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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - UCC 

 

 

CONTRATO Nº 02/2022 – SEJUSP 
 

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

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

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

Júlio Maria Lombaerd, nº 810, Centro, CEP nº 68900-030 – Macapá/AP, neste ato representado pelo 

Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, SR,  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 GENERAL 

MOTORS DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

59.275.792/0001-50, estabelecida na Av. Goiás, n.º 1805, Santa Paula, São Caetano do Sul/SP, neste 

ato representada pela sua procuradora, a Sra. CAROLINA DAYANE RONDI,  brasileira, solteira, 

engenheira de produção, portadora da carteira de identidade nº 43.800.154-0-SSP/SP e CPF nº 

412.525.508-39, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo e na melhor 

forma de direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal do Brasil de 1988; Lei nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006; alterada 

pela Lei Complementar nº 147/2014; Lei Complementar Estadual nº 108/2018;  Decreto Federal nº 

8.538/2015; Decreto Federal nº 5.450/2005; Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Estadual nº 

2.648/2007, Decreto Estadual 3.182/2016; Portarias Interministeriais MPOG/MF/CGU nº 507/2011 e 

424/2016, alterada pela PI nº 558/2019; Portaria Conjunta nº 006/2018-PGE, 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 20200034/2020 - PMCE (Proc. 

Licitatório 06837561/2020) e seus anexos, Ata de Registro de Preços nº 2021/06653-PM/CE e o 

constante nos Processos SIGA nº 0007/SEJUSP/2022 (ADESÃO) e PRODOC nº 

0023.0279.1243.0016/2022SEJUSP. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS CARACTERIZADOS 

PARA USO POLICIAL, TIPO SUV, GRANDE PORTE, EM ATENDIMENTO A META 1, 

 
Proc. SIGA 0007/SEJUSP/2022 

Proc. PRODOC0023.0279.1243.0016/2022/SEJUSP 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA  

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP E A 

EMPRESA GENERAL MOTORS DO BRASIL 

LTDA, PARA OS FINS ABAIXO 

DECLARADOS. 
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ETAPA 1 DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 891647/2019-MJ, QUE VISA FORTALECER O 

BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ-

BOPE/PMAP, COM EXECUÇÃO PELA SEJUSP/AP, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº2021/06653, ORIUNDA DO PREGÃO Nº 2020/034 – PMCE, 
conforme condições, especificações, quantidades e valores a seguir descritos: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CADMAT 

01 

VIATURAS PATRULHEIRO TIPO SUV com CELA   
*(especificações detalhadas conforme descrito no Anexo B do 

termo de referência do Edital do Pregão nº 2020/034 – PMCE e 

Anexo I deste contrato) 

00016488 

MARCA/MODELO REF QTD 

VALOR EXPRESSO 

EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

CHEVROLET/ TRAILBLAZER LT 2.8 4X4  

TURBO DIESEL 
Un. 06 227.000,00 1.362.000,00 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 

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

constantes nos Processos Eletrônicos SIGA Processo SIGA nº 00007/SEJUSP/2022 e PRODOC nº -

0023.0279.1243.0016/2022, em especial, os abaixo relacionados:  

a) Termo de Referência e complementos;  

b) Edital do Pregão Eletrônico nº 20200034-PMCE;  

c) Parecer Jurídico e Relatório de Controle Interno;  

d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;  

e) Resultado da Licitação; 

f) Ata de Registro de Preços nº 2021/06653; 

 

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:  0.103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de 

Recursos de Convênios - TC/AFRV e  

       3.101- Recursos de Transferências da União - RTU  

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

IV. Ação: 2393 –  Operacionalização de Transferências Voluntárias 

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

VI. Notas de Empenho Ordinário nº 2022NE00043 (Repasse), de 12/04/2022, no valor de R$ 

R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais) e 2022NE00044 (Contrapartida), de 

12/04/2022 no valor de R$ 62.000,00 (Sessenta e dois mil reais), para devida execução da 

despesa. 

4.2. O Preço deste Contrato foi estabelecido no valor total de R$ 1.362.000,00 (Um milhão e trezentos 

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. Em conformidade com o item 07 do anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 2020/034 – 

PMCE e considerando as especificidades técnicas do órgão, o pagamento será efetuado em até 30 

(trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, (precedido da respectiva ordem de fornecimento), 

mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de 

Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

5.2. O faturamento poderá ser efetuado pela FILIAL da contratada, em São José dos Campos – 

CNPJ nº 59.275.792/0008-26, conforme habilitação da mesma e regularidade fiscal, apresentada pela 

MATRIZ. 
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5.3. O PAGAMENTO será creditado em favor da CONTRATADA, através de Transferência bancária, 

no Banco Bradesco S.A (237), Agência 2374 e Conta Corrente nº 241.000-1. 

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

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

apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. 

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

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

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

acordo com as especificações deste instrumento. 

