
CONTRATO Nº 34/2022-FUNSEP 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 

 

Processo SIGA nº. 00027/FUNSEP/2022 – INEXIBILIDADE 

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0037/2022-FUNSEP 

Termo de Inexigibilidade nº 16/2022-CPL/FUNSEP/SEJUSP 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO 
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DO AMAPÁ- FUNSEP E A 

EMPRESA 3F LTDA EPP, PARA OS FINS 

ABAIXO DECLARADOS. 

 

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, inscrito 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, neste ato representado 
por seu Presidente Nato – Secretário de Segurança Pública – em exercício, o Sr. JOSÉ JUCÁ DE 

MONT’ALVERNE NETO - CEL RR B M , brasileiro, casado, CPF nº 264.035.522-87, RG nº 
018.330-SSP/AP, residente e domiciliado nesta Capital, na Av. José Bonifácio, nº 160, Bairro Laguinho 
CEP nº 68.908-210, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual nº 3804, de 19 de agosto 
de 2022, publicado no DOE nº 7.735, de 19 de agosto de 2022, doravante denominada 
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa 3F LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 23.484.444/0001-45, com sede na Rua das Caneleiras, nº 979, bairro Jardins, Santo 
André/SP, CEP nº 09.090-050, neste ato representada pelo Sr. FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS 

SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 099033PTC/AP e CPF 

nº 813.238.912-34, residente e domiciliado sito a Rua Doutor Antônio Álvaro, nº 83, bairro Villa  
Assunção, Santo André/SP, CEP nº 09.030-520, e pela Sra. RONELLE RODRIGUES SANTA 

ANA, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 15040-PTC/AP e CPF nº 

864.568.572-87, residente e domiciliada sito à Rua Duque de Caxias, nº 50,  Jardim Bela Vista, Santo 
André/SP, CEP nº 09.041-680, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo 
e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir: 

 
1.1.   Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal do Brasil de 1988; art. 25, caput e inciso I, art. 26, incisos II e III da Lei nº 
8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e, subsidiariamente pela Lei nº 8.078/1990 
(CDC), bem como, pelas legislações correlatas e demais exigências estabelecidas no Projeto Básico nº. 

027/2022 – FUNSEP e seus anexos, Termo de Inexigibilidade nº 16/2022-CPL/FUNSEP/SEJUSP, 
publicado no DOE nº 7.735, de 19 de agosto de 2022, constantes no Processo SIGA nº. 

00027/FUNSEP/2022 – INEXIBILIDADE e PRODOC nº 0023.0279.1896.0037/2022-FUNSEP. 

2.1. Este Contrato tem por objeto Contratação de 02 (duas) assinaturas do sistema Orçafascio, pelo 
período de 36 (trinta e seis) meses, visando atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do 
Amapá-PMAP e do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá - CBMAP, com recursos do FUNSEP, Eixo 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
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UCC/FUNSEP/SEJUSP – CONTRATO Nº 34/2022 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

Enfrentamento à Criminalidade Violenta – Repasse 2022, conforme condições especificações e 
quantidades estabelecidas abaixo: 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

CADMAT 

 

REF 

 

QTD 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

 
 

 
01 

Contratação de assinatura do 

sistema de orçamento de 

obras ORÇAFASCIO nos 

Módulos: 

- Orçamento; 

- Bases Adicionais e 

- OrçaBim; 

Licença: Trienal (36 meses). 

 
 

 
00023515 

 
1 – Licença – 

Assinatura 

período de 36 

(trinta e seis) 

meses. 

 
 

 
02 

 
 

 
8.391,00 

 
 

 
16.782,00 

VALOR TOTAL 16.782,00 

**A especificação completa do objeto encontra-se na Proposta Comercial da empresa. 

 
3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os documentos 
constantes no Processo SIGA nº. 00027/FUNSEP/2022; PRODOC nº 0023.0279.1896.0037/2022- 

