
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - UCC 

 

 

CONTRATO Nº 10/2022 – FUNSEP 
 

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. CEL PM RR JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA, 

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 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 representado 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 00015/FUNSEP/2022 (ADESÃO) e PRODOC nº 

0023.0279.1896.0012/2022-FUNSEP. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS PARA 

O REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA VINCULADOS AO FUNSEP, 

CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO EIXO FORTALECIMENTO DAS 

 
Proc. SIGA 00015/FUNSEP/2022 

Proc.  PRODOC 0023.0279.1896.0012/2022/FUNSEP 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA  

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA – FUNSEP E A EMPRESA 

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, PARA 

OS FINS ABAIXO DECLARADOS. 
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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, conforme condições, especificações, quantidades e valores a seguir 

descritos: 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 
CADMAT 

 

MARCA/ 

MODELO 

 

REF QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL (R$) 

01 

VIATURAS 

PATRULHEIRO 

TIPO PICK UP - 

04 portas com 

compartimento de 

detidos. 
*(especificações 

detalhadas conforme 

descrito no Anexo B 

do termo de 

referência do Edital 

do Pregão nº 

2020/034 – PMCE) 

00020085 

GM/ 

Chevrolet - 

S10 LT – 4x4 

–Diesel 2.8L 
 

1 – 

Und. 
37 R$ 239.000,00 R$ 8.843.000,00 

02 

VIATURAS 

PATRULHEIRO 

TIPO SUV COM 

CELA e 

BLINDAGEM 

PARCIAL  
*(especificações 

detalhadas conforme 

descrito no Anexo B 

do termo de 

referência do Edital 

do Pregão nº 

2020/034 – PMCE) 

00016488 

GM/ 

Chevrolet - 

Trailblazer 

LT – 4x4 - 

2.8L Turbo 

Diesel. 

1 – 

Und. 
02 R$ 268.500,00 R$ 537.000,00 

TOTAL R$ 9.380.000,00 

 

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 00015/FUNSEP/2022 e PRODOC nº -

0023.0279.1896.0012/2022, 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 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: 44.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes;  

VI. Notas de Empenho Ordinário nº 2022NE00025, de 12/04/2022, no valor de R$ 

9.380.000,00 (Nove milhões e trezentos e oitenta mil reais), para devida execução da 

despesa. 
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4.2. O Preço deste Contrato foi estabelecido no valor total de R$ 9.380.000,00 (Nove milhões e 

trezentos e oitenta 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. 

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 da 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; 
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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; 

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. 
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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: 

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. 
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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. 

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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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.


