
 

CONTRATO Nº. 27/2022 – FUNSEP 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CAF 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - UCC 
 

 

 
PU SIGA nº 00006/FUNSEP/2022 
PROC. PRODOC nº 0023.0279.1896.0028/2022 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O ESTADO DO AMAPÁ, POR 

INTERMÉDIO DO FUNDO ESTADUAL 

DA SEGURANÇA PÚBL ICA DO AMAPÁ – 

FUNSEP/AP E A EMPRESA DRÄGER 

SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS 

DE SEGURANÇA LTDA, PARA OS FINS 
ABAIXO DECLARADOS. 

 

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

intermédio da FUNDO ESTADUAL DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP/AP, 

inscrita no CNPJ nº 31.443.333/0001-19, situada na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 810, Bairro 

Centro, CEP 68.900-030, na cidade de Macapá-AP, neste ato representado por seu Presidente Nato - 

Secretário de Segurança Pública, o Sr. JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR, brasileiro, 

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

nº 0792 de 26 de março de 2018, publicado no DOE/AP nº 6648, de 26 de março de 2018, residente e 

domiciliado na Av. Felipe Camarão,187, Apto 304, Bairro Trem, CEP 68.901-111, doravante denominada 

CONTRATANTE e de outro lado, a empresa DRÄGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS 

DE SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 07.857.433/0001-07, 

com sede na Alameda Pucuruí, nº 61, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP, CEP nº 06.460-100, neste 

ato representado pelo Sr. PAULO FERNANDES DA COSTA PINTO, brasileiro, casado, administrador 

de empresas, RG nº. 27.910.096-6-SSP-SP, CPF n.º: 026.311.604-28, endereço comercial sito Alameda 

Pucuruí, nº 61, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP, CEP nº 06.460-100, 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; Lei nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006; Lei 

Complementar Estadual nº 108/2018; Decreto Federal nº 8.538/2015; Decreto Federal n.° 10.024/2019 e, 

subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 8.078/1990 (CDC), bem como, pelas 

legislações correlatas e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2022- 

CLC/PGE e seus anexos, Ata de Registro e Preços nº 081/2022-CLC/PGE, constantes nos Processos 

de Utilização SIGA nº 00006/FUNSEP/2022 (00066/PGE/2021) e PRODOC nº 

0023.0279.1896.0028/2022. 
 

2.1. O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, visando atender as 

necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá – CBM/AP, como órgão integrante do 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOSINTEGRANTES 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

FUNSEP/AP, nas especificações, quantidades e valores a seguir: 

 

 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

 

CADMAT 

 

UND 

 

QTD 
VALOR 

UNIT. 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

 

 

 

 

 

 

 
01 

CAPACETE 

SEGURANÇA - 

Aplicação: combate a 

incêndio; Padrão: 

europeu; Material: a 

definir; Características 

adicionais:  deverá 

oferecer  proteção 

integral do crânio e da 

face contrachoques 

mecânicos, chamas, 

eletricidade e calor 

radiante, que possua 

casco externo e interno, 

viseira externa e interna, 

proteção de nuca e 

acessórios; 

 

 

 

 

 

 

DRÄGER/H 

PS 7000 

 

 

 

 

 

 

 
00025080 

 

 

 

 

 

 

1- 

Und. 

 

 

 

 

 

 

 
95 

 

 

 

 

 

 

 
2.904,90 

 

 

 

 

 

 

 
275.965,50 

VALOR TOTAL 275.965,50 

*Demais Especificações: conforme Termo de Referência e Anexo I deste Contrato. 

2.2. A distribuição de cores e os tamanhos foram definidas conforme a seguir: 

COR TAMANHO QUANTIDADE 

BRANCO M 08 

BRANCO G 07 

AMARELO M 20 

AMARELO G 20 

VERMELHO M 20 

VERMELHO G 20 

QUANTIDADE TOTAL 95 

 

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

constantes no Processo de Utilização SIGA nº 00006/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 

0023.0279.1896.0028/2022, em especial, os abaixo relacionados: 

a) Termo de Referência e apêndices; 
b) Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2022-CLC/PGE; 

c) Pareceres Jurídicos da fase interna e externa; 

d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada; 

e) Resultado da Licitação 

f) Ata de Registro de Preços. 

g) Ordem de Utilização nº 004/2022-CLC/PGE 
 

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
I. Unidade Gestora: UG 330303 (FUNSEP/AP). 