FUNSEP em especial, os abaixo relacionados: 
a) Projeto Básico nº 27/2022 - FUNSEP e apêndices; 
b) Termo de Inexibilidade nº. 16/2022-CPL/FUNSEP; 
c) Parecer jurídico nº. 505/2022 – PLCC/PGE/AP; 
d) Proposta da Contratada. 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão mediante a emissão de Nota de Empenho 
específica, a conta dos recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNSEP, na seguinte 
classificação orçamentária: 
I. Unidade Gestora: 330303 - Fundo Estadual de Segurança Pública– FUNSEP/AP 
II. Unidade Orçamentária: 33303- Fundo Estadual de Segurança Pública– FUNSEP/AP; 

III. Programa de Trabalho: 0037- Gestão Integrada da Defesa Social; 
IV. Ação: 2051- Enfretamento a Criminalidade violenta; 
V. Fonte : 219- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública-FNSP; 
VI. Natureza de Despesa: 30.90.40 - Despesas correntes - Outras despesas Correntes - Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ. 
VII. Nota de Empenho Ordinário nº 2022NE00131, de 26/08/2022, no valor de R$ 16.782,00 

(Dezesseis mil e setecentos e oitenta e dois reais) para devida execução da despesa – exercício 2022. 
4.2. O Preço deste Contrato foi estabelecido no valor de R$ 16.782,00 (Dezesseis mil e setecentos e 

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

5.1. O pagamento será efetuado, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias consecutivos, 

após entregue e aceito definitivamente a totalidade do objeto, através de transferência bancária direta 
dos recursos financeiros da Conta do Fundo Estadual da Segurança Pública – FUNSEP para a conta da 
contratada. 
5.2. O pagamento será creditado em  favor da contratada, através de Transferência  Eletrônica 
5.3. Disponível - TED, na instituição bancária Banco do Brasil (001) Agência nº261-5, Conta 
Corrente nº 119956-0, conforme informado pela mesma. 
5.4. A contratante poderá efetuar a retenção na fonte dos tributos exigidos e elencados em legislação 
estadual vigente e pertinente. 
5.5. É condição para processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da Nota 
Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente fornecido acompanhado dos documentos de habilitação 
perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto 
a Administração Contratante, para sua devida certificação, conforme disposto no Art. 29 da Lei 
8.666/93 e no Art. 7º do Decreto Estadual nº. 1.278, de 17/02/2011, publicado no Diário Oficial do 
Estado nº. 4.924, de 17/02/2011. 
5.6. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos apresentados em atendimento às 
exigências do subitem anterior, estiverem fora da validade, o pagamento ficará retido na fonte até a  
apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade. 
5.7. O valor da Nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho de 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 
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UCC/FUNSEP/SEJUSP – CONTRATO Nº 34/2022 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E 

RECEBIMENTO 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

despesa, 
5.8. sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência nos 
documentos ora citados será estabelecido um prazo de 01 (um) a 03 (três) dias úteis para a contratada 
fazer a substituição. 
5.9. A contratante, reserva-se ao direito de descontar da (s) Nota (s) Fiscal (is)/Fatura(s) a 
serempagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade(s) aplicada(s) 
durante o fornecimento do objeto. 
5.10. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade (s) ou inadimplência (s), sem que 
isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária do valor inicial. 

6.1. A empresa deve disponibilizar as 02 (duas) assinaturas do sistema contratado, no prazo de até 8 

(oito) dias consecutivos , a contar da assinatura do instrumento de contrato, sob pena de aplicação das 
sanções previstas neste Contrato. 
6.2. As chaves de acesso deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Programas e Projetos – 
CPRP/CBMAP para o e-mail cprp.cbmap@gmail.com e à Divisão de Projetos da PMAP para o e- mail 
pmap.dpest@gmail.com, ambas acompanhadas da respectiva Nota Fiscal, em dias úteis, de segunda a 
sexta-feira, no horário das 08h00min às 13h00min, correndo por conta da contratada todas as despesas 
necessárias ao fornecimento. 
6.3. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 
estabelecidas no instrumento de contrato. 
6.4. Após a disponibilização dos acessos a solução tecnológica, essa deverá estar configurada com a 
devida assistência do suporte técnico da contratada. 
6.5. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua 
6.6. Nota Fiscal/Fatura com o constante no Projeto Básico e neste contrato. 
6.7. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 02 (dois) dias  
úteis, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
quando couber. 
6.8. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto deste Projeto Básico será 
recebido da seguinte forma: 
a). Provisoriamente: pelo Coordenador de Programas e Projetos do CBMAP e pelo Chefe da Divisão 
de Projetos da PMAP, através dos e-mails indicados, conforme item 11.2, para verificação da 
conformidade da quantidade do objeto; 
b). Definitivamente: por um servidor habilitado em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 
nomeado pela contratante, após a verificação das especificações técnicas, qualidade e quantidade, 
consequente aceitação, do objeto. 

