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.9. Fizer declaração falsa; 

12.10. Cometer fraude fiscal; 

12.11. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

12.12. Se recusar, injustificadamente, em retirar e receber a Nota de Empenho; 

12.13. Não apresentar situação regular, no recebimento da Nota de Empenho; 

12.14. Descumprir os prazos e condições previstos neste Projeto Básico. 

12.15. Além das penalidades anteriormente citadas, a empresa ficará sujeita às demais penalidades referidas 

no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93; 

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

Administração, em relação a um dos eventos arrolados nos subitens anteriores, a empresa ficará isenta das 

penalidades mencionadas; 

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

contratar com a SEJUSP 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; 

12.18. 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; 

12.19. 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.º 12.846/13 (Lei de 

Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 9.784/99; 

12.20. A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais 

ocorrências serem informadas a PGE/AP; 

12.21. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 

deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 

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

rescisão unilateral do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO  

13.1. 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 nas Penalidades, o 

direito de dá-lo por rescindido. Dando à contratada um prévio aviso, por escrito, com 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

13.2. 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. 

13.3. 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 da Administração CONTRATANTE, assegurado o contraditório e 

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

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

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

na Cláusula “Das Sanções Administrativas”;  

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a 

Administração CONTRATANTE; e  

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

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

devidamente ratificada pelo Gestor do CONTRATANTE;  
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13.5. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

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

manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, 

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

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

administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  

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

nº 8.666/1993 e, subsidiariamente, ao contido na Lei nº 8.078/1990 (CDC); demais normais aplicáveis e 

princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 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 

preceitua o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

16.1. Este Contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura e término com o recebimento definitivo 

do objeto, ficando adstrito ao respectivo crédito orçamentário do exercício 2020, sem prejuízo quanto ao 

cumprimento do prazo de garantia do objeto por parte da Contratada.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer outro 

que seja invocável. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes na presença de 02 (duas) 

testemunhas. 

 

 

Macapá-AP, 26 de janeiro de 2021. 
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45 0089010-3 ORLAN SANTOS 
LOPES

3ª/VI 2ª/I 29/06/2016

2ª/I 2ª/II 29/12/2017

2ª/II 2ª/III 29/06/2019

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

46 0089007-3 OTAVIO BARATA 
DOS SANTOS 2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

47 0089000-6 PAULA DE SA 
FRANCA 2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

48 0088998-9 PEDRO LIMA 
BRITO

3ª/VI 2ª/I 29/06/2016

2ª/I 2ª/II 29/12/2017

2ª/II 2ª/III 29/06/2019

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

49 0089003-0 PRISCILA 
BEZERRA NEGRAO

3ª/VI 2ª/I 29/06/2016

2ª/I 2ª/II 29/12/2017

2ª/II 2ª/III 29/06/2019

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

50 0088989-0 RAIMUNDO 
CHAVES BATISTA

2ª/II 2ª/III 29/06/2019

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

51 0088992-0
ROBERTA DA 

SILVA CHAGAS 
BELLEMARE

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

52 0089026-0
ROBERTO 

SATCH DA SILVA 
FILIZZOLA

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

53 0088982-2 ROMULO CESAR 
CORREA DA SILVA

2ª/II 2ª/III 29/06/2019

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

54 0088975-0
RONALDO 
SOARES 

NOGUEIRA
2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

55 0088997-0
RONAN DIEGO 

AIRES DOS 
SANTOS

2ª/II 2ª/III 29/06/2019

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

56 0088984-9

ROSANGELA 
SHIRLEY 

FERNANDES DA 
ROCHA

2ª/II 2ª/III 29/06/2019

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

57 0089013-8 ROSENILDO PIRES 
DE HOLANDA

2ª/II 2ª/III 29/06/2019

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

58 0089014-6

SABRINA 
RAFAELLA 

MIRANDA MARTINS 
GUEDES

2ª/II 2ª/III 29/06/2019

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

59 0089015-4 SILMA LIMA DA 
GAMA 2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

60 0089016-2 SUELY DUARTE 
DOS SANTOS 2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

61 0089017-0
TATIANA AMARAL 

DE SOUZA 
VILHENA

2ª/II 2ª/III 29/06/2019

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

62 0089018-9
WELLINGTON 

DA SILVA 
CAVALCANTE

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

63 0089020-0

WILHAMS 
DOUGLAS 

BECKMAN DA 
SILVA

2ª/II 2ª/III 29/06/2019

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

64 0089019-7
WIRLEM SANDRO 

CORDEIRO DE 
SOUZA

2ª/III 2ª/IV 29/12/2020

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 1 de fevereiro de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA  FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0201-0004-9702

Secretaria de Segurança

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2021-SEJUSP

Processo n° 330101.2020.000117-SEJUSP/AP – 
Processo SIGA nº 00015/SEJUSP/2020 e TERMO DE 
INEXIGIBILIDADE nº01/2021-CPL/SEJUSP. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FERRAMENTAS E 
ARRANQUE GERADOR para atender à aeronave PR-
GAP, modelo AS350B2, pertencente ao Grupamento 
Tático Aerotransportado-GTA/SEJUSP, constante no 
Part Number do Fabricante AIRBUS HELICOPTERS 
(HELIBRAS), com recurso do Fundo Petrobrás. 
Classificação Orçamentária-Financeira: UG 330101, 
Fonte–104; PT-0037; ND 44.90.52, Ação: 2403, 
Empenho nº 2020NE00244 de 23/12/2020, no valor de 
R$ 175.000,00. Vigência: 12 meses a contar da data 
de assinatura. Assinatura: 26/01/2021. Contratada: 
HELICOPTEROS DO BRASIL S/A (HELIBRAS), CNPJ 
nº 20.367.629/0006-96. Contratante: SECRETARIA DE 
ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ 
nº 04.243.026/0001-11.

Macapá-AP, 27 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Secretário de Estado e Segurança Pública

HASH: 2021-0201-0004-9669

Secretaria de Desenvolvimento

das Cidades

PORTARIA N.º 008/2021-SDC

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
DAS CIDADES - SDC, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Decreto nº. 0125, de 07 de Janeiro 
de 2019, de conformidade com o art. nº 68, da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com a Lei Estadual 
nº 0624, de 31 de outubro de 2001, regulamentada pelo 
Decreto Estadual nº 3547, de 14 de novembro de 2001, 
e tendo em vista o teor do Mem. nº. 005/2021- Chefia de 
Gabinete/SDC, de 25 de janeiro de 2021, 

RESOLVE:


