
 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 
 

 

CONTRATO Nº 15/2022 - FUNSEP 
 

 

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0016/2022/2022 - FUNSEP 

Proc. SIGA nº 00016/FUNSEP/2022 

 

CONTRATO QUE        ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANGA 

PÚBLICA DO AMAPÁ E A EMPRESA DÍGITRO 

TECNOLOGIA S.A, PARA OS FINS NELE 

DECLARADOS. 

 

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

público interno, por intermédio do FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – 

FUNSEP, inscrita no CNPJ nº 31.443.333/0001- 19, situada na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 87 – 

Bloco SEAD, Santa Rita, CEP 68.901-259, na cidade de Macapá-AP, neste ato representado por seu 

Presidente Nato – Secretário de Segurança Pública –o Sr. CEL RR PM JOSÉ CARLOS CORREA DE 

SOUZA, brasileiro, casado, CPF nº 236.979.892-00, RG nº 099900-SSP/AP, residente e domiciliado nesta 

Capital, na Av. Felipe Camarão, nº 187, Apto 304, Bairro Trem, CEP 68.901-111, no uso das atribuições 

conferidas pelo Decreto Estadual nº 0792, de 26 de março de 2018, publicado no DOE nº 6648, 26 de março 

de 2018, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa DÍGITRO TECNOLOGIA 

S. A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.472.803/0001-76, estabelecida na Rua Sofia 

Quint de Souza, 167, Florianópolis-SC, CEP nº 88085-40, neste ato representado pelo Sr. MILTON JOÃO 

DE ESPÍNDOLA, portador da Carteira de Identidade nº 498.178 e CPF nº 251.985.059-00, 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; Art. 25, caput, c/c Art. 26, Incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93 

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

demais exigências estabelecidas no Projeto Básico nº 16/2022–FUNSEP, Termo de Inexigibilidade nº 

08/2022-FUNSEP, publicado no DOE nº 7.676 de 26/05/2022, constantes nos Processos SIGA nº 

00016/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 0023.0279.1896.0016/2022 - FUNSEP -FUNSEP. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na AMPLIAÇÃO DA 

PLATAFORMA GUARDIÃO, COM AQUISIÇÃO DO MÓDULO GUARDIÃO ONLINE E 

SUPORTE A ANÁLISE DE UNIDADES DE INTELIGÊNCIA (UIs) PARA TRATAMENTO DE 

DADOS RECEBIDOS DO SISTEMA FINANCEIRO, visando a modernização da PCAP, integrante do 

FUNSEP/AP, conforme Plano de Ação de Enfrentamento a Criminalidade Violenta, conforme condições e 

especificações a seguir: 
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It. Descrição Cadmat Qtd Valor Total 

1 

PLATAFORMA GUARDIÃO WEB NS 785334 
COM MÓDULO GUARDIÃO ONLINE, composto 

por: Hardware Guardião Online contemplando 05 

acessos simultâneos e 1 UPV (para até 05TB). Software 

para captação de redes sociais como Google Android, 

Apple iOS, Facebook, Hard Disk, Pendrive, Extrator de 

celular, Instagram, WhatsAPP e Interceptação 

Financeira; Fonte de Dados Sistema Operacional Móvel 

(Android e IOS); Afastamento de WhatsApp, Facebook 

e Instagram a partir do extrato encaminhado pelo 

Facebook; Serviço de Treinamento presencial para 10 

usuários e Execução Assistida Local;  Instalação; 

Suporte Técnico/ Garantia de 18 meses. 