6.9. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido 
por servidor/fiscal designado para o Recebimento, no prazo de 03 (três) dias úteis. 
6.10. Será recusado o objeto desse Projeto Básico nos seguintes casos: 
6.11. Quando entregue com especificações diferentes das solicitadas; 
6.12. Quando apresentar qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação. 
6.13. A execução do referido objeto deverá atender rigorosamente as especificações técnicas elencadas 
no item 6 e Anexo I deste Projeto Básico. 
6.14. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização 
total da (s) pendência (s). 
6.15. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético- 
profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas. 

7.1. Nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega/disponibilidade do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados; 

7.2. A função de acompanhar e fiscalizar a entrega do bem recairá sobre servidores do 
7.3. FUNSEP/SEJUSP, designados por Portaria da presidência do FUNSEP, com autoridade para 
exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução do 
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UCC/FUNSEP/SEJUSP – CONTRATO Nº 34/2022 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

objeto; 
7.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da contratante 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
7.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993; 
7.6. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 
Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

8.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constante no Projeto Básico e neste contrato. 
a) em caso de descumprimento do prazo disposto no item 6.1 deste Contrato, a contratada ficará sujeita 
a aplicação das sanções previstas em lei. 

8.1.2. Prestar e disponibilizar os serviços à contratante de acordo com as normas contratadas e em 

observância a legislação vigente. 
8.1.3. Durante o período de 36 (trinta e seis) meses, disponibilizar ao Contratante todas as atualizações 
(upgrade), tanto corretivas quanto evolutivas (novas funcionalidades), do software adquirido. 
8.1.4. Pelo período de 36 (trinta e seis) meses, disponibilizar suporte técnico especializado ilimitado, 
para auxiliar o usuário/contratante nos processos de instalação, utilização e atualização do software 
Orçafascio. 
8.1.5. O suporte técnico deverá ser prestado da seguinte forma: 
a) Atendimento via ticket (chamados de e-mail), onde cliente acompanha o andamento do processo on- 
line através do sítio eletrônico www.orcafascio.com/fale_conosco/ 
b) Atendimento via Chat, através de interação imediata com equipe técnica especializada por meio do 
sítio eletrônico www.orcafascio.com/apoio_suporte/, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 14h 
às 18h; 
c) Atendimento via central de telefone 3F Ltda (Contatos: (11) 4118-4498 /(11) 99760-6143), através 
de interação imediata com equipe técnica especializada de segunda a sexta das 08h às 18h horas 
8.1.6. Disponibilizar ao CONTRATANTE, a título gratuito, acesso a pelo menos 05 (cinco) horas de 
conteúdo com equipe especializada: 
a) Apresentação completa das aplicações e recursos; 
b) Follow-up para acompanhamento e esclarecimento de dúvidas. 

8.1.7. Ainda, garantir acesso gratuito ao ambiente de cursos EAD da Contratada, que contenha conteúdo 
direcionado aos usuários. 
8.1.8. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou 
venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando 
solicitados pela contratante. 
8.1.9. Assegurar a contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os Serviços que não estejam de 

acordo com as condições estabelecidas no presente Projeto, ficando certo de que, em nenhuma hipótese, 
a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas. 
8.1.10. Prestar sem qualquer ônus para a contratante, os serviços necessários à correção e revisão de  
falhas ou defeitos verificados nos serviços, sempre que a ela imputáveis. 
8.1.11. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto 
fornecido. 
8.1.12. Responder, integralmente, pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável. 
8.1.13. Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados. 
8.1.14. Atender as solicitações do FUNSEP, que porventura ocorram, em caso dos serviços serem 

executados em desacordo com as especificações e condições pactuadas. 
8.1.15. Comunicar à contratante qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento 
dos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
8.1.16. Manter-se, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações 
assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

8.1.17. 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 contratante. 3F 
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UCC/FUNSEP/SEJUSP – CONTRATO Nº 34/2022 

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

8.1.18. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência. 
8.1.19. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação do objeto do presente projeto. 