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

III. Programa de Trabalho: 0037 – Gestão Integrada da Segurança Pública 

IV. Ação: 2051 – Enfrentamento à criminalidade violenta 

V. Natureza de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; 
VI. Notas de Em penho Ordinário nº 2022NE00116, de 01/08/2022, no valor de R$ 275.965,50 

(Duzentos e setenta e cinco mil e novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), para 
devida execução da despesa. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

4.2. O Preço deste Contrato foi estabelecido no valor total de R$ 275.965,50 (Duzentos e setenta e 

cinco mil e novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) que será pago em parcela única e 

de forma ordinária. 

 

 

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, mediante 

o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da 
Fazenda (SEFAZ-AP); 

5.2. A empresa apresentará a Nota Fiscal/Fatura referente ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), 

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 8.666/1993 e nos arts. 

6º e 7º, inciso I, alínea “a” a “c”, do Decreto Estadual nº 1278/2011; junto ao Fiscal Designado, para que 

se proceda a devida certificação da despesa executada. 

5.3. A cada pagamento ao fornecedor, a Administração Contratante realizará consulta para verificar a 

manutenção das condições de habilitação, observadas as seguintes condições: 

a) constatando-se situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa; 

b) o prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da 
Administração; 

c) não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade f iscal quanto à inadimplência do 

fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 

d) persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos 
Contratos em execução, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada à Contratada 
a ampla defesa; 

e) havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação junto 

a Contratante; e 

f) somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular 

nos termos acima. 

5.4. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária 
Banco do Brasil (001), Agência nº 3348-0, Conta Corrente nº5153-5, conforme indicada na proposta, 

cabendo ao interessado informar quaisquer alterações; 

5.5. Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os números da 
respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
5.6. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem 
pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o 
fornecimento do objeto; 

5.7. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao 

pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

5.8. 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 acima referida 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)360 

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. 

5.9. Eventuais discussões sobre condições de pagamento devem seguir as regras estabelecidas no Termo 

limacami
Chacela CL



PU SIGA nº 00006/FUNSEP/2022; PROC. PRODOC nº 0023.0279.1896.0028/2022 

UCC/SEJUSP – CONTRATO Nº 27/2022 Página 4 de 14 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL, DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E 

RECEBIMENTO DO OBJETO 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

de Referência anexo a este Contrato. 

 

6.1. Os itens, objeto deste Contrato, deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias consecutivos, 
contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato; 

6.2. Os prazos acima poderão ser prorrogados, mediante solicitação formal e justificada da Contratada, 

cujo juízo de aceitação é de livre arbítrio da administração contratante, conforme critérios estabelecidos no 

art. 57 da Lei 8.666/93; 
6.3. A Contratada deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, nos locais indicados no 

Anexo II do Termo de Referência, acompanhado da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is), em dias de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h00 às 12h00, correndo por conta do 
fornecedor todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc; 

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

estabelecidas neste Contrato; 

6.5. Os bens deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, conforme quantidades e condições 
estabelecidas no respectivo instrumento de retirada, devendo acompanhar no ato da entrega: Nota Fiscal; 
6.6. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua Nota 

Fiscal/Fatura com o constante neste Contrato; 
6.7. Os bens fornecidos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens lacradas e 

protegidas contra danos de transporte e manuseio, onde conste a indicação do fabricante, modelo, data de 
fabricação, prazo de garantia, manual de instruções versão em português, termo de garantia, relação de 
assistência técnica autorizada e certificados, quando for o caso. Não serão aceitas entregas fracionadas dos 

acessórios que compõem os equipamentos; 

6.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Contrato e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 07 (sete) dias úteis, a 

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

6.9. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94, o objeto 

deste Contrato será recebido, mediante recibo, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e quantidades; 
b) Definitivamente: por servidor designado para este fim, nomeada pela Administração contratante, 

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

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

Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

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

da(s) pendência(s); 

6.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional 

da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas; 

6.13. O recebimento definitivo do objeto, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios 

ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização, nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor ( Lei nº 8.078/90). 
 

