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CONTRATO Nº 28/2022-FUNSEP (ADESÃO) 

FUNDAMENTO LEGAL 

Processo: SIGA Nº 00033/FUNSEP/2022- PRODOC Nº 0023.0279.1896.0027/2022-FUNSEP 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - UCC 

 

 

 

Proc. Licitatório: SIGA Nº 00033/FUNSEP/2022-ADESÃO 

Proc. Administrativo: PRODOC Nº 0023.0279.1896.0027/2022-FUNSEP/SEJUSP 

 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 

ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

AMAPÁ – FUNSEP E A EMPRESA JAMA 

TECNOLOGIA EIRELI, 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 810, bairro Central, CEP 68.900-030, na cidade de Macapá-AP, na cidade de Macapá-AP, 

neste ato representado por seu Presidente Nato – Secretário de Segurança Pública, o Sr. CEL RR PM 

JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA, brasileiro, casado, CPF nº 236.979.892-00, RG nº 099900- 

SSP/AP, residente e domiciliado nesta Capital, na Av. Felipe Camarão, 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 JAMA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ nº 01.335.437/0001-49, com sede 

Rua José Eufrásio de Souza, 278, Casa, Muritiba, Jaguaquara/BA, CEP 45345-000, Telefone 71 99106- 

0080, email: comercial@jamacomercial.com.br, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Sócio Administrador, Sr. JAKSON ABREU MASCARENHAS, portador da 

Carteira de Identidade n° 535367899, CPF 876901015-34, resolvem de comum acordo, firmar presente 

Instrumento Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:: 

Constituição Federal, em especial o Artigo 37, inciso XXI, Art. 7º; 
Lei Complementar nº 101/2000; 

Lei Complementar 147/2014; 

Lei Complementar 123/2016; 

Lei nº 4.320/1964; 

Lei nº 8.666/1993; 

Lei nº 10.520/2002; 

Decreto Federal nº 10024/2019; 

Pregão Eletrônico nº 047/2021-TJAP; 

Processo Administrativo nº 70.111/2021-TJAP; 

Processo Administrativo nº 018317/2022; 

Termo de Referência 33/2022–FUNSEP/AP - Adesão; 

Termo de Adesão nº 06/2022-FUNSEP; 

Processos eletrônicos: SIGA nº 00033/FUNSEP/2022-Adesão e PRODOC nº 

0023.0279.1896.0027/2022-FUNSEP. 

mailto:comercial@jamacomercial.com.br
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CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 

 
 

 
1.1.      O presente tem por objeto a contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE 

APARELHOS DE TELEFONE, TIPO SMARTPHONE, POR ADESÃO A ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 68/2021-TJAP (publicada no Diário da Justiça nº 205, de 23 de novembro de 2021), 

originada do Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2021-TJAP (Processo nº 70.111/2021), visando atender 

as demandas do Centro Integrado de Operações da Defesa Social – CIODES/SEJUSP/AP, com recursos 

do FUNSEP-AP - Repasse 2019 - Ação de Enfretamento à Criminalidade Violenta (ECV), conforme 

condições, especificações a seguir: 

 

IT. ESPECIFICAÇÃO CADMAT REF 
QTD DA 

ADESÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Smartphone - Tela: - Tipo: Max Vision - Tamanho: 6.5" 

- Resolução: HD+ (720 x 1600) - Recursos: I PS - 

Proporção: 20:9 - Densidade de Pixels: 269 ppi - 

Número de cores: 16 Milhões - Performance: - Sistema 

Operacional: Android 10 - Processador: Helio G25 (2,0 

GHz Octa-Core) - GPU: I MG PowerVR GE8320 - 

Armazenamento Total*: 32 GB - Armazenamento 

Disponível: 20 GB - Memória RAM: 2 GB - Modelo 

SIM Card (Chip): Nano SIM (4FF) - Memória 

Externa*: Micro SD | Até 1 TB - Entrada do Chip 1: 

Chip 1 / Entrada do Chip 2: Chip 2 ou SD Card 

(Híbrido) Câmera Traseira: - Câmeras Traseira: 13 MP 

+ 2 MP - Câmera Principal: 13 MP | Lente 79° | 

Abertura f /2,0 - Câmera Macro: 2 MP | Lente 85° | 

Abertura f /2,4v- Zoom Digital: 8x - Zoom Óptico: 

Nãov- Flash: LED - Foco: Auto Foco | AF 

 

 

 

 

 

 

 
00025072 

 

 

 

 

 

 

 
Un. 

 

 

 

 

 

 

 
75 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 870,00 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 65.250,00 

VALOR GLOBAL R$ 65.250,00 

 

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

CONTRATADA. 

2.2. Viabilizar acesso à CONTRATADA a estrutura local para implantação da solução, bem como 

para realização de manutenções/correções; 

2.3. Notificar imediatamente a CONTRATADA em caso de qualquer irregularidade constatada no 

serviço prestado; 

2.4. Assegurar que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado 

pelas demais prestadoras dos serviços, objeto da contratação, de forma a garantir que aqueles continuem 

a ser os mais vantajosos para a Administração; 

2.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 

3.1. Entregar os produtos de acordo com as especificações do objeto (Anexo A) do Termo de 

Referência, obedecidos os critérios e padrões de qualidade predeterminados; 

3.2. Prover pessoal habilitado e capacitado para todas as atividades inerentes ao objeto deste 

Contrato; 

3.3. Assegurar o atendimento ao Fundo Estadual de Segurança Pública do Amapá com profissionais 

especializados e certificados, bem como aptos a realizar as atividades constantes neste instrumento; 

3.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e 

contribuições federais e outras legalmente exigíveis; 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO: 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO E ACEITE DO PRODUTO: 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

3.5. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes durante a 

vigência contratual; 

3.6. Cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações; 

3.7. É vedada a CONTRATADA a subcontratação total do objeto do presente Contrato, não sendo 

permitida, outrossim, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou 

parcial, bem como a sua fusão, cisão ou incorporação. 