8.1.20. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à contratante, nem poderá onerar os serviços prestados 
a contratante, razão pela qual a Empresa renúncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 
com a Contratante. 
8.1.21. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
8.1.22. Deverá indicar preposto para intermediação das solicitações, que poderão, sempre que possível, 
ser realizadas por meio de mensagens eletrônicas. 

8.1.23. Arcar com todos os custos necessários à perfeita execução do objeto contratado. 
8.1.24. Durante a vigência do contrato deverá realizar atualizações diárias dos bancos de preços 
disponíveis no sistema. 
8.1.25. Aceitar os acréscimos e/ou supressões do valor inicialmente estimado para aquisição do objeto 
contratado nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

8.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.2.1. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a contratação em 
comento. 
8.2.2. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste 
Contrato. 

8.2.3. Fiscalizar a entrega do objeto e a execução dos serviços de acordo com as condições e exigências 
especificadas neste Projeto Básico, através de comissão designados nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93. 
8.2.4. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 
exigidas. 
8.2.5. Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa fornecer o objeto deste 
Contrato. 
8.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
preposto da Contratada. 
8.2.7. Comunicar a Empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
8.2.8. Providenciar a declaração de responsabilidade fiscal e orçamentária, afim de demonstrar que há 
adequação orçamentária e financeira para atender a despesa com o presente objeto. 
8.2.9. Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste Projeto Básico. 

9.1. É vedado à CONTRATADA: 

9.11. A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no 
todo ou em parte. 

10.1. As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro do limite 
de 25% (vinte e cinco) por cento, observado no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93; 

10.2. As alterações de que trata essa cláusula serão obrigatoriamente formalizadas por meio de Termo 
Aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93. 

11.1. Os valores registrados neste contrato são fixos e irreajustáveis, durante o prazo de vigência 
instrumento. 

 
12.1. Pela inexecução parcial ou total do objeto, a Administração do FUNSEP/AP poderá, resguardados 
os preceitos legais pertinentes, aplicar à contratada as seguintes sanções: 

a) Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência 
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% (quinze  
por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, uma vez que comunicados oficialmente; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

3F 
LTDA:23484
444000145

Assinado de 
forma digital 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

b) Multa compensatória no percentual de 15 % (quinze por cento), calculada sobre o valor total da nota 
de empenho, caracterizando inexecução total do contrato, bem como, suspensão temporária de 

participar e m licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 
02 (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; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior; 
12.2. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 

garantido o direito prévio da citação e ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
empresa que: 
a) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
b) Comportar-se de modo inidôneo; 
c) Fazer declaração falsa; 
d) Cometer fraude fiscal; 
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
f) Se recusar, injustificadamente, em retirar e receber a Nota de Empenho; 
g) Não apresentar situação regular, no recebimento da Nota de Empenho; 
h) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato. 
12.3. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pela 

Administração do FUNSEP/AP em relação a um dos eventos arrolados nos subitens anteriores, a 
empresa ficará isenta das penalidades mencionadas; 
12.4. Além das penalidades anteriores citadas, a empresa ficará sujeita as demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei 8.666/93; 
12.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com o FUNSEP/AP 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; 
12.6. Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no qual 

se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante estabelecido no art. 87, § 2 da Lei 8.666/93; 
12.7. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, 

a rescisão unilateral do contrato. 

13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 
contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores. 
Parágrafo Único: Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa; 
13.2. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades: 
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 Penalidades”; 
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. 

13.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor do CONTRATANTE; 
13.4. 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 de a CONTRATANTE adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos serviços; 
13.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos 

3F 
LTDA:23484
444000145
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções previstas 
neste Instrumento; 
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. 

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

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

15.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, em Diário Oficial do Estado, no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura, conforme 
preceitua o art. 61, parágrafo único, da Lei n. º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL 

16.1.  A vigência deste contrato será de 36 (trinta e seis) meses a partir da data de sua assinatura, com 
base no art. 57, IV da Lei 8.666/93. 

