
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CAF 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - UCC 

 

 

CONTRATO Nº 22/2022 – 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. JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR, 

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

pelo Decreto nº 0792 de 26 de março de 2018, publicado no DOE/AP nº 6648, de 26 de março de 2018, 

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

denominada CONTRATANTE e de outro lado, a empresa MANUPA COMÉRCIO,  

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.093.776/0007-87, estabelecida na Rua Leonardo R da Silva 

248 – Sala 614 – 6° ANDAR – Pitangueiras – Lauro de Freitas – Bahia CEP: 42.701-420, neste ato 

representado pela Sra. MANUELLA JACOB, brasileira, solteira, comerciante, portadora da carteira de 

identidade nº 40.182.722-7-SSP/SP e CPF nº 372.532.828-50, domiciliada no endereço comercial sito 

à Av. Marquês de São Vicente, n.º 1619, Sala 2705, bairro Várzea da Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 

nº 01139-003,   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 10.024/2019; Decreto Estadual nº 2.648/2007 e suas alterações, no que 

couber, pela Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e, subsidiariamente pela 

Lei nº 8.078/1990 (CDC), bem como, pelas legislações correlatas e demais exigências estabelecidas no 

Edital de Pregão Eletrônico n.º 0014/2021- CPL/FEMARH/RR e seus anexos, e o constante no 

Processos SIGA n.º 00026/FUNSEP/2022-ADESÃO (Processo nº 16201000646/2021-01-

FEMARH/RR ) e PRODOC nº 0023.0279.1896.0026/2022-FUNSEP 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente Contrato tem por objeto Aquisição de Veículos Tipo Van MINIBUS para atender a 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-SEJUSP, através do 

 
Proc. SIGA 00026/FUNSEP/2022 

Proc. PRODOC 0023.0279.1896.0026/2022-FUNSEP 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA  

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA – FUNSEP E A EMPRESA MANUPA 

COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

DE VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA , PARA OS 

FINS ABAIXO DECLARADOS. 
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FUNDO ESTADUAL DA SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP/AP, conforme plano de ação de 

valorização dos profissionais de segurança pública, repasse 2019, conforme condições, especificações 

e quantidades descritas a seguir: 

 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

UND. 

 

QTD 

 

VALOR 

UNT. (R$) 

 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

 

01 

VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS - 

16 (dezesseis) lugares (15 + 1), 0 Km, 

pintura sólida na cor branca, 

ano/modelo – mínimo 2020/2020, 

potência mínima de 130 cv, motor 

mínimo 2.2, combustível diesel, ar 

condicionado atendendo todo espaço 

útil dos veículos, mínimo de 6 

marchas, direção hidráulica ou 

elétrica, portas corrediças, freios 

ABS, airbag motorista, vidros e travas 

elétricos, tração traseira, teto alto, 

tacógrafo, demais acessórios básicos 

(todos os itens de série de fábrica) e 

equipamentos exigidos pelo 

CONTRAN. Veículo deve ser 

entregue devidamente emplacado e 

licenciado, sendo o primeiro 

emplacamento no Estado do 

Amapá/AP no município de 

Macapá/AP. Garantia de Fábrica: 

12 meses a contar da data de 

recebimento. 

GRAFISMO: A identificação visual 

(grafismo) do veículo deverá ser 

aplicada pela empresa contratada de 

acordo com o padrão fornecido pela 

administração contratante. Todo o 

grafismo (brasão, textos etc.) deverá 

ser realizado mediante a utilização de 

adesivo tipo vinil de alta performance 

e oferecido no mínimo 24 (vinte e 

quatro) meses de garantia do serviço. 

 

1-Un 
02 

 

294.000,00 

 

588.000,00 

 

VALOR TOTAL 588.000,00 

 

2.2. Além das características descritas no subitem 2.1, o veículo deverá conter os equipamentos 

obrigatórios de segurança exigidos pelo CONTRAN; 

2.3. O veículo deverá ser entregue devidamente transferido, licenciado e emplacado (placa oficial) 

em nome da Secretaria Estadual de Segurança Pública – SEJUSP/AP. 