00020598 1 R$ 1.097.609,04 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

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

constantes no Processo SIGA nº 00016/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 0023.0279.1896.0016/2022/2022- 

FUNSEP, em especial, os abaixo relacionados: 

a) Projeto Básico nº 16/2022-FUNSEP; 

b) Termo de Inexigibilidade nº 08/2022-FUNSEP; 

c) Parecer Jurídico nº 306/2022 – PLCC/PGE/AP; 

d) Proposta da Contratada. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO  

4.1. A despesa decorrente desta aquisição se dará mediante a emissão de nota de empenho ordinário 

e correrão a cargo da FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, na classificação abaixo: 

I. Unidade Gestora: 330303 – FUNSEP 

II. Unidade Orçamentária: 33303 – FUNSEP 

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

IV. Ação: 2051 – Enfretamento à Criminalidade Violenta 

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

VI. Natureza de Despesa: 44.90.40 – Serviços da Informação e Comunicação – PJ e 

VII. Nota de empenho ordinário nº 2022NE00071, de 31/05/2022, no valor de R$ R$ 1.097.609,04 (um 

milhão e noventa e sete mil, seiscentos e nove reais e quatro centavos) para a devida execução da despesa 

em 2022. 

4.2. O Preço desta Contratação foi estabelecido no valor total de R$ 1.097.609,04 (um milhão e noventa 

e sete mil, seiscentos e nove reais e quatro centavos). 

 CLÁUSULA QUINTA – LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENREGA E RECEBIMENTO 

5.1. O objeto deverá ser entregue em conformidade com os prazos estabelecidos na execução físico 

financeira prevista no item 5.2.1 do Projeto Básico;  

5.2. O prazo inicial será contado a partir da data de assinatura do Contrato, sob pena de aplicação das 

sanções previstas neste Projeto;  

5.3. O prazo definido para entrega do objeto poderá ser prorrogado, uma única vez e até igual período, para 

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

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

autorização por parte da Comissão de Recebimento designada. 

5.4. A empresa deverá fornecer o objeto (bens e serviços), em perfeitas condições de uso, no ambiente 

“SALA GUARDIÃO” da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amapá, localizada na Av. Fab, nº 84 - 

Centro, CEP: 68.900-073, Macapá/AP, fone 96 2101-8200, em dia de expediente normal, de segunda a 

sexta-feira, no horário das 08:00h às 12:00h;  
5.5. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições 

estabelecidas em instrumento hábil de retirada;  

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

Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto Básico;  

5.7. Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
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constantes neste Projeto Básico 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; 

5.8. 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: 

a)Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e quantidades; 

b)Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração Contratante, após a 

verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação O objeto será recebido de acordo 

com as quantidades, características, especificações e condições estabelecidas neste Projeto. 

5.9. 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. 

5.10. Em razão do caráter eminentemente técnico da solução “Guardião”, esta será recebida por uma 

Comissão formada por servidores do Núcleo de Inteligência e de Informática da DGPC/AP, que procederão 

o recebimento e informarão aos Setores de Patrimônio da SEJUSP e da DGPC, para se formalizar a inclusão, 

entrega e transferência do bem recebido no sistema de Inventário dos respectivos órgãos.  

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

da(s) pendência(s);  

5.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem éticoprofissional da 

contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas;  

5.13. Os bens serão recusados nos seguintes casos:  

a) Quando entregue com especificações diferentes das solicitadas;  

b) Quando apresentar qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação.  

5.14. O objeto deste Projeto deverá ser entregue com Manuais e Termos de Garantia do Fabricante, além de 

revestirem-se das características e especificações contidas neste Projeto Básico.  

5.15. Durante o período de garantia, a contratada se compromete a substituir por outro novo, o produto que 

venha a apresentar algum tipo de problema, em virtude de defeito de fabricação. 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1.  Dos bens e dos serviços que compõem o objeto: 
a) Software Guardião Online com a entrega de Hardware/Firmware NGC Evolution byIntelletotum, 

fabricante Dígitro; 

b) Licença de Acesso Simultâneos em nº 05 e 01 UPV (para até 05TB); 

c) Afastamento de WhatsAPP, Facebook, Hard Disk, Pendrive, Extrator de celular, Instagram, WhatsAPP e 

Interceptação Financeira; 

d) Serviço de Treinamento presencial para 10 usuários; 

e) Instalação; 

f) Suporte Técnico/Garantia de 18 meses para todo sistema Guardião; 

6.2. Demais Serviços 

6.2.1. De garantia e manutenção 

a) A solução deve ser fornecida com garantia, suporte técnico e atualizações pelo prazo de 18 meses 

(dezoito) a contar da aceitação do objeto desta contratação, assim como para os itens remanescentes 

Hardwares, Softwares, Dados e Operações do Contrato nº. 13/2012-SEJUSP, a serem aproveitados quando 

da ampliação funcional, com renovação opcional ao final do período; 

b) A Empresa deverá prover assistência on site ou remotamente através de canal a ser disponibilizado, sem 

ônus, na modalidade 24/7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana). 