17.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer outro 
que seja invocável. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em vias digitais de igual 
teor e forma, depois de lido e achado em ordem. 

 
 

Macapá-AP, 30 de agosto de 2022. 
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LTDA - EPP, cujo objetivo é a Execução da obra de 
reconstrução da Ponte em Madeira de Lei sobre o  Rio 
Matapi, na Colônia Agrícola do Matapi, no Município de 
Porto Grande-AP, com 15 metros de extensão por 4,60 
de largura.

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 66 e 67 da 
Lei Nº 8.666/93, que disciplinam a execução, fiscalização 
e acompanhamento de obras e serviços no âmbito dos 
contratos celebrados com órgão da administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo relacionados para 
fiscalizarem os serviços durante a vigência do Contrato 
nº 027/2022-SETRAP, observando o fiel cumprimento do 
Contrato e as especificações constantes.
 
ELDENOR TORRES DE CARVALHO
FERNANDO AUGUSTO BARBOSA SOTÃO

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura.
 
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 30 de Agosto de 2022
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0901-0010-0724

PORTARIA Nº 249/2022-SETRAP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº. 0795 de 26 de Março  de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo relacionados, para 
comporem a COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL, visando a apuração da prestação de contas 
do Convenio nº 001/2011-GEA/SETRAP/PMLJ, celebrado 
com a Prefeitura Municipal de Laranjal do Jarí, que tem 
como objeto a Manutenção do Terminal Rodoviário do 
Município de Laranjal do Jarí, no Estado do Amapá.
 
EDIVALDO DAMASCENO RAMOS Presidente
LOURIVAL AUGUSTO DIAS FILHO Membro
ANDERSON DA SILVA FERREIRA Membro

Art.  2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura;

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 31 DE AGOSTO  DE 2022

BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0901-0010-0711

Secretaria de Segurança

EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2022-FUNSEP

PROC. PRODOC Nº 0023.0279.1896.0036/2022-FUNSEP, 
PROC. SIGA Nº 00025/FUNSEP/2022 e Termo de 
Inexigibilidade nº 12/2022- CPL/FUNSEP/SEJUSP. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E 
PERMANENTE (TECNOLOGIA MENOS LETAL) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme Plano de Ação 
do Eixo de Enfrentamento à Criminalidade Violenta – 
FUNSEP, com recursos do Fundo Nacional de Segurança 
Pública – FNSP, REPASSES 2020 e 2021. Classificação 
Orçamentário-Financeira: UG 330303, Fonte–219; PT-
0037; ND 44.90.52 e 33.90.30; Ação: 2051; Notas de 
empenhos nºs 2022NE000129, de 24/08/2022, no valor 
de R$741.785,82  e nº 2022NE000130, de 24/08/2022, 
no valor de R$ 688.877,92, totalizando o valor de R$ 
1.430.663,74. Vigência: 12 (doze) meses, a contar 
da data de sua assinatura. Contratada: CONDOR 
S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, inscrita no CNPJ sob nº 
30.092.431/0001-96. Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 31 de agosto de 2022.
JOSÉ JUCÁ DE MONT’ALVERNE NETO – CEL BM
Presidente do FUNSEP/AP- Em Exercício

HASH: 2022-0901-0010-0685

EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2022-FUNSEP

PROC. PRODOC nº 0023.0279.1896.0037/2022-FUNSEP, 
PROC. SIGA nº. 00027/FUNSEP/2022 e Termo de 
Inexigibilidade nº 16/2022-CPL/FUNSEP/SEJUSP. 
Objeto: Contratação de 02 (duas) assinaturas do sistema 
Orçafascio, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, 
visando atender as necessidades da Polícia Militar do 
Estado do Amapá-PMAP e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Amapá - CBMAP, com recursos do FUNSEP, Eixo 
Enfrentamento à Criminalidade Violenta – Repasse 2022. 
Classificação Orçamentário-Financeira: UG 330303, 
Fonte–219; PT-0037; ND-30.90.40; Ação: 2051; Nota de 
empenho nº 2022NE00131, de 26/08/2022, no valor de 
R$ 16.782,00. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir 
da data de sua assinatura. Contratada: 3F LTDA EPP, 
inscrita no CNPJ nº 23.484.444/0001-45. Contratante: 
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
AMAPÁ – FUNSEP, CNPJ nº 31.443.333/0001-19.
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Macapá-AP, 31 de agosto de 2022.
JOSÉ JUCÁ DE MONT’ALVERNE NETO – CEL BM
Presidente do FUNSEP/AP- Em Exercício