7.1. São obrigações da contratada: 
7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes neste Contrato e seus anexos, bem como de acordo com as Normas Técnicas vigentes; 

7.1.2. Fornecer produtos novos, de primeiro uso, no prazo fixado neste Contrato; 

7.1.3. Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva; 
7.1.4. Repor ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os objetos entregues com avarias ou 

defeitos, ou que não correspondam com o solicitado neste Termo de Referência, no prazo máximo de 07 

(sete) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; 

7.1.5. 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 Administração; 

7.1.6. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam 
de acordo com as condições estabelecidas no presente Contrato, ficando certo que, em nenhuma hipótese, 
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a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas; 

7.1.7. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga, até 

os locais indicados no Anexo II do Termo de Referência; 

7.1.8. Entregar os bens acondicionados em caixas e embalagens adequadas, de forma a não serem 

danificados durante o transporte; 

7.1.9. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam 

de acordo com as condições estabelecidas no presente Termo, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a 

falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes deste Contrato; 

7.1.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração 

contratante; 

7.1.11. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do material 

fornecido; 

7.1.12. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido 
ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

7.1.13. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento 

dos materiais e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

7.1.14. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e 

as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato; 

7.1.15. 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; 

7.1.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legis lação 

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 contratante; 

7.1.17. 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; 

7.1.18. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
do Processo Licitatório; 
7.1.19. 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 Termo, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, com a Contratante; 

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

sejam compatíveis com o regime de direito público. 
7.2. A Contratante fica obrigada a: 

7.2.1. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstos neste 

contrato; 
7.2.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

exigidas; 

7.2.3. Permitir livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a entrega do objeto a 

ser fornecido; 
7.2.4. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto deste contrato 

dentro das normas estabelecidas; 

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

representante da contratada; 

7.2.6. Designar servidor para recebimento e atesto do objeto deste contrato; 

7.2.7. Compete à unidade responsável pelo controle do patrimônio efetuar e manter em boa ordem os 

registros analíticos dos bens, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de 

cada um e dos agentes responsáveis pela sua guarda e conservação, mantendo o arquivamento das cargas 

patrimoniais, dos inventários e de documentos referentes às suas transferências 

7.2.8. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
7.2.9. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento do objeto, através de comissão/servidor designado, 

nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 
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CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

7.2.10. Para bens oferecidos do exterior, a importação ocorrerá em nome do Contratante com amparo na 

Lei Federal nº 8.032 de 12/04/1990, que concede os benefícios fiscais e demais legislação vigentes, 

devendo todas as taxas inerentes, inclusive frete internacional, seguro, despacho, aduaneiro/desembaraço 

alfandegário e despesas portuárias estarem inclusas no valor cotado; 

7.2.11. O despacho aduaneiro/desembaraço alfandegário ficará a cargo e custas da Contratada, cabendo 
ao Contratante tão somente providenciar a devida procuração ao agente despachante aduaneiro indicado 
pelo fornecedor, para as providências de despacho e liberação de bens. 

 

 
8.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, tão logo seja firmado Contrato, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega 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; 

8.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

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

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

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da Administração 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

8.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993; 

8.5. Durante o período de fornecimento do objeto, a contratada poderá manter preposto, aceito pela 

contratante, para representá-la sempre que for necessário. 
 

9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 
das propostas. 
9.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o ÍNDICE DE PREÇOS AO 

CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, apurado e divulgado pelo I BGE, exclusivamente para as obrigações 

iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

9.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

9.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

9.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

9.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor. 

9.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

9.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

10.1. O objeto contratado poderá sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES no limite percentual de 
25%, mediante celebração de Termo Aditivo, de acordo com o disposto no Art. 65, caput e § 1º, da Lei nº 
8.666/1993, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. 

 

11.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e Art. 49 do Decreto Federal n° 10.024/2019, 
ficará impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de 
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fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA 

que: 

a) Não mantiver a proposta; 
b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Cometer fraude fiscal. 
11.2. Para os fins da alínea “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Art. 178 da Lei n.º 

14.133/2021. 

11.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA 
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial 

ou inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 

penalidades: 

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

uma vez comunicados oficialmente; 

c) Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso 
de inexecução total do objeto e 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, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea 

anterior, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão temporária de participar em lic itação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação 
ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 

f) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 

descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco 

anos; 

g) Declaração de inidoneidade para lic itar 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 CONTRATADA ressarcir a 

CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a 
CONTRATADA que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

11.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 12.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 

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

prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

11.5.1. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

infrator, o Estado do Amapá ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 

11.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei nº 

12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e na 

Lei nº 9.784/1999. 

11.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da 

Central de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

11.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

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. 

11.9. A CONTRATANTE  poderá reter dos pagamentos devidos  à CONTRATADA, como medida 
cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em 

razão de inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei nº 9.784/1999. 

11.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à 

CONTRATADA ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

11.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 

condições deste Edital, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da notificação. 