5.7. No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma 

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

ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

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

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

pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

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

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

órgão da imprensa oficial. Caso a documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a 

confirmação de sua autenticidade. 

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

RECEBIMENTO 

6.1. Este item obedecerá ao previsto no ITEM 06 do ANEXO I, do Edital do Pregão Eletrônico nº 

2020/034 – PMCE; 

6.2. A empresa deverá entregar os objetos deste contrato em até 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 

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

instrumento equivalente, podendo ser, a critério do órgão/entidade contratante, prorrogado por mais 30 

(trinta) dias, desde que tempestivamente solicitado e justificado pela CONTRATADA; 

6.3. A empresa deverá fazer a entrega do objeto em perfeitas condições de uso, na Secretaria de Estado 

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

CEP: 68.900-101, Macapá-AP; 

6.4. O objeto deverá ser entregue acompanhado das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente 

normal, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 13h, correndo por conta do fornecedor todas as 

despesas necessárias, tais como: frete, seguros etc; 

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

recibo, o objeto será recebido da seguinte forma: 

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

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

pela contratante. 

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

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

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

desconformidade.  

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

estabelecidas neste Termo; 

6.9. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações dos objetos e de sua 

Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Termo de Referência, e/ou na Nota de Empenho emitido para 

a despesa; 

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

características e especificações constantes neste Termo, restando à Empresa a obrigatoriedade da 

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

aplicáveis ao caso; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

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

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao 

fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 
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7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante designado pela 

contratante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes; 

7.3. 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, de 1993;  

7.4. 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  

8.1. Em conformidade com o ITEM 04 do anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 2020/034 – 

PMCE e considerando as especificidades técnicas dos veículos, conforme listado abaixo; 

8.2. GARANTIA: GARANTIA DE 100.000 (CEM MIL) QUILÔMETROS; 

8.3. Todos os equipamentos e acessórios incorporados aos veículos deverão ter, no mínimo, 03 (três) 

anos de garantia observada a homologação dos respectivos fabricantes; 

8.4. Todos os veículos devem ser 0 km e novos; 

8.5. A Contratada deverá executar gratuitamente as revisões de garantia até o limite de 100.000 km 

(cem mil quilômetros), referentes a manutenção preventiva, inclusive a substituições das peças e 

serviços previstos no manual do veículo. Também deve trocar, sem custos para a Contratante materiais 

de consumo como lubricantes e fluídos em geral, filtros em geral e correias em geral. Ao final desses 

serviços o veículo deverá ser lavado por dentro e por fora, fundo e motor, além de ser aspirado 

interiormente; 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

9.1.  Em conformidade com ITEM 9 do ANEXO I Edital do Pregão Eletrônico nº 2020/034 – PMCE, 

as obrigações serão as dispostas a seguir. 

9.2. São obrigações da CONTRATADA: 

9.3. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

9.4. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões, limitados 

ao estabelecido no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual. 

9.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da 

sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou 

redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a 

execução contratual. 

9.7. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a 

execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos 

sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas 

e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na 

execução contratual. 

9.8. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão 

respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

9.9. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou 

em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo (s) órgão (s) / entidade (s) 

participante (s) do SRP (Sistema de Registro de Preços), contado da sua notificação. 

9.10. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período 

oferecido em sua proposta, observando 100.000 (cem mil) quilômetros de rodagem exigido pela 

Administração. 

9.11. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, 

cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante. 

9.12. Entregar os veículos com tanque de combustível cheio. 

9.13. Garantir o livre acesso dos servidores da SEJUSP/AP, bem como dos órgãos de controle, aos 

documentos e registros contábeis da empresa. (Portaria Interministerial 424/2016-MP/MF/CGU). 

9.14. São obrigações da CONTRATANTE: 
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9.15. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento. 

9.16. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 

decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações. 

9.17. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em 

decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato. 

9.18. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual. 

9.19. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Contrato e Aplicar 

as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

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 – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

11.1. De acordo com a Cláusula Quinta – Dos Preços e do Reajustamento, da minuta contratual, anexo 

IV do Edital do Pregão Eletrônico nº 2020/034 – PMCE o preço é fixo e irreajustável.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1. Por se tratar de Adesão a ARP nº 2021/06653 este item ficará disposto em conformidade com o 

ITEM 8 do ANEXO I do Edital do Pregão Eletrônico nº 2020/034 – PMCE, tendo por fundamento 

o Art. 7º da Lei 10.520/2002 e, subsidiariamente, nas sanções contidas da Lei 8.666/93; 

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

sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades: 

12.3. Multas, estipuladas na forma a seguir: 

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

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

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

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

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

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

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

décimos por cento) em caso de reincidência. 

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

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

preço. 

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

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

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

demais cominações legais. 

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

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

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

cobrada em processo de execução. 