 

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 00026/FUNSEP/2022 e PRODOC nº -

0023.0279.1896.00026/2022, em especial, os abaixo relacionados:  

a) Termo de Referência e complementos;  

b) Edital do Pregão Eletrônico nº 0014/2021- CPL/FEMARH/RR;  

c) Parecer Jurídico e Relatório de Controle Interno;  
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d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;  

e) Resultado da Licitação; 

 

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: 2052 –  Valorização Do Profissional De Segurança Pública 

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

VI. Notas de Empenho Ordinário nº 2022NE000112, de 25/07/2022, no valor de R$ 588.000,00 

(Quinhentos e oitenta e oito mil reais), para devida execução da despesa. 

4.2. O Preço deste Contrato foi estabelecido no valor total de R$ 588.000,00 (Quinhentos e oitenta e 

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. 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 PAGAMENTO será creditado em favor da CONTRATADA, através de Transferência bancária, 

no Banco do Brasil (001), Agência: 0474-X, Conta Corrente: 11.898-2 

5.3. 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. 

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

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

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

acordo com as especificações deste instrumento. 

5.6. 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. 

5.7. 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. 

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

RECEBIMENTO 

6.1. Conforme Cláusulas Segunda e Terceira da Minuta de Contrato, anexo ao Edital do Pregão 

Eletrônico 0014/2021- CPL/FEMARH/RR; 

6.2. Para entrega dos veículos objetos deste contrato, o prazo de entrega será de 120 (cento e vinte) 

dias corridos, contados a partir do envio por e-mail (correio eletrônico) da aprovação do Projeto 

Executivo de montagem, transformação e/ou adaptação, pelo CONTRATANTE, sob pena de aplicação 

das sanções previstas neste Contrato, estando em conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico nº 

0014/2021 – CPL/FEMARH, Anexo I – Termo de Referência, Item 17 – Prazos de entrega; 

6.3. O Projeto acima mencionado deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 

após a assinatura do contrato. 
6.4. A Contratada deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, no 

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- 

SEJUSP, SITO A AV. CORIOLANO JUCÁ, 500, CENTRO, CEP: 68900-101 – MACAPÁ/AP, 

acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 

8h00min às 12h00min, ficando a cargo do fornecedor todas as despesas necessárias, tais como frete, 

seguros, etc. Inclusive carga e descarga; 

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

Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Contrato e de acordo com as condições e especificações 

presentes no Edital do Pregão Eletrônico nº 0014/2021-CPL/FEMARH, Anexo I – Termo de 

Referência, Item 1 - Especificação e Quantidade e com a Proposta Comercial da empresa 

adjudicada no mencionado Pregão. 
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6.6. Os veículos deverão ser novos, de primeiro uso, ou seja, sem utilização anterior, da linha normal 

de produção e deverão ser entregues no local mencionado no subitem 6.4, sem ônus de frete para a 

contratante e acompanhada da respectiva nota fiscal; 

6.7. O veículo deverá ser entregue adesivado com de acordo com os padrões adotados pela SEJUSP/AP. 

Os referidos padrões para adesivagem serão encaminhados juntamente pela Comissão de Recebimento, 

Acompanhamento e Fiscalização nomeada; 

6.8. Os veículos deverão ser entregues devidamente emplacados (licenciamento, seguro obrigatório, 

demais taxas e eventuais penalidades devidamente quitados), pelo DETRAN-AP; 

6.9. Em conformidade com os Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Contrato será recebido, 

da seguinte forma: 

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

Definitivamente: por uma Comissão de Recebimento, nomeada pela Administração contratante, após a 

verificação provisória da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação; 

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

pela Comissão de Recebimento, que o emitirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da entrega 

definitiva; 

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

pela Comissão de Recebimento, que o emitirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da entrega 

definitiva; 

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

total da(s) pendência(s) apontadas pela Comissão de Recebimento; 

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

profissional da licitante vencedora pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações 

assumidas. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. Nos termos do Art. 67 da Lei n.º 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. O fornecimento será fiscalizado por Comissão composta de no mínimo 03 (três) servidores do 