11.12. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado 

pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

11.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes 

de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

11.14. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

11.15. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 

à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

11.16. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, 
ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos 
em Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

11.16.1. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil. 
11.17. As penalidades aplicadas serão registradas no Cadastro de Fornecedores. 

 

 
12.1. 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; 

12.2. 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; 
12.3. 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 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. 
12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada, 

devidamente ratificada pelo Gestor da CONTRATANTE; 

12.5. 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 da CONTRATANTE adotar, motivadamente, 

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

12.6. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

 

 

 
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 10.520/2002; na Lei nº 8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na Lei nº 8.078/1990 (CDC); demais 
normais aplicáveis e princípios gerais dos contratos. 

 

 
14.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura, conforme 

preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

14.2. Em se tratando de verbas e recursos provenientes da União, advindos de transferências voluntárias, 

por intermédio dos instrumentos previstos em lei, aos demais entes federados, a publicação deste Contrato 

deverá ocorrer também no Diário Oficial da União. 

 
 

15.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de 

16/08/2022 e encerramento em 16/08/2023, sendo prorrogável conforme disposto no Art. 57, § 1º da 

Lei 8.666/93. 

 

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

que seja invocável. 

 

E por estaremassim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em vias digitais de igual 
teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem. 

 
 

Macapá-AP, 16 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

(Assinado eletronicamente via SIGDocs) 

FUNDO ESTADUAL  DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP/AP 

CONTRATANTE 

DRÄGER SAFETY DO BRASIL 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

LTDA CONTRATADA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

Cód. verificador: 108137838. Cód. CRC: A5FB3E0
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA - CEL PM RR em 16/08/2022
12:13, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

ROGERIO 
VALENTE 
BELHOT:3176
6148883

Assinado de forma 
digital por ROGERIO 
VALENTE 
BELHOT:31766148883 
Dados: 2022.08.19 
15:48:33 -03'00'

CARLA TANIA 
DOS 
REIS:16817747
805

Assinado de forma 
digital por CARLA 
TANIA DOS 
REIS:16817747805 
Dados: 2022.08.19 
15:55:45 -03'00'

limacami
Chacela CL



PU SIGA nº 00006/FUNSEP/2022; PROC. PRODOC nº 0023.0279.1896.0028/2022 

Página 10 de 14 UCC/SEJUSP – CONTRATO Nº 27/2022 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CAF 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - UCC 
 

ANEXO I 
 

1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
IMAGEM 

ILUSTRATIVA 
UND QTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

CAPACETE SEGURANÇA - Aplicação: combate a 
incêndio; Padrão: europeu; Material: a definir; deverá 

oferecer proteção integral do crânio e da face contra choques 
mecânicos, chamas, eletricidade e calor radiante, que possua 

casco externo e interno, viseira externa e interna, proteção de 
nuca e acessórios; 

Especificações Técnicas Mínimas: A presente 
especificação descreve critérios de fabricação e de materiais 

para proporcionar proteção à cabeça, parte inferior do rosto e 

posterior do pescoço contra efeitos em ambientes adversos, 
durante o combate a incêndio estrutural, bem como em outras 

operações de emergência, quando exista uma ameaça de 
incêndio ou onde certos riscos físicos são prováveis de 

acontecer, tal como operações de salvamento não 
relacionadas a incêndio; O capacete deverá assegurar grande 

proteção para a cabeça contra calor, chamas, frio, 

eletricidade, água, impactos, mesmo que por objetos pesados 
e pontiagudos sendo descrito nesta especificação, o Tipo B, 

área de proteção 3b, com resistência mínima ao calor radiante 
de 14 kW/m2, com todos os parâmetros de desempenho 

comprovados, certificado EN 448/2008; Capacetes para 
Combate a Incêndios em Edifícios e outras Estruturas ou 

mais atual; As viseiras empregadas deverão ser adequadas às 

Normas EN 166:2001, 170:2002 ou EN 14458:2004, em 

conformidade com as exigências a seguir: 

Referências Normativas: 
a) EN 443/2008 - Capacetes para Combate a Incêndios em 

Edifícios e outras Estruturas; 
b) EN 960/2006 – Headforms para uso em testes de capacetes 

de proteção; 
c) EN 14.458/2004 – Equipamento Pessoal para os Olhos – 

Protetores faciais e visores para uso com bombeiros e 

capacetes industriais de alto desempenho usados pelos 
bombeiros, serviços de ambulâncias e emergência. 