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

12.11. Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se 

assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante estabelecido no art. 87, § 2º da Lei 8.666/93; 

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

rescisão unilateral do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO  

13.1. De acordo com a Cláusula Décima Sexta – Da Rescisão Contratual, da minuta contratual, 

anexo  IV do  Edital do Pregão Eletrônico nº 2020/034 – PMCE: 

13.2. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes 

no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as 

consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal. 
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13.3. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso 

prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do 

art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer 

espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  

14.1. 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. 

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 n. º 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, 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 vias digitais de igual 

teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem. 

 

Macapá-AP, 14 de abril de 2022. 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - UCC 

 

ANEXO I – DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

ITEM 01 - VIATURAS PATRULHEIRO TIPO SUV 05 PORTAS COM CELA 

 

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO VEÍCULO 

1.1. CHASSI 

1.1.1. Comprimento total do veículo original de no mínimo 4600 mm; 

1.1.2. Entre eixos do veículo original de no mínimo 2620 mm; 

1.1.3. Altura total do veículo original (sem considerar: sinalizador) de no mínimo 1700 mm; 

1.1.4. Porta-malas (litros - compartimento encoberto) de no mínimo 500 l. 

1.2. MOTORIZAÇÃO 

1.2.1. Potência no mínimo 170 cv; 

1.2.2. Combustível: Diesel com turbo compressor e intercooler. 

1.3. TRANSMISSÃO 

1.3.1. Automática de no mínimo 6 velocidades à frente e 1 à ré. 

1.4. TRAÇÃO 

1.4.1. 4x4 e 4x4 com reduzida, podendo ser 4x4 integral. 

1.5. EQUIPAMENTOS 

1.5.1. Ar-condicionado original; 

1.5.2. Direção com assistência hidráulica ou elétrica; 

1.5.3. Vidros e travas elétricas nas quatro portas; 

1.5.4. Airbag no mínimo duplo frontal; 

1.5.5. Freios ABS nas quatro rodas; 

1.5.6. Sensor de ré; 

1.5.7. Sistema GPS veicular com tela de no mínimo 5 polegadas; 

Obs.: Todos os equipamentos acima devem ser originais de fábrica, exceto sistema GPS. 

1.6. CARROCERIA 

1.6.1. Carroceria de fabricação nacional ou importada, ano/modelo 2020 ou superior, vinculado à data 

da assinatura do (s) respectivo (s) contrato (s), habitáculo de passageiros com capacidade para acomodar 

no mínimo cinco pessoas; quatro portas laterais, com barras de proteção para acesso dos passageiros e 

uma tampa traseira; 

1.6.2. Cor BRANCA ou PRETA original de fábrica, com aplicação do grafismo padrão da 

PM/AP; 

1.6.3. Demais itens conforme Normas do CONTRAN. 

1.7. RODAS E PNEUS 

1.7.1. Rodas originais de fabricadas com pneus raio no mínimo 17 polegadas, incluindo o pneu 

sobressalente. 

1.8. SISTEMA ELÉTRICO DA VIATURA 

1.8.1. Tensão nominal de 12 V; 

1.8.2. Alternador de no mínimo 90 amperes; 

1.8.3. Duas Baterias “seladas”, que não exija manutenção (reposição da solução) do tipo 

“longlive”, podendo ser a bateria original de fábrica se atender ou instalada pela montadora, 

concessionária ou terceiro contratado desde que não prejudique a garantia do veículo, de no 

mínimo 70 Ah; 

1.8.4. Fiação do tipo não propagadora de chamas, com a carga convenientemente distribuída 

por circuitos; 

1.8.5. O sistema deve estar dimensionado para receber os equipamentos de sinalização e 

eventualmente de radiocomunicação que poderá vir a ser instalado posteriormente pela 



Proc. SIGA nº 0007/SEJUSP/2022; Proc. PRODOC 0023.0279.1243.0016/2022/SEJUSP 

 
Página 8 de 11 

UCC/CAF/SEJUSP – CONTRATO nº 02/2022 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – 

SEJUSP/AP. 

1.9. GARANTIA 

1.9.1. Garantia de 100.000 (cem mil) quilômetros rodados. 

1.10. REVESTIMENTO DOS BANCOS 

1.10.1. Capas removíveis, confeccionadas em material tipo couro flexível e impermeável 

(composição sintética opcional), dotado de pontos de resistência nas laterais dos encostos e dos 

assentos, que possibilite que o armamento portado pelos Policiais mantenha contato e fricção 

com o banco, na cor do acabamento interno do veículo. 

1.11. REVESTIMENTO INTERNO DO PISO 
1.11.1. - Confeccionado em PVC lonado, conforme padrão existente, com espessura não 

inferior a 1,5 mm, fixado por meio de velcro sobre toda a extensão da forração original existente 

no piso do compartimento de passageiros; 

1.12.  SENSOR DE RÉ 
1.12.1. Controle na parte interna do veículo sendo este luminoso e sonoro em metro 

(excepcionalmente podendo ser aceito o acessório instalado a parte desde que respeitados os 

critérios de homologação por transformação efetivamente credenciada pelo Fabricante do 

Veículo e observadas as condições de garantia integral de 3 anos). 