FUNSEP/SEJUSP, designados por Portaria, com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução do objeto; 

7.3. À fiscalização compete, dentre outras atribuições: 

7.4. Encaminhar ao setor competente o documento que relacione as ocorrências que impliquem em 

multas a serem aplicadas à contratada; 

7.5. Solicitar à empresa vencedora e seus prepostos ou obter da Administração, tempestivamente, todas 

as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento; 

7.6. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução, indicando ocorrências verificadas; 

7.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993; 

7.8. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 

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

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DO OBJETO 

8.1. Em conformidade com a Cláusula Quarta Minuta de Contrato, anexo ao Edital do Pregão 

Eletrônico 0014/2021- CPL/FEMARH/RR  e considerando as especificidades técnicas dos veículos, 

conforme listado abaixo; 

8.2. DA GARANTIA: 
8.2.1. A garantia de veículo deverá ser total, inclusive abarcando os acessórios instalados pela empresa, 

com cobertura pelo período mínimo de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, a contar da 

efetiva retirada do veículo do pátio de entrega pelo contratante ou ente donatário, ou pelo período 

previsto no manual do proprietário, prevalecendo o de maior período; 

8.2.2. É vedada a elaboração de manual de proprietário exclusivo para os veículos da presente 

contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos proprietários particulares do mesmo modelo 

do veículo; 
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8.2.3. No caso do produto que apresentar defeito e for substituído, a garantia será contada a partir da 

nova data de entrega do objeto; 

8.2.4. A empresa deverá fornecer certificado de garantia, por meio de documentos próprios ou anotação 

impressa ou carimbada na respectiva Nota Fiscal; 

8.2.5. Aplica-se no que couber, as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 

instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 

8.2.6. Todas as peças, dispositivos ou mesmo unidades que forem substituídas durante o período de 

garantia terão, a partir de sua entrega, todas as garantias previstas. 

8.3. DAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

8.3.1. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado de acordo com os manuais e normas técnicas 

específicas do fabricante, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter os bens em perfeitas 

condições de uso; 

8.3.2. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados mediante consulta ao fornecedor, 

conforme sistema disponibilizado pelo mesmo para estabelecimento desta relação, podendo ser por 

telefone, pessoalmente, via web e outros apontados pelo fabricante; 

8.3.3. O prazo para realizar os serviços de assistência técnica aos bens, compreendendo reparos e 

substituições de peças, obrigando-se a colocar os objetos em perfeito estado de uso ou funcionamento, 

será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da solicitação do detentor do bem, a partir do qual a 

empresa poderá ser penalizada por descumprimento contratual; 

8.3.4. Os serviços de assistência técnica serão executados pelo fabricante ou empresa por ele autorizado 

em qualquer local do Território Nacional sem prejuízo das garantias, devendo possuir concessionárias 

ou assistência técnica na cidade de Macapá – AP, ou os custos com deslocamento do bem e/ou técnico 

deverão ser suportados pela fornecedora durante a vigência da garantia; 

8.3.5. Os custos (materiais, inclusive fluídos, e mão de obra) relativos às duas primeiras revisões 

previstas no manual do veículo deverão ser considerados na proposta, uma vez que essas revisões 

deverão ser realizadas sem qualquer outro ônus para a contratante; 

8.3.6. O término da vigência do Contrato não exonera a Contratada do período de garantia mínima 

exigida ou ofertada na proposta a qual consiste na prestação, pela Contratada, de todas as obrigações 

previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/90, e alterações – Código de Defesa do Consumidor. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

9.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 0014/2021- 

CPL/FEMARH e seus anexos; 

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 

e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

9.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados; 

9.1.7. Receber os veículos entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em conformidade com 

as especificações contidas neste Termo; 

9.1.8. Notificar extrajudicialmente a CONTRATADA, quando detectadas irregularidades na entrega 

dos veículos; 

9.1.9. Devolver, com a devida justificativa, o(s) veículo(s) entregues em desacordo com as 

especificações constantes da proposta da CONTRATADA; 