Termos e Definições: 
ABA: cume que se projeta para fora, a partir da forma básica 

do casco, formando a borda inferior do casco e que inclui suas 

estruturas e raios associados. 
ACESSÓRIOS: dispositivos adicionais aprovados pelo 

fabricante, que podem ser conectados ao capacete, podendo 
ser removidos pelo usuário e que inclui suas estruturas e raios 

associados. 

ÁREA DE PROTEÇÃO: área específica em um headform 
para a qual a proteção a ser fornecida pelo capacete é 
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 indicada. A norma europeia contempla cinco áreas, conforme 

figuras abaixo: 
ÁREA 1a: área situada acima do plano ‘AA’; 

ÁREA 1b: área situada entre o plano ‘AA’ e os pontos CDEF;  
ÁREA 2: área mínima definida para proteção dos olhos 

(guarda olho) definida pela EN 18458/2004; 

ÁREA 3a: área de proteção do pescoço a partir da borda 
inferior do casco até a parte inferior do pescoço (parte 

posterior e laterais do pescoço no plano transversal vertical); 
ÁREA 3b: pelo menos a área CDHG. 

CAPACETE TIPO B: capacete que protege, pelo menos, as 

áreas 1a e 1b. 
CASCO DO CAPACETE: componente estrutural que 

fornece ao capacete sua forma geral. 
COBERTURA PARA AS ORELHAS: parte do casco do 

capacete que protege, pelo menos, as orelhas do usuário. 
CRISTA: parte sobressalente do casco que passa ao longo 

do plano sagital médio. 

EIXO   VERTICAL   DO    CAPACETE:    eixo    que 
corresponde à linha vertical do headform quando o capacete 

é ajustado corretamente nela, de acordo com instruções de 
uso do fabricante. 

EMBLEMA: material conectado ao capacete para fins de 
identificação institucional e padronização, fornecido pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 
EN: Norma Europeia (European Norm). 

HEADFORM: forma (manequim) que substitui a cabeça; 

usada para testar certas características do capacete. 
PROTETOR DE NUCA: sistema anexo ao casco que 

protege o pescoço do usuário (área 3a), contra líquidos e 
materiais quentes, calor radiante e chamas. 

PROTETOR DE OLHOS: viseira que protege, no mínimo, 
a parte do rosto definida pela área 2. 

PROTETOR FACIAL: viseira que protege, no mínimo, à  

parte do rosto definida pela área 3b 
SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA: sistema de 

suspensão que serve para minimizar a transferência de 
energia do impacto suportada pelo casco ao usuário do 

capacete. 
SISTEMA DE RETENÇÃO : peças responsáveis para fixar 

adequadamente o capacete na cabeça, incluindo os itens que 

proporcionam melhoria de ajuste e conforto. 
TIRANTE JUGULAR DE FIXAÇÃO: parte de um sistema 

de retenção, que inclui uma tira, com ou sem queixeira, que 

passa sob o queixo do usuário e que o ajuda a assegurar-se de 
que o capacete seja mantido corretamente em seu lugar. 

Casco Externo: O casco deverá ser projetado em material 
termoplástico resistente a altas temperaturas sendo auto 

extinguível, não podendo ser constituído integralmente de 
fibras naturais ou sintéticas aglomeradas por meio de resinas, 

prejudiciais à dissipação da energia de impactos e que 

transfere o excesso de energia para a cabeça e a coluna 
cervical do usuário. Também não pode ser condutor de 

eletricidade, e deve ter alta resistência a agentes químicos, à 
abrasão e impactos mecânicos; A superfície do casco não 

deverá possuir saliência externa que dificulte o escoamento 
de um objeto proveniente de queda por sua superfície e que 

aumente assim a concentração de energia nesse ponto; O 
casco deverá oferecer resistência química, isolamento 

térmico, ótima absorção a impactos e possuir desenho 

ergonômico que não atrapalhe os movimentos da cabeça do 
usuário, permitindo total compatibilidade com a peça facial 
do EPRA de qualquer fabricante (total compatibilidade com 
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 peça facial do EPRA – Equipamento de Proteção 

Respiratória Autônoma – de qualquer fabricante); Sua 
estrutura externa deverá possuir uma crista longitudinal 

(quebra telha) na parte superior do casco para proteger o 
usuário contra impactos ou queda de materiais; O casco 

deverá permitir o uso de dispositivo de fixação externa que 
sejam compatíveis com peças faciais de EPRA de qualquer 

fabricante. Os pontos de fixação deverão ser localizados em 

ambas as laterais; O casco deverá atender aos requisitos da 
norma EM 443:2008, tibo B (casco de cobertura total); 

Deverá possuir um adaptador para lanternas fixado ao casco, 
disposto na lateral direita; Deverão ser apresentados 

documentos que comprovem que o casco atende aos 
requisitos da norma EN 443:2008, tipo B. 