6.2.2. Do Suporte Técnico 

6.2.2.1. Suporte Técnico de todo Sistema Guardião por 18 meses, 24 horas, 7 dias por semana, com 

Supervisão e Monitoramento Online da Solução – SERVICE, consistindo: 

a) Nos itens adquiridos por meio do Contrato nº. 13/2012-SEJUSP (incluindo equipamentos, cabos, placas 

com marca Dígitro ou itens de terceiros que compõem o sistema GuardiãoOnline como seus servidores e 

componentes fornecidos pela fabricante do sistema, licenças de sistema operacional, aplicação e banco de 

dados). 

b) Os componentes só poderão ser substituídos por produtos novos, de primeiro uso e 100% compatíveis 

com o Sistema Guardião, segundo as marcas modelos e configurações instaladas, com prazo de garantia igual 

ou superior a 18 (dezoito) meses em relação à data da substituição. 

c) As solicitações de serviço deverão ser registradas pela CONTRATADA, com controle dos mesmos pela 

CONTRATANTE. A abertura dos chamados poderá ser feita através de web site, e-mail (fornecido pela 

CONTRATADA) ou por telefone (0300 ou telefone fixo no Brasil) com disponibilidade 24x7x365 (24 horas, 
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7 dias por semana, 365 dias por ano). 

d) As manutenções preventivas deverão ocorrer nos dias e horários de expediente da CONTRATANTE, 

ou seja, de segunda a sexta de 8:00 às 14:00 (horário local de Macapá-AP). 

e) Em caso de necessidade, devidamente justificada, as manutenções preventivas poderão ocorrer em outro 

dia ou horário, desde que seja conveniente à CONTRATANTE e autorizada. 

f) As manutenções corretivas poderão ser demandadas a partir de alertas gerados pelo sistema de 

monitoramento contratado, a partir da identificação de um defeito, falha ou problema, durante as visitas de 

manutenção preventiva, ou a qualquer momento mediante ocorrência de incidentes no Sistema Guardião 

identificada pela equipe técnica da CONTRATANTE. 

g) Os serviços de manutenção que incluam reparos ou consertos de equipamentos deverão ser 

preferencialmente executados no próprio local da constatação do problema. No caso de impossibilidade, 

poderão ser executados em laboratório ou assistência técnica da CONTRATADA e nesse caso, todas as 

despesas de transporte e responsabilidade sobre os bens será a expensas da CONTRATADA. 

h) Por medida de segurança qualquer dispositivo de armazenamento (discos rígidos, unidades flash e 

outros) permanecerá sob guarda da CONTRATANTE, que se responsabilizará pela guarda e descarte 

adequado. Quando apresentarem defeitosdeverá sersubstituído por novos, sendo vedada a tentativa de 

consertos em laboratório. 

i) Todas as peças, materiais em gerais, serviços e softwares necessários para manutenção preventiva e 

corretiva do Sistema Guardião serão de responsabilidade da CONTRATADA sem qualquer custo adicional 

para contratante. 

j) Os dados de monitoramento devem ser obtidos pela CONTRATADA, a partir do acesso aos sensores 

do Sistema, via rede de dados TCP/IP. 

k) Também pertencem ao escopo de monitoramentos os circuitos de dados (internet, link de dados de 

bilhetagem) e telefonia (links E1, telefonia fixa) que suprem de dados a plataforma, cabendo a 

CONTRATADA notificar a CONTRATANTE da inoperância ou falha nesses serviços. 