9.1.10. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

9.1.11. Supervisionar a entrega e a assistência técnica por intermédio da fiscalização; 

9.1.12. Providenciar os pagamentos à CONTRATANTE, mediante apresentação das Notas 

Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nas condições e prazos estabelecidos. 
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9.2. São obrigações da CONTRATADA: 

9.2.1. Fornecer os veículos cotados de acordo com as especificações e prazos constantes no Termo de 

Referência e anexos, parte integrante do Edital de Pregão Eletrônico nº 0014/2021-CPL/FEMARH, ao 

qual está se procedendo a presente Adesão; 

9.2.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, atendendo de imediato as 

reclamações; 

9.2.3. Substituir em até 30 (trinta) dias corridos, às suas expensas e responsabilidade, o objeto que não 

estiver de acordo com as especificações ou que tenha sido detectado qualquer defeito impossível de ser 

sanado dentro do prazo de garantia, sem implicar aumento no preço sob pena de aplicação de sanção; 

9.2.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos enquanto perdurar a vigência da garantia 

oferecida pela Contratada; 

9.2.5. Responder por qualquer prejuízo ou dano causado diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos veículos, procedendo imediatamente aos reparos ou 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

9.2.6. Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, seguros, custos 

de instalação, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do 

fornecimento do bem; 

9.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas, os seus empregados ou 

preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e 

demais exigências legais para o exercício das atividades; 

9.2.8. Responder exclusivamente e integralmente perante a contratante pela execução do objeto na 

forma proposta no Termo de Referência e anexos I e II; 

9.2.9. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante, não eximirá a 

Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes; 

9.2.10. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da 

notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 

9.2.11. Manter, durante o período de vigência do Contrato todas as condições que ensejaram sua 

habilitação e qualificação no certame licitatório; 

9.2.12. Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e, bem 

como dos órgãos de controle interno e externo aos documentos e registros contábeis da empresa; 

9.2.13. Identificar na nota fiscal a ser emitida em nome da CONTRATANTE o número do Convênio, 

quando a aquisição se der com recursos oriundos de Convênio; 

9.2.14. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

9.2.15. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

9.2.16. Manter durante a vigência contratual informações atualizadas quanto ao endereço, razão social 

e contatos  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, contado da data assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 

5% (cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, mediante a opção por uma das seguintes 

modalidades: 

10.2. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

10.3. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta 

específica, com correção monetária, em favor do Órgão/unidade CONTRATANTE; 

10.4. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de 

Serviço”; ou 

10.5. Fiança bancária; 

10.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por 

cento); 
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10.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, 

a título de garantia; 

10.8. A retenção efetuada com base no subitem 10.7 não gera direito a nenhum tipo de compensação 

financeira à CONTRATADA;  

10.9. ACONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no 

subitem 15.1 deste item por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária; 

10.10. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

10.11. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

10.12. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

10.13. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 

10.14. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições; 

10.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 

a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 

da data em que for notificada; 

10.16.  A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria; 

10.17. Será considerada extinta a garantia: 

10.18. No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a 

ocorrência de sinistro; 

10.19. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo 

circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

11.1. As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro do limite 

de 25% (vinte e cinco) por cento, observado no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93; 

11.2. As alterações de que trata essa cláusula serão obrigatoriamente formalizadas por meio de Termo 

Aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

12.1. 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 TERCEIRA – DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002, a 

Contratada que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

b) Retardar a execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do Contrato; 

d) Comportar-se de modo Inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

13.2. A Contratada cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima, ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

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

para a Contratante; 

13.4. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou 

parcela inadimplida, por até 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução do contrato; 

13.5. multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou 

parcela inadimplida, de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta) dias de atraso injustificado na execução do 

contrato; 

13.6. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato ou 

parcela inadimplida, a partir de 61 (sessenta e um) dias de atraso injustificado na execução do contrato, 

quando o mesmo poderá ser rescindido nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 
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13.7. multa moratória de 0,2% (dois décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso 

injustificado pela reapresentação do material rejeitado, depois de esgotado o prazo fixado para 

substituição, correção ou reparação, sendo que a partir de 61 (sessenta e um) dias de atraso injustificado, 

o mesmo poderá ser rescindido nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