Casco Interno: Internamente deverá existir uma espuma 
rígida de poliuretano combinada ou não com outros materiais 

de igual res que cobrirá a parte superior, frontal, posterior e 

laterais do crânio, com o objetivo de proteger a cabeça do 
usuário contra impactos e contra o aquecimento decorrente 

da exposição a altas temperaturas; O capacete deverá conter 
reforço internamente em para-aramida em toda a parte 

superior do crânio, na espuma de poliuretano ou no interior 
do casco interno; A disposição desta espuma no interior do 

casco deverá permitir a sua ventilação para que não ocorra o 

excesso de suor; Internamente, o casco deverá dispor de um 
espaço em ambas as laterais para a acomodação de fones de 

ouvidos e microfones, compatíveis com os rádios 
padronizados e utilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar 

do Amapá; O casco deverá dispor inteiramente de uma 
proteção para os ossos temporais (têmporas), em ambas as 

laterais internas, que deverão ser revestidas em tecido 

antichama para evitar o contato do casco com os ossos 
temporais do usuário. 

Carneira: Internamente o casco deverá dispor de uma 
suspensão com ajuste traseiro ou dianteiro independentes, 

assegurando uma melhor distribuição de peso do capacete e 
reduzindo a fadiga no pescoço do usuário. Esta suspensão 

deverá ser fixada a estrutura do capacete por meio de 04 
(quatro) pontos e possuir carneira revestida em tecido 

antichama para melhor se acomodar ao perímetro cefálico; A 

catraca de ajuste deverá estar localizada na parte traseira 
interna ou externa do capacete, fixada na suspensão de forma 

acessível, permitindo ao usuário que a gire sem restrições, 
promovendo um ajuste fácil e rápido mesmo com luvas; A 

jugular deverá ser fixada em 03 (três) pontos distintos: 02 
(dois) pontos laterais junto às têmporas e 01 (um) ponto 

posterior, todos fixados na estrutura interna do capacete. 

Deverá ser ajustável e possuir fecho com fivela de engate 
rápido que permita uma rápida abertura e fechamento, se 

necessário; Visando facilitar a identificação e otimizar 
tempos de montagem e manutenção, as partes ajustáveis 

poderão se apresentar em cores diferenciadas das demais; O 
casco deverá conter espaços demarcados para inserção de 

fitas refletivas na parte traseira. 

Sistema de Retenção (tirante jugular de fixação e 
travamento): Deverá atender aos itens 4.5 e 4.6 da EN 
443/2008, construído em matéria ignífugo e de alta 

resistência mecânica de tração, com largura não inferior a 
15mm; Deverá possuir tirante jugular ajustável (com ou sem 

queixeira), dotado de sistema para fixação rápida (click 
release), sendo que o excedente do tirante deverá ser fixado 
por meio de fita prendedora de ganchos e argolas ou por outro 

meio que não deixe sobra após os ajustes do usuário. 
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 Protetor de Pescoço: Original do fabricante do capacete, 

para proteção da área “3a”; Em tecido duplo de mescla de 
aramida com fibras anti estáticas; Fixado por meio de fita 

prendedora de ganchos e argolas, botões de pressão ou pinos 
de travamento, de remoção possível e que não permita 

desprendimento involuntário. 

Viseiras (interna e externa): 
Viseira Interna: dispositivo basculante em policarbonato de 
alta resistência para proteção ocular (área 2) transparente e 

que permita visão panorâmica; Deverá atender aos requisitos 

genéricos das normas EN 166:2001, 170:2002 e 171:2002  
e/ou 14458:2004; A lente interna deverá ser cristalina, 

incolor, produzida em policarbonato, com espessura mínima  
de 1,0 mm e qualidade óptica que evite distorções; Deverá 

possuir tratamento antirrisco; Deverá possuir o formato de 
óculos, permitindo a acomodação do nariz e ajustando-se ao 

contorno do rosto oferecendo proteção contra partículas 

volantes; Deverá possuir em ambas as extremidades pontos  
de apoio integrados à lente que permitam que ela seja 

abaixada ou levantada manualmente ou pelo sistema de 
alavanca externa; Deverá permitir o uso simultâneo com a 