l) Na ocorrência de qualquer evento, a central de monitoramento da CONTRATADA deverá encaminhar 

alerta à equipe técnica da CONTRATANTE, imediatamente após a detecção do evento, contendo 

informações que identifiquem o tipo e local do evento de forma que a equipe técnica da CONTRATANTE, 

se necessário, possa analisar e tomar providências para mitigação de incidentes. 

m) Na ocorrência de qualquer evento classificado como EMERGENCIAL, a central de monitoramento 

deverá acionar o suporte técnico da CONTRATADA, imediatamente após a detecção do evento, com o 

objetivo de efetuar a contenção, senão a mitigação de problemas, ou mesmo a manutenção corretiva. Caso 

constate que o problema é externo a plataforma (link de dados, tronco de links E1, telefonia indisponível, 

máquina desligada) deverá entrar em contato imediatamente com a equipe técnica da CONTRATANTE para 

que seja providenciada a abertura de chamado externo ou intervenção para o devido restabelecimento do 

serviço;  

n) Sendo inviável ou impossível a resolução do problema de forma remota, nos incidentes diretamente 

relacionados à CONTRATADA, esta deverá encaminhar pelo menos um técnico ao local da 

CONTRATANTE para efetuar o reparo. 

o) São considerados eventos EMERGENCIAIS, quaisquer falhas que possam provocar a indisponibilidade 

do sistema para recebimento de interceptações ou a impossibilidade da visualização de dados ou execução 

de áudio do módulo de Análise de Interceptações do Sistema Intelletotum. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 67 da Lei n.º8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a contratação e entrega dos objetos, 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 servidor 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 

Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

 

MILTON 
JOAO DE 
ESPINDOLA:2
5198505900

Assinado de forma digital por 
MILTON JOAO DE 
ESPINDOLA:25198505900 
Dados: 2022.06.03 13:44:07 
-03'00'



Página 5 de 8 

     
Proc. SIGA:00016/FUNSEP/2022-PRODOC:0023.0279.1896.0016/2022 

 
UCC/FUNSEP/SEJUSP – Contrato nº 15/2022 

 CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

8.1 O pagamento será efetuado por meio da Unidade Financeira do FUNSEP, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, mediante o processamento normal liquidação da despesa, por meio de transferência bancária direta dos 

recursos financeiros da Conta do FUNSEP para a conta da Contratada, que ocorrerá após a regular 

certificação da Nota Fiscal pelo Fiscal designado que atestará precisamente o seu pagamento, regularizando-

se, posteriormente, a despesa no sistema SIAFE/AP; 

8.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da Contratada da Nota 

Fiscal/Fatura e/ou Boleto referente ao objeto regularmente entregue, acompanhado dos documentos de 

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

junto a Administração Contratante, para sua devida certificação pelo fiscal designado, conforme disposto no 

art. 29da Lei nº 8.666, de 1993, e no Art. 6º e 7º, inciso II, do Decreto Estadual nº 1.278, de 17 de fevereiro 

de 2011; 

8.3 O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária, na entidade bancária 

indicada por esta, cabendo ao interessado 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; 

8.4 O PAGAMENTO será efetuado após entregue e aceito definitivamente a totalidade dos objetos, 

mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros: 

8.5 Deverá ser emitida(s) Nota(s) fiscal(is) correspondente(s) a cada etapa execução do serviço. 

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

qualquer débito existente da Contratada; 

8.7 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, 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. 

8.8 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)365 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);  

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

VP = Valor da parcela em atraso 

 CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1 Proceder a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local constantes 

neste Projeto;  

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

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

atendimento das especificações e condições pactuadas;  

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

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

entregue oficialmente;  

9.5 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições estaduais e municipais, que incidam ou venham 

a incidir sobre a execução dos serviços e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela 

Administração Contratante;  

9.6 Prover atualização das versões dos softwares fornecidos nos casos de novas versões, patches, bugs ou 

qualquer correção disponibilizada pelo fabricante;  

9.7 Prover novos softwares em substituição aos fornecidos, ou mesmo não sendo uma substituição, se ficar 

caracterizada uma descontinuidade dos softwares fornecidos;  

9.8 Fornecer softwares novos e atualizados, que estejam na linha de produção do fabricante no momento de 

entrega dos mesmos para o órgão;  