13.8. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

13.9. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.10. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

13.11. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá pelo prazo de até cinco anos; 

13.12. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

13.13. As multas compensatórias e moratórias poderão ser aplicadas até o limite de 30% (trinta por 

cento) do valor do contrato, e poderão, ainda, ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, 

facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em 

que tomar ciência; 

13.14. Para efeito de aplicação de multa, o valor do contrato será apurado deduzindo-se dele o valor das 

entregas realizadas dentro do prazo pactuado e aceitas pelo Contratante; 

13.15. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia de execução 

do respectivo contrato; 

13.16. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

13.17. As datas firmadas no canhoto da Nota Fiscal e no atesto do verso da própria Nota Fiscal deverão 

ser as mesmas, o que caracterizará a entrega do objeto contratado, ou seja, o recebimento provisório; 

13.18. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

e os profissionais que: 

13.19. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

13.20. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.21. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados; 

13.22. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente o contido na Lei nº 9.784/1999; 

13.23. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade; 

13.24. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar 

na aplicação das sanções administrativas previstas nos art. 86 a 88 da Lei n° 8.666/93 e artigo 7º da Lei 

nº 10.520/2002, ressalvado o direito do CONTRATANTE de rescindir administrativamente o contrato, 

conforme art. 77 da Lei nº 8.666/1993; 

13.25. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO  

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido na forma do art. 79, nas hipóteses previstas 

no art. 78, com as consequências indicadas no art. 80, todos da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis; 

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa; 

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº8.666/1993; 

14.4. O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos: 
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14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

14.4.2. Relação do pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.4.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS  

15.1. 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 SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

16.1. A vigência deste Contrato será de 12 meses, conforme prevê o caput do art. 57 da lei nº. 

8.666/93, iniciando a partir da data de sua assinatura, na data de / / e encerramento em / / ; 

16.2. O presente Contrato terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do 

Estado, conforme prevê o art. 61 da Lei 8.666/93. 

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, 27 de julho de 2022. 
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JUNTO AO DETRAN/AP.

Macapá-AP, em 02 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0803-0009-7558