1.13. PROTETOR DO CÁRTER/TRANSMISSÃO 
1.13.1. Protetor de cárter original de fábrica. 

1.14. PARA-CHOQUE TRASEIRO 
1.14.1. - Deverá possuir em sua face traseira, adesivos refletivos nas cores branca e vermelha 

atendendo a “Resolução CONTRAN Nº 152 de 29 de outubro de 2003”. 

1.15. CONSOLE PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO TRANSCEPTOR 

1.15.1. - Peça confeccionada em ABS ou PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro), 

instalado sobre o painel ou no console central inferior do veículo, acessível pelos ocupantes dos 

bancos dianteiros, com a finalidade de permitir a instalação do rádio transceptor móvel. 

1.16. SUPORTES PARA ARMA LONGA 

1.16.1. - Barra de aço (1” de diâmetro e espessura não inferior a 2 mm), que será instalada no 

túnel central inferior do assoalho do compartimento de passageiros traseiros, com capacidade 

para alojar até 2 armas longas. As armas serão posicionadas sobre recortes em baixo-relevo, 

fixados sobre o túnel do veículo e fixadas por meio de sistema de presilhas em nylon que permita 

rápida remoção e velcro para fixação e segurança. Devendo ser fixada a estrutura da carroceria 

e assoalho do veículo por meio de parafusos autotravantes. 

1.17. ESTRIBOS LATERAIS 
1.17.1. - Estrutura tubular com paredes de 2 mm de aço-carbono 1020 e fixação no chassi em 

06 pontos (sendo 02 nas extremidades e 01 ao centro) através de base de fixação em chapa de 

aço de 5 mm, tratamento antioxidante e pintura em preto acetinado, secagem em estufa; 

procedimento de montagens por meio de fixação direto no chassi sem comprometimento da 

estrutura do veículo, tendo sobreposta a estrutura uma chapa metálica em alumínio e 

antiderrapante na parte superior, com espessura de 1/8, formando uma plataforma de apoio para 

entrada e saída do veículo, que deverão ser instaladas sob as portas laterais e traseiras do veículo. 

Os estribos deverão se projetar lateralmente, no mínimo, 50 mm além do alinhamento das caixas 

de roda. A fixação das peças deverá ser feita no chassi do veículo, devendo suportar no mínimo 

150 kg. 

1.18. PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO TRASEIRO E DIANTEIRO 
1.18.1. Confeccionado em aço-carbono1020, pintura de proteção epóxi, na cor preta e 

tratamento antiferrugem; 

1.19. SISTEMA GPS; 
1.19.1. Tecnologia GPS (Global Positioning System), sistema GPS veicular com tela de no 

mínimo 5 polegadas; 

1.20. COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE DETIDOS COM DIVISÓRIA TELADA 

PARA VEÍCULO SUV: 

1.20.1. Adaptado no compartimento de bagagem, conforme padrão existente, dotado de 

iluminação natural, devendo-se preservar os vidros originais do veículo, protegendo-os 

internamente com chapa perfurada em aço de no mínimo 1,2 mm de espessura; divisória do piso 

ao teto, confeccionada em ABS (acrilonitrila butadieno estireno) ou fibra de vidro ou metalizada 
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antioxidação, na parte inferior e chapa de aço perfurada na superior, estruturada por tubos 

quadrados com no mínimo 20 mm de lado e 1,2 mm de espessura, resistente a água e impactos 

(separação do banco traseiro com o bagageiro), revestimento do assoalho e das laterais do 

compartimento em ABS (acrilonitrila butadieno estireno) ou fibra de vidro, a fim de permitir a 

lavagem e o escoamento de líquido para fora do veículo, através de dois drenos nas extremidades 

traseiras do compartimento, qualquer acesso que possa existir pelo compartimento de detidos 

ao sistema de fecho / trinco da porta traseira deve ser devidamente bloqueado e caso existam 

ferramentas ou acessórios localizados na mala, estes deverão ser reposicionados fora dela. 

1.20.2. O compartimento deverá possuir saídas de Ar Condicionado, podendo ser diretamente 

da cabine, em duto do sistema original do veículo ou uma segunda caixa instalada devidamente 

protegida contra vandalismos, dependendo do modelo do veículo e da condição de refrigeração 

necessária para alcance de todos os possíveis passageiros. 

Obs.: Caso o estepe originalmente venha alojado dentro do compartimento do porta-malas, deverá ser 

analisado de acordo com as características do veículo, o fornecedor deverá avaliar a possibilidade de 

reposicionamento do mesmo como divisória, com acesso pelas portas laterais traseiras ou se o 

revestimento do piso deverá ser basculante. 

1.21. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO VEÍCULO: 
1.21.1. No mínimo 02 (dois) centros de assistência técnica no Estado do Amapá, sendo um 

deles na Capital. 