HASH: 2022-0901-0010-0689

PORTARIA Nº 044/2022-GAB/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, com uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 123, Incisos I e II da Constituição 
Estadual e Decreto nº 3804/2022 de 19 de agosto de 2022.

CONSIDERANDO o teor do OFÍCIO Nº 
360101.0076.1022.0121/2022 DRH-DGP - CBMAP, 
o qual apresenta a servidora abaixo relacionada para 
execer suas funções e desempenhar suas atividades 
nesta Secretaria de Estado da  SEJUSP, a contar de 23 
de agosto de 2022;

CONSIDERANDO que a lotação e designação de função 
de servidores cedidos por órgãos da Administração 
Pública a esta Secretaria de Estado são realizadas 
através de ato administrativo do Secretário de Segurança 
Pública do Estado do Amapá;

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR a militar MAGALÍ RABELO JACARANDÁ 
– 3º SGT QPCBM FEM, matrícula nº 847879 pertencente 
ao quadro de servidores efetivos do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá à disposição desta Secretaria 
de Estado, para desempenhar suas atividades funcionais 
na Coordenadoria de Programas e Projetos-CPP/
SEJUSP, a contar de 23 de agosto de 2022.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Macapá-AP, 31 de agosto de 2022.
José Jucá de Mont’Alverne Neto – CEL BM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do 
Amapá, em exercício

HASH: 2022-0901-0010-0693

Secretaria de Desenvolvimento

das Cidades

PORTARIA N.º 123/2022-SDC

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
DAS CIDADES - SDC, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2095 de 27 de abril 
de 2022, em 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. 104/2022 – GCONV/
SDC, de 30 de agosto de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento dos servidores José 
Izidoro Souza Ventura Picanço – Gerente do Núcleo de 
Articulação Institucional e Integração Municipal, Criscia 
Tânia Correa Moraes – Gerente Setorial de Articulação 
Institucional, Ernanes da Silva Palmeira – Assessor 
Jurídico e Celivaldo Picanço Junior– Chefe da Unidade 
de Captação de Recursos, até o Município de Laranjal 
do Jari no período de 31/08 a 03 de Setembro de 2022, 
com o objetivo de reunirem com os Gestores municipais 
da PMLJ e PMVJ, com o grupo técnico de gestão de 
convênios e assessor jurídico da SDC relacionados aos 
convênios nº 02/2022, limpeza urbana Laranjal do Jari e 
nº 007/2022 construção da passarela de Vitória do Jari.

Art. 2º - Na oportunidade, informa-se que o servidor 
Ildelmar Pereira Góes Junior, ocupante de Cargo de 
Motorista, conduzirá o veículo que levará os servidores 
até o Município supracitado.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Macapá-AP, 31 de agosto de 2022.
Augusto Wanderlley Aragão da Silva Junior
Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades 
Interino

HASH: 2022-0901-0010-0702

Secretaria de Infraestrutura

PORTARIA ( P ) Nº 242/2022 - SEINF

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 
0790, de 26 de março de 2018, e

Considerando a Portaria nº 063/2022-SEINF, publicada no 
Diário Oficial do Estado – DOE nº 7.632 de 23 de março 
de 2022, na página 23, e

Considerando Ofício no 200101.0077.3275.0001/2022 
NUF9 – SEINF, de 26 de agosto de 2022 e Despacho 
Documento Nº 200101.0077.3275.0001/2022 – NUF/
COAF, de 30 de agosto de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Incluir o servidor GEORGE ALEX CASCAES 
TEIXEIRA, ocupante de Cargo efetivo de Analista em 
Infraestrutura/ Eng.º Eletricista, para atuar com Fiscal de 
Obra, do Contrato nº 007/2022 – SEINF/GEA, cujo objeto 