EXTRATO - TERMO DE ENTREGA E TRANSFERÊNCIA 
PATRIMONIAL Nº. 91/2022– UMP-CAF-SEJUSP

IDENTIFICAÇÃO: PROCESSO Nº: 
0023.0279.1896.0029/2021-FUNSEP; PROCESSO SEI 
Nº: 08106.000986/2020-01; PARECER JURÍDICO Nº 
01197/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
040/2020-SEGEN/MJSP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
Nº 021/2020-SEGEN/MJSP; NOTA DE EMPENHO 
Nº: 2021NE00054, EMITIDA EM 07/12/2021, VALOR: 
R$ 1.116.000,00; CONTRATO: Nº 22/2021-FUNSEP; 
CONTRATADO: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL, 
CNPJ Nº: 54.305.743/0011-70. CONTRATANTE: 
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DO AMAPÁ - FUNSEP, CNPJ Nº: 31.443.333/0001-
19; OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE 4X4 
CARACTERIZADA, POR UTILIZAÇÃO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2020 DA SECRETARIA 
DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA; 
NOTAS FISCAIS Nº: 000.593.408, SÉRIE 10, FOLHAS 
3/3, VALOR: R$ 186.000,00. Nº 000.593.409, SÉRIE 
10, FOLHAS 3/3, VALOR: R$ 186.000,00 E Nº 
000.593.410, SÉRIE 10, FOLHAS 3/3, VALOR: R$ 
186.000,00; TERMO DE ENTREGA E TRANSFERÊNCIA 
PATRIMONIAL Nº: 91/2022–UMP-CAF-SEJUSP/AP. 
OBJETO: (03) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE,– (01) 
VEÍCULO MARCA MMC, MODELO L200 TRITON GLS, 
COR: BRANCA, COMBUSTIVEL: DIESEL, CHASSI 
Nº: 93XSYKL1TPCN53260, TIPO: CAMINHONETE, 
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA, ESPECIE: 
ESPECIAL, CATEGORIA: OFICIAL, PLACA: SAK5H21, 
RENAVAM Nº: 01300912097, VEÍCULO NOVO, 
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022, ANO MODELO: 2023, 
PATRIMÔNIO Nº: 333030000001325, VALOR UNITÁRIO: 
R$ 186.000,00; – (02) VEÍCULO MARCA MMC, MODELO 
L200 TRITON GLS, COR: BRANCA, COMBUSTIVEL: 
DIESEL, CHASSI Nº: 93XSYKL1TPCN53247, TIPO: 
CAMINHONETE, CARROCERIA: ABERTA/CABINE 
DUPLA, ESPECIE: ESPECIAL, CATEGORIA: OFICIAL, 
PLACA: SAK5H17, RENAVAM Nº: 01300911112, 
VEÍCULO NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO: 2022, ANO 
MODELO: 2023, PATRIMÔNIO Nº: 333030000001326, 
VALOR UNITÁRIO: R$ 186.000,00; – (03) VEÍCULO 
MARCA MMC, MODELO L200 TRITON GLS, COR 
BRANCA, COMBUSTIVEL: DIESEL, CHASSI Nº: 
93XSYKL1TPCN53236, TIPO: CAMINHONETE, 
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA, ESPECIE: 
ESPECIAL, CATEGORIA: OFICIAL, PLACA: SAK5H20, 
RENAVAM Nº: 01300911988, VEÍCULO NOVO, 

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022, ANO MODELO: 
2023, PATRIMÔNIO Nº: 333030000001327, VALOR 
UNITÁRIO: R$ 186.000,00. DATA DA TRANSFERÊNCIA. 
04/07/2022. ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: POLÍCIA MILITAR 
DO AMAPÁ – CNPJ 06.023.862/0001-16. PARA FINS DE 
REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN/AP

Macapá-AP, em 02 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0803-0009-7556

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2022-FUNSEP

Proc. SIGA nº 00026/FUNSEP/2022 e Proc. PRODOC 
0023.0279.1896.0026/2022-FUNSEP. Objeto: 
Aquisição de Veículos Tipo Van MINIBUS para 
atender a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA-SEJUSP, através do FUNDO 
ESTADUAL DA SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP/AP, 
conforme plano de ação de valorização dos profissionais 
de segurança pública, repasse 2019. Classificação 
Orçamentário-Financeira: UG 330303, Fonte–219; PT-
0037; ND 44.90.52; Ação: 2052; Nota de empenho 
nº 2022NE000112, de 25/07/2022, no valor de R$ 
588.000,00. Vigência: 12 meses, a contar da data em 
27/07/2022 e encerramento em 27/07/2023. Contratada: 
MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 
DE VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
03.093.776/0007-87, Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 03 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0803-0009-7591

EXTRATO SUBSTITUTO CONTRATUAL  2022NE00114 
- FUNSEP

Processo PRODOC n° 
0023.0279.1896.0024/2022-FUNSEP e Proc. SIGA nº. 
00023/FUNSEP/2021. Objeto: Aquisição de material 
de Educação Física para execução do programa de 
promoção de saúde e qualidade de vida na segurança 
pública (PROVIDA-AMAPÁ), conforme Plano de Ação 
do Eixo de Valorização do Profissional de Segurança 
Pública. Classificação Orçamentária-Financeira: UO 
33303, Fonte–219; PT-0037; Ação: 2052; ND 33.90.30; 
Substituto Contratual (Nota de Empenho) nº 2022NE00114 
de 01/08/22, no valor de R$ 18.334,16. Vigência: até a 
entrega definitiva do objeto. Fundamentação Legal: Art. 
62, § 4º da lei 8.666/93. Contratada: G. R. LOBATO - 
ME, CNPJ nº. 31.734.960/0001-09. Contratante: FUNDO 