1.21.2. Layout interno / externo orientativo com legenda das adaptações. 

2. ESPECIFICAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS. 

2.1. GRAFISMO 

2.1.1. A identificação visual (grafismo) das viaturas deverá ser de acordo com o padrão adotado 

pela Polícia Militar do Estado do Amapá e será repassado por meio de Layout no ato da 

formalização contratual pela Contratante, devendo ser aplicado sobreposto ao adesivo cobertura 

completa de verniz automotivo, para preservação da identidade visual quanto a sua qualidade, 

resistência e durabilidade, no padrão atual utilizado pela instituição. 

2.2. SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL 

2.2.1. Sinalizador visual constituído por barra sinalizadora em formato de arco, barra linear ou similar, 

com módulo único e lente inteiriça ou módulos e lentes múltiplas, com comprimento mínimo de 1.000 

mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm, altura mínima de 55 

mm e máxima de 150 mm. Barra dotada de base injetada em policarbonato na cor cristal e 

(reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta. Tampas 

injetadas em policarbonato na cor vermelha, resistente a impactos, descoloração e com tratamento 

UV Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 4 LEDs próprios para iluminação, com 

potência não inferior 3W cada Led, na cor vermelha. Dotados de refletores parabólicos do tipo 

concha com resistência automotiva e alta visibilidade. Conjunto composto por no mínimo 16 módulos 

distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, com no mínimo 90 LEDs, de forma a permitir 

visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, desde que o designe do veículo 

permita. 

2.2.2. Cada LED deverá obedecer à seguinte especificação: 

2.2.2.1. Cor predominante: vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; 

2.2.2.2. Categoria: AlInGap; 

2.2.2.3. Intensidade luminosa por led: não inferior a 40 lm (lumens); 

2.2.2.4. Ângulo de emissão de luz: não inferior a 120º; 

2.2.3. Conjunto luminoso secundário, constituído por no mínimo, 02 (dois) módulos posicionados atrás 

da grade frontal do veículo, que possam ser acionados em conjunto com o sistema de sinalização 

principal, composto por minis sinalizadores de 6 LEDs de alta potência, selados nas cores rubi e azul, 

dotado de lentes difusoras, em plástico de engenharia, com resistência automotiva e alta visibilidade, 

sincronizados face a face. 

2.2.4. Cada LED deve obedecer no mínimo à especificação a seguir descrita: 

2.2.4.1. Cor predominante: Vermelho (para o sinalizador secundário): 

2.2.4.2. Comprimento de onda de 610 a 630 nm; 

2.2.4.3. Categoria LEDs vermelhos: AlInGap. 

2.2.4.4. Intensidade luminosa de cada LED vermelho de no mínimo de 40 lm (lumens). 

2.3. ESTROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS. 
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2.3.1. Sinalizador luminoso para veículos especiais com lâmpadas estroboscópicas em LED na cor 

BRANCA. Sistema de controle central único, comandado por micro controlador digital, capaz de gerar 

mínimo de 2 sequências de lampejos luminosos de altíssima frequência com ciclos não inferiores a 90 

FPM (flashes por minuto). Deverá ser composto por 04 (quatro) lâmpadas a LED, com mínimo de 

6LEDs de 3W cada ou 3 LEDs de 1W cada, instaladas na parte interna dos faróis dianteiros e lanternas 

traseiras ou próximos aos mesmos, distribuídos em atendimento as preconizações do modelo de veículo 

a ser instalado, em suportes fixos automotivos 

2.3.2. O conjunto deverá possuir consumo em modo de espera (stand by) inferior a 1mA, a fim de evitar 

a descarga precoce da bateria e possíveis falhas na mesma. 

2.3.3. Cada LED obedece a seguinte especificação: 

2.3.3.1. - LEDs brancos: Intensidade luminosa: não inferior a 65 lm; ângulo de emissão de luz: 

não inferior a 35º; cor predominante: branco, com temperatura de cor de no mínimo 4500K a no 

máximo 10000K - Categoria: InGaN; 

2.4. SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICO 

2.4.1. Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de 100Watts de potência e unidade 

sonofletora única ou dupla com no mínimo 06 (seis) tons distintos, gerando pressão sonora não inferior 

a 120 dB @ 13.8 Vcc. O drive utilizado e específico para utilização das viaturas policiais. 

2.4.2. Driver da sirene integrado ao interior do sinalizador ou no compartimento do motor para proteção 

contra furto e intempéries; 

2.5. MÓDULO DE CONTROLE 

2.5.1. Peca única instalada no painel frontal do veículo que controla todo o sistema de sinalização de 

emergência acústico e visual (principal e secundário); O conjunto sinalizador visual controlado por 

controle central único, dotado de microprocessador ou micro controlador, que permita a geração de 

lampejos luminosos de altíssima frequência, com ciclo de 04 (quatro) flashes a cada 100 ms. O circuito 

eletrônico gerencia a corrente elétrica aplicada nos LED, através de PWM (Pulse With Modulator), O 

modulo de controle com capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, 

em deslocamento e em situação de emergência, os quais deverão ser acionados separados ou 

simultaneamente. 