viseira externa; Deverá dispor de ajuste que permita ao 
usuário à utilização conjunta com óculos graduado; A lente 

quando não utilizada, deverá permitir a sua acomodação no 
interior do capacete em sua área superior frontal; A lente 

interna deverá atender aos requisitos da norma EN 

14458:2004, gravados em caracteres indeléveis; Deverão ser 
apresentados documentos que comprovem que a lente 

externa atende aos requisitos da norma EN 14458:2004;  
Viseira Externa: A lente externa deverá ser produzida em 

policarbonato ou polissulfona com revestimento metalizado 
dourado composto de múltiplas camadas aplicadas na lente 

para altas temperaturas; Deverá ser resistente a respingos de 

líquidos, ser antiembaçante e possuir tratamento antirriscos; 
Quando em uso sem peça facial o visor deverá cobrir 

totalmente a face do usuário, incluindo a região abaixo do 
queixo minimizando a exposição da referida parte durante as  

operações de combate a incêndio. O comprimento mínimo da 
lente externa deverá ser de, no mínimo, 18 cm contados a 

partir da borda externa do casco, em sua área frontal central; 

Quando e m uso com a peç a facial  do EPRA o capac ete dever á  
permitir que o visor seja abaixado, protegendo assim o campo 

de visão do usuário; Deverá possuir um sistema de trava 
superior e inferior para evitar a abertura e fechamento 

acidentais; Deverá possuir qualidade óptica que evite 
distorções; A lente externa deverá atender aos requisitos da 

norma EN 14458:2004; Deverão ser apresentados 
documentos que comprovem que a lente externa atende aos  

requisitos da norma EN 14458:2004. 

Características Gerais: Peso máximo do capacete sem 
acessórios não deverá ser superior a 1.650 (mil seiscentos e 

cinquenta) gramas com uma tolerância de + 10 gramas; 
Resistência ao calor irradiante de no mínimo 14 kW/m²; 

Deverá ser compatível com uso simultâneo de máscara 
autônoma de proteção respiratória e possuir campo de visão, 

conforme item 4.18 da EN 443/2008; Cores: branco, 

vermelho ou amarelo, nas quantidades a definir, pelo Corpo 
de Bombeiros Militar do Amapá. 

Certificação Exigida: Todo o capacete deverá atender o 
exigido de acordo com os parâmetros de padrão de 

desempenho certificados em conformidade, com as seguintes 

normas: 
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 a) Norma EN 443/2008 – Capacetes para Combate a 

Incêndios em Edifícios e outras Estruturas; 
b) Norma EN 166/2001 – Proteção Individual para os Olhos 

– Especificações; 
c) Norma EN 170/2002 – Proteção Individual para os Olhos 

– Filtros para Ultravioleta; 
d) Norma EN 171/2002 – Proteção Individual para os Olhos 

– Filtros para Infravermelho e Norma – EN 18.458/2004 –  

Equipamento Pessoal para os Olhos – Protetores faciais e 
visores para o uso com bombeiros e capacetes industriais de 

alto desempenho usados pelos bombeiros, serviços de 
ambulância e de emergência (que consolida dispositivos das 

Normas EN 166/2001 e EN 170/2002 e EN 171/2002). 
Documentação técnica: A empresa deverá apresentar os 

seguintes documentos no momento da entrega: 
a) Certificado emitido por laboratório independente, de que o 

Capacete atende a Norma EN 443/2008, Norma EN 

166/2001, Norma EN 170/2002, Norma EN 171/2002, 
Norma EN 18.458/2004 (que consolida dispositivos das 

Normas EN 166/2001 e EN 170/2002 e EN 171/2002), sendo 
que as Certificações apresentadas devem possuir a 

atualização mais recente. 
b) Laudos e/ou certificações comprobatórios de atendimento 

dos requisitos mínimos exigidos, por laboratório creditado e 

independente. 
c) Declaração assinada pelo representante legal da empresa 

proponente, discriminando o organismo signatário de acordo 
multilateral acreditado, organismo certificador e o 

laboratório de testes emitentes da documentação técnica 
apresentada, para certificação. A não inclusão da 

documentação mencionada acarretará imediata 

desclassificação da proponente. 
d) Documento indicando empresa estabelecida ou 

representante residente em território brasileiro, com CNPJ ou 
CPF, endereço, telefones para contato, a fim de ser o contato 

do órgão licitante com a empresa. 
Observações: Não será aceita documentação emitida por 

organismo certificador e laboratório de testes para 
certificação cuja acreditação esteja suspensa; A 

documentação técnica será reconhecida pelo órgão licitante, 
apenas nos casos em que, fizer menção às Normas exigidas 
e, quando exigidos, fizer menção ao atendimento a requisitos 

de desempenho específicos constantes do escopo das citadas 
Normas; Deverá ser apresentados marca e modelo do objeto 
em sua Proposta Comercial, sob pena de desclassificação. 