9.9 Executar fielmente o fornecimento dos softwares, entregando e instalando nas quantidades e 

especificações apresentadas, de acordo com as exigências constantes neste Contrato;  

9.10 Entregar os softwares dentro do prazo proposto e aceito pelo CONTRATANTE, devendo executar os 

serviços de instalação, configuração, com a qualidade e as tempestividades prometidas;  
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9.11 Manter, durante a vigência do contrato, os softwares fornecidos em perfeitas condições de 

funcionamento;  

9.12 Responsabilizar-se pelo sigilo e confidencialidade, por si e seus empregados alocados na execução dos 

serviços, dos documentos e/ou informações que lhe chegarem ao conhecimento por força da execução do 

contrato, não podendo divulgá-los, sob qualquer pretexto;  

9.13 Assegurar a Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os serviços que não estejam de 

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

de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes deste Projeto;  

9.14 Comunicar à Administração qualquer anormalidade referente a execução dos serviços e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

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

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

9.16 Manter-se durante a prestação dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto Básico;  

9.17 Assumir todas as responsabilidades por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação 

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

quando da execução dos serviços ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da 

Administração;  

9.18 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a 

execução dos serviços, originalmente ou vinculada, por prevenção, conexão ou contingência;  

9.19 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do Processo 

Licitatório;  

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

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o objeto deste Projeto 

Básico, razão pela qual a empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com esta 

Contratante;  

9.21 A empresa não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;  

9.22 A empresa deverá obedecer rigorosamente ao disposto neste Projeto Básico;  

9.23 É vedada a transferência a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas ou a subcontratação de outra empresa para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, 

salvo se houver anuência da Administração.  

9.24 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam 

compatíveis com o regime de direito público. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

10.1 Deverá proceder ao pagamento do bem dentro do cronograma de liberação do financeiro pela Secretaria 

de Estado da Fazenda do Amapá (SEFAZ-AP) em até 30 (trinta) dias;  

10.2 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações exigidas;  

10.3 Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste Projeto Básico;  

10.4 Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da 

empresa;  

10.5 Comunicar oficialmente à empresa quaisquer irregularidades relacionadas à execução do serviço;  

10.6 Supervisionar a execução dos serviços e atestar a(s) nota(s) fiscal(is) fatura(s) correspondente(s).  

10.7 Permitir que a DGPC/AP indique o servidor para recebimento, através do Núcleo de Inteligência e 

Operações – NOI/DGPC, a fim de conferir que os bens entregues estão em consonância com as especificações 

constantes neste Projeto Básico. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá, resguardados os 

preceitos legais pertinentes, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

11.1.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

11.1.2 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 instrumento, 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; 

11.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
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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; e 

11.1.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

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

por prazo não superior a 02 (dois) anos pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) 

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

comunicada oficialmente; 

11.2 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantido 

o direito prévio da citação e ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a empresa que: 

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

b. Comportar-se de modo inidôneo; 

c. Fizer declaração falsa; 

d. Cometer fraude fiscal; 

e. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f. Fornecer o objeto em desconformidade com o especificado e aceito; 

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

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

i. Não substituir, no prazo estipulado, o objeto recusado pelo FUNSEP. 

11.3 Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couberem às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93. 

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

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

penalidades mencionadas. 

11.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, as empresas e os 

profissionais que: 

a. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

b.  tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

c.  demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados  

11.6 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o FUNSEP e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão 

ser aplicadas à empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

11.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei nº 12.846/13 (Lei de Anticorrupção), 

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

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

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

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

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

unilateral do contrato. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RESCISÃO  

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, 
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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 do CONTRATANTE; 

12.5 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

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

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

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

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

administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO  

13.1 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do 

mês subsequente ao de sua assinatura. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

14.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, sem prejuízo do 

cumprimento do prazo de garantia e suporte técnico previstos neste instrumento. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  

15.1 - As partes elegem como foro a Comarca de Macapá-AP, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em vias digitais, de igual teor e 

forma. 

 

Macapá-AP, 01 de junho de 2022. 
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