2.6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
2.6.1. - Sistema imune a EMI (Eletric Magnetic Interference) e RFI (Radio Frequency Interference) ou 

qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores dentro da faixa de frequência 

utilizada pelas vinculadas a SSPDS-CE, inclusive quando estiverem recebendo ou transmitindo dados; 

2.6.2. O sistema possui alto-falante externo, que permite a comunicação por meio de microfone 

instalado no interior da viatura; 

2.6.3. O sistema de sensor de baixa voltagem, para impedir o funcionamento do sinalizador, quando a 

bateria estiver com capacidade mínima (10,8 V), de forma a permitir a partida no motor; 

2.6.4. O consumo máximo de energia, com todo o sistema luminoso acionado não pode exceder 5 a/h, 

na condição de alimentação nominal; 

2.6.5. O sistema conta ainda com proteções contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e 

transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores que coloquem em 

risco a segurança do equipamento. 

2.6.6. A Contratada deverá apresentar por ocasião da análise do veículo protótipo os seguintes 

documentos: 

2.6.6.1. Atestado emitido pelo fabricante, fornecedor ou distribuidor autorizado do LED que 

comprove que o produto utilizado na montagem do sistema de sinalização visual se enquadra na 

presente especificação; 

2.6.6.2. Atestado emitido pelo fabricante, fornecedor ou distribuidor autorizado do DRIVE, que 

comprove que o produto utilizado na para sirene e de uso específico para veículos policiais, e se 

enquadra na presente especificação; 

2.6.6.3. Atestado emitido pelo fabricante, fornecedor ou distribuidor autorizado dos 

sinalizadores que comprove que o material utilizado na fabricação e montagem das lentes e 

cúpulas do sistema de sinalização visual se enquadra na presente especificação; 

2.6.6.4. Laudo emitido por entidade acreditada que comprove que o sinalizador luminoso a ser 

fornecido atende a norma SAE J575 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos 

ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação; 

2.6.6.5. Laudo emitido por entidade acreditada que comprove que o sinalizador luminoso a ser 

fornecido atende as normas SAE J595 e J845 (Society of Automotive Engineers), no que se refere 
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aos ensaios fotométricos, classe 1 para vermelho, com no mínimo 500 candelas, no ponto HV 

(Peak Luminous Intensity). 

2.6.6.6. - Laudo emitido por entidade acreditada, que comprove que o sinalizador luminoso 

principal e o conjunto luminoso secundário, atendem a norma SAE J1113 da SAE (Society of 

Automotive Engineers) e, no que se refere a compatibilidade eletromagnética. 

3. ESPECIFICAÇÃO DA PREDISPOSIÇÃO (SUPORTE) PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO 

MÓVEL A SER INSERIDO PELA CONTRATANTE APÓS A ENTREGA EM TODOS OS 

CARROS. 

3.1.1. A predisposição para instalação do rádio transceptor móvel digital, deverá ser fornecida e 

executada pela CONTRATADA para todas as viaturas adquiridas, sendo instalado o suporte do rádio, o 

suporte do microfone, o cabo de alimentação, as antenas com GPS do rádio mediante aprovação prévia 

da Contratante, conforme as seguintes recomendações: 

3.1.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar à SEJUSP/AP, para cada modelo de viatura, um 

protótipo de instalação (amostra), onde deverão constar as disposições das instalações do rádio, antenas 

e locais de passagem do cabeamento nas viaturas. O CIOPS aprovará os locais indicados ou indicará a 

CONTRATADA qual é o melhor local da viatura para executar as instalações; 

3.1.1.2. Havendo qualquer dificuldade técnica para funcionamento do rádio em razão de falhas no 

serviço de predisposição para instalação do rádio digital, a CONTRATADA deverá sanar os problemas 

no prazo máximo de 48 horas após acionamento formal pela CONTRATANTE; 

3.1.1.3. Para a composição do preço do serviço de predisposição do rádio a CONRATADA deverá ter 

como referência o rádio digital HYTERA: MT680 PLUS F3 (ou modelo superior de mesmo padrão) em 

utilização pela SSPDS, a ser confirmado pelo setor técnico responsável por telecomunicação no ato da 

contratação; 

3.1.1.4. No serviço de predisposição para instalação do rádio digital, incluem-se os custos dos 

cabeamentos, antenas com GPS, conectores, consoles, suportes e demais acessórios necessários para a 

execução desse serviço; 

3.1.1.5. A predisposição prevista para instalação do rádio digital deverá ser realizada pela 

CONTRATADA de modo a atender as características do rádio que será adquirido pela SEJUSP/AP. Em 

caso de modificação das especificações do rádio atualmente utilizado pela SEJUSP/AP, caso sejam 

realizados novos contratos de aquisição, as novas viaturas a serem adquiridas deverão apresentar 

predisposição para os rádios a serem indicados, tempestivamente, pela CONTRATANTE; 

3.1.1.6. Para efeito prático deste anexo, em razão de seu teor essencialmente orientativo, em caso de 

omissões não expressas, devem ser considerados quaisquer outros requisitos técnicos indispensáveis que 

se façam necessários à finalidade e ao propósito de predisposição de rádios móveis embarcados sob a 

total responsabilidade da CONTRATADA, motivo pelo qual, os custos para tal fornecimento devem ser 

estimados e previstos para fins de apresentação de proposta, independente de modelo/veículo 

homologado no certame. 