   

 
 

Macapá-AP, 16 de agosto de 2022. 
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e Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0028/2022. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCÊNDIOS, visando atender as necessidades do Corpo 
de Bombeiros Militar do Amapá – CBM/AP, como órgão 
integrante do FUNSEP/AP. Classificação Orçamentário-
Financeira: UG 330303, Fonte–219; PT-0037; ND 
33.90.30; Ação: 2051; Nota de empenho nº 2022NE00115, 
de 01/08/2022, no valor de R$ 18.504,96. Vigência: 
12 (doze) meses, com início na data de 04/08/2022 e 
encerramento em 04/08/2023. Contratada: JOBE LUV 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 
44.669.141/0001-77. Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 04 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0805-0009-7850

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2022-FUNSEP

Proc. SIGA nº 00006/FUNSEP/2022 (00066/PGE/2021) 
e Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0028/2022. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCÊNDIOS, visando atender as necessidades do Corpo 
de Bombeiros Militar do Amapá – CBM/AP, como órgão 
integrante do FUNSEP/AP. Classificação Orçamentário-
Financeira: UG 330303, Fonte–219; PT-0037; ND 33.90.30; 
Ação: 2051; Nota de empenho nº 2022NE00116, de 
01/08/2022, no valor de R$ 275.965,50. Vigência: 12 (doze) 
meses, com início na data de 04/08/2022 e encerramento 
em 04/08/2023. Contratada: DRÄGUER SAFETY DO 
BRAISL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, 
inscrita no CNPJ nº. 07.857.433/0001-07. Contratante: 
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
AMAPÁ – FUNSEP, CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 04 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0805-0009-7848

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2022-FUNSEP

Proc. SIGA nº 00033/FUNSEP/2022-ADESÃO e Proc. 
PRODOC nº 0023.0279.1896.0027/2022-FUNSEP/
SEJUSP. Objeto: Contratação de empresa especializada 
para AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE, TIPO 
SMARTPHONE, POR ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 68/2021-TJAP (publicada no Diário da 
Justiça nº 205, de 23 de novembro de 2021), originada do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2021-TJAP (Processo 

nº 70.111/2021), visando atender as demandas do Centro 
Integrado de Operações da Defesa Social – CIODES/
SEJUSP/AP, com recursos do FUNSEP-AP - Repasse 
2019 - Ação de Enfretamento à Criminalidade Violenta 
(ECV). Classificação Orçamentário-Financeira: UG 
330303, Fonte–219; PT-0037; ND 44.90.52; Ação: 2051; 
Nota de empenho nº 2022NE00122, de 05/08/2022, no 
valor de R$ 65.250,00. Vigência: 12 (doze) meses, a 
contar da data de assinatura do contrato. Contratada: 
JAMA TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
01.335.437/0001-49. Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 05 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0805-0009-7937

PORTARIA Nº 005/2022-FUNSEP

O Presidente do Conselho Diretor doFundo Estadual 
de Segurança Pública, SR. JOSÉ CARLOS CORRÊA 
DE SOUZA, no uso das atribuições legais que lhes são 
conferidas.

CONSIDERANDO a Lei nº 2.357/2018, que institui o Fundo 
Estadual de Segurança Pública do Estado do Amapá – 
FUNSEP, na Secretaria de Estado da Justiça e Segurança;

CONSIDERANDO o Decreto nº 3452/2018, que 
regulamenta a Lei 2.357/2018;

CONSIDERANDO o disposto no art. 10º, Paragrafo Único, 
do Decreto nº 3452/2018;

CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, Paragrafo Único, 
da Lei 2.357/18, e a necessidade, que o FUNSEP possua 
um corpo técnico administrativo para realizar o andamento 
das demandas relativas a procedimentos administrativos, 
dentre outros;

RESOLVE:

Art. 1º -  Nomear os servidores abaixo relacionados, 
respectivamente nas seguintes funções:

Secretário Executivo:
JEFFERSON DIAS PICANÇO

Contador:
FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA

Tesoureiro:
MARCELLA DE SOUSA FRANKLIN

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 