 

 

 

Macapá/AP, 14 de abril de 2022 
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20 de 53

para o presidente da Comissão Eleitoral, Paulo Sérgio 
Coutinho de Souza, nomeado pela Portaria n° 047/2021-
GAB/SEJUSP, publicado no Diário Oficial nº 7.563, deu 
abertura aos trabalhos da assembleia passando a tratar o 
seguinte: saudou a todos os presentes e comunicou que 
em devido à ausência da publicação do edital, propôs aos 
membros que a eleição fosse realizada da seguinte forma: 
presença de, no mínimo cinquenta por cento mais um, dos 
membros; todos os membros poderiam candidatar-se ao 
cargo de presidente; permitida a candidatura à reeleição 
de membro ocupante do cargo de Presidente do Conselho; 
votação aberta, sendo eleito o candidato que obtiver maior 
número de votos; havendo empate na eleição, caberá 
ao representante da Secretaria de Estado da Justiça e 
Segurança Pública, o voto de desempate para a definição 
do pleito. Colocada à apreciação dos membros presentes, 
foi aprovada na forma unânime a proposta de realização 
da eleição para biênio 2022/2023. Após votação da 
proposta, o presidente da comissão solicitou aos membros 
presentes que os interessados em concorrer ao cargo se 
declarassem candidatos à presidência do CONEN. Os 
membros Elane de Nazaré Magno Ferreira e Israelton 
Soto Zuniga Sobral declararam interesse à presidência 
do CONEN. Declarada aberta a votação, o presidente 
da comissão apresentou os candidatos ao cargo, ao qual 
apresentaram suas propostas. Após apresentação das 
propostas, iniciou a votação por ordem alfabética. Apurado 
os votos, o presidente da comissão da por encerrado 
o pleito da votação, o que somou o seguinte resultado: 
quatro votos para a candidata Elane de Nazaré Magno 
Ferreira e quatro votos para o candidato Israelton Soto 
Zuniga Sobral. O desempate coube ao representante da 
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, ao 
qual desempatou a votação na candidata Elane de Nazaré 
Magno Ferreira. O presidente da comissão eleitoral 
declarou eleita Presidente do Conen, Elane de Nazaré 
Magno Ferreira, e Vice-Presidente Israelton Soto Zuniga 
Sobral, para o biênio 2022/2023 com início do exercício 
do mandato em 01/01/2022 e término em 31/12/2023. 
Nada mais havendo a declarar, encerra-se a presente ata, 
que vai devidamente assinada pelos presentes.

Elane de Nazaré Magno Ferreira
Universidade Federal do Amapá

José Jucá de Mont”Alverne Neto – CEL BM
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública

Yzabelle Cristina da Costa Soares
Delegacia Geral de Polícia Civil

Marinaldo Costa dos Santos
Centro Mulher Virtuosa

Rûmulo Lima Pantoja
Secretaria de Estado da Saúde

Israelton Soto Zuniga Sobral
Comunidade Missionária Monte Tabor

Paulo Sérgio Coutinho de Souza
Secretaria de Estado da Educação

Evandro Carneiro Coelho
Fazenda da Esperança Marco Lívia

HASH: 2022-0418-0008-6640

ERRATA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, incisos I e II da Constituição Estadual e pelo 
Decreto nº 0792/2018 de 26 de março de 2018.

RESOLVE:

Retificar a Portaria nº 30/2022-SRH/SEJUSP de 25 de 
março de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amapá, nº 7.636, página 54, de 29 de março de 2022.

ONDE-SE LER – “... no período de 28 a 29 de março de 
2022.”

LEIA-SE – “... no período de 27 a 30 de março de 2022”.

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

Macapá-AP, 11 de abril de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça
e Segurança Pública

HASH: 2022-0418-0008-6641

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2022–SEJUSP

Processo Prodoc nº 0023.0279.1243.0016/2022/SEJUSP– 
Processo de Utilização SIGA nº 0007/SEJUSP/2022 e 
Edital do Pregão Eletrônico nº 20200034/2020 - PMCE 
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS CARACTERIZADOS 
PARA USO POLICIAL, TIPO SUV, GRANDE PORTE, 
EM ATENDIMENTO A META 1, ETAPA 1 DO CONVÊNIO 
FEDERAL Nº 891647/2019-MJ, QUE VISA FORTALECER 
O BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA POLÍCIA 
MILITAR DO AMAPÁBOPE/PMAP, COM EXECUÇÃO 
PELA SEJUSP/AP, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº2021/06653, ORIUNDA 
DO PREGÃO Nº 2020/034 – PMCE. Classificação 
Orçamentária-Financeira: UG 330101, Fontes–101-103; 
PT-0037; ND 44.90.52, Ação: 2393, Empenhos nº 
2022NE00043 (Repasse), de 12/04/2022, no valor de R$ 
R$ 1.300.000,00, e 2022NE00044 (Contrapartida), de 
12/04/2022 no valor de R$ 62.000,00. Vigência: a contar 
da data de sua assinatura e término com o recebimento 
definitivo do objeto. Contratada: GENERAL MOTORS DO 
BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.275.792/0001-50, 
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Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ nº 04.243.026/0001-11.

Macapá-AP, 18 de abril de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0418-0008-6680

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2022-FUNSEP

Processo PRODOC n° 0023.0279.1896.0012/2022/
FUNSEP, Processo SIGA nº 00015/FUNSEP/2022 e 
Edital do Pregão Eletrônico nº 20200034/2020 - PMCE, 
Objeto: AQUISIÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS 
PARA O REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE 
SEGURANÇA VINCULADOS AO FUNSEP, CONFORME 
PLANO DE APLICAÇÃO DO EIXO FORTALECIMENTO 
DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
DEFESA SOCIAL (FISPDS) - REPASSE 2021, POR 
MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 2021/06653, ORIUNDA DO PREGÃO Nº 2020/034 
– PMCE, Classificação Orçamentária-Financeira: UG 
330303, Fonte–219; PT-0037; ND 44.90.52, Ação: 2051, 
Nota de Empenho nº 2022NE00025, de 12/04/2022, no 
valor de R$ 9.380.000,00. Vigência: a contar da data de 
sua assinatura e término com o recebimento definitivo do 
objeto, Contratada:  GENERAL MOTORS DO BRASIL 
LTDA, CNPJ nº 59.275.792/0001-50, Contratante: 
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
AMAPÁ – FUNSEP, CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 18 de abril de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0418-0008-6678

Secretaria de Infraestrutura

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO Nº 013/2020 – SEINF/GEA

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA – SEINF.

CONTRATADA: CONSTRUTORA AMACOL LTDA - EPP.

FUNDAMENTO LEGAL:

Este Aditivo encontra seu fulcro legal embasado na Cláusula 
Sétima e Cláusula Décima Sexta do Contrato Original, no 
art. 57, Incisos II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA  DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

1. O acréscimo quantitativo ao valor do Contrato nº 
007/2021 – SEINF/GEA, constante da Cláusula Quinta.

2. Prorrogação do Prazo de Vigência referente a Cláusula 
Vigésima do Contrato nº 007/2021 – SEINF/GEA por 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias.

3. Anexação do Cronograma Físico-Financeiro Atualizado.

4. Inclusão da Planilha de Todos os Acréscimos e 
Supressão dos Serviços a Serem Realizados.

5. Renovação da garantia contratual conforme disposto 
na Cláusula Sétima.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO:

1. Fica alterada à Cláusula Quinta – Do Valor e dos 
Créditos Orçamentários 

1.1. Do valor de R$ 2.397.836,31 (dois milhões, 
trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e 
seis reais e trinta e um centavos), fica acrescido, o valor 
de R$ 599.138,84 (quinhentos e noventa e nove mil, 
cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), 
que representa um acréscimo de 24,99% (vinte e quatro 
vírgula noventa e nove por cento) ao Contrato, passando 
o valor atual para R$ 2.996.974,15 (dois milhões, 
novecentos e noventa e seis mil, novecentos e setenta 
e quatro reais e quinze centavos).

1.2. As despesas decorrentes deste Contrato correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: Unidade 
Gestora - UG 200101; Unidade Orçamentária - UO 
20.101; Fonte 101 - Recursos Próprio; Ação 1045 - 
Construção de Prédios da  Área Administrativa Estadual; 
Programa de Trabalho nº 0031 – Desenvolvimento da 
Infraestrutura Social; Natureza de Despesa n° 44.90.51 – 
Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica e Nota de 
Empenho n° 2022NE00089, de 11/04/2022, no valor de 
R$ 599.138,84 (quinhentos e noventa e nove mil, cento 
e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), para 
sua devida execução..

2. Fica alterada à Cláusula Vigésima – Do Prazo da 
Vigência:

2.1 - O prazo de vigência do Contrato Original que expira 
em 07/06/2022, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses 
passando sua vigência atual para 07/06/2023, nos termos 
do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3. Anexação do Cronograma Físico-Financeiro Atualizado.

3.1. Fica anexado ao presente Termo Aditivo o Cronograma 
Físico-Financeiro devidamente atualizado, que passarão 
a fazer parte do presente Termo.