4.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do procedimento licitatório terá vigência de 

12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, com eficácia após a publicação no Diário 

Oficial do Estado do Amapá – DOE/AP. 
 

5.1. A CONTRATANTE pagará o valor de R$ 65.250,00 (sessenta e cinco mil e duzentos e 

cinquenta reais), estando nele incluídas todas as despesas necessárias à sua perfeita execução; 
 

6.1. Os volumes contendo os produtos deverão estar lacrados e identificados externamente com os 

dados constantes da Nota Fiscal e endereço de entrega; 

6.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 

contar da data de assinatura do contrato; 

6.3. Nos casos de recusa dos materiais quando não aprovados para efeitos de recebimento provisório, 

a CONTRATADA terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir do recebimento do 

Termo de Recusa, para a substituição dos produtos, sem quaisquer ônus para o FUNSEP ou demonstrar 

improcedência da recusa no prazo máximo de 2 (dois) dias, a partir da comunicação oficial feita pelo 

FUNSEP; 

6.4. No ato da entrega dos materiais, a CONTRATADA deverá apresentar Relatório onde conste 

para cada produto que será entregue: marca, modelo, número de série, configuração e demais 

informações que possam auxiliar a identificação dos mesmos; 

6.5. Caso haja, as despesas com transporte, seguro, entre outros custos para entrega dos 

equipamentos, é responsabilidade da CONTRATADA; 

6.6. Todos os materiais deverão ser entregues no Prédio Anexo – Almoxarifado da Secretaria de 

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

CEP: 68.900-101, Macapá-AP, no horário de expediente: 8:00h às 13:00h, de segunda-feira a sexta- 

feira, em dias úteis. 
 

7.1. O recebimento do objeto deste Termo de Referência deverá ser efetuado pelo responsável pela 

fiscalização da contratação ou por servidor designado pelo Presidente do FUNSEP; 

7.2. Recebimento provisório: no ato da entrega dos materiais; 

7.3. Recebimento definitivo: em até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisório, 

considerando os testes dos materiais, bem como a comprovação que os produtos atendem as 

especificações técnicas definidas no Anexo A do Termo de Referência desta Adesão; 

7.4. Havendo necessidade de emissão de Termo de Devolução, serão suspensos os prazos para os 

Termos de Recebimento Provisório e Definitivo. 

 

8.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
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CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DO PRODUTO 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 

 

prevista no orçamento do Fundo Estadual de Segurança Pública do Amapá, conforme a seguir: 

I. Unidade Gestora: 330303 – FUNSEP 

II. Unidade Orçamentária: 33303 – FUNSEP 

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

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

V. Ação: 2051 - Enfrentamento a criminalidade Violenta-ECV (atual: Fortalecimento das 

Instituições de Segurança Pública e Defesa Social) 

VI. Natureza de Despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente; 

VII. Nota de Empenho nº 2022NE00122, de 05/08/2022, no valor de R$ 65.250,00 (sessenta e cinco 

mil e duzentos e cinquenta reais), para devida execução da despesa – exercício 2022. 

9.1. O prazo mínimo de garantia do produto deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir da 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

9.2. Caso seja necessário acionar a garantia do produto, durante a manutenção corretiva, deverão ser 

utilizadas somente peças/acessórios novas e que tenham padrões de qualidade e desempenho iguais ou 

superiores aos das peças utilizadas na fabricação do produto; 

9.3. A garantia deverá contemplar apenas manutenção corretiva (prática de mercado); 

9.4. A CONTRATADA deverá fornecer canais de suporte, como: telefone, email e/ou site; 

9.5. Durante a vigência da garantia, caso o produto apresente defeito que não seja possível de ser 

reparado por meio da manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá substituir o produto com defeito 

por um novo em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, sem ônus para o CONTRATANTE; 

9.6. O prazo de substituição do produto mencionado no item anterior se inicia a partir do momento 

da abertura de chamado técnico pelo CONTRATANTE. 

10.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, mediante depósito na conta corrente da 

CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento definitivo, 

acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo, 02 (duas) vias, de acordo com 

a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato ou servidor responsável 

pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5º da Lei n. 8.666/93 e, desde que não ocorra fator 

impeditivo provocado pela CONTRATADA; 

10.2. Alternativamente, o pagamento poderá ser realizado por meio de nota fiscal e/ou fatura com 

código de barras sempre que essa for uma prática do mercado para o objeto, e desde que a contratada 

apresente esse documento em tempo hábil para a realização do pagamento; 

10.3. A nota fiscal e/ou fatura com código de barras deverá ser amplamente aceita pelas instituições 

financeiras arrecadadoras para que a contratante possa substituir a forma usual de pagamento mediante 

depósito em conta corrente; 

10.4. A Nota Fiscal para pagamento deverá ser acompanhada das seguintes documentações: 

10.4.1. CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas); 

10.4.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

10.4.3. Certidão CAIXA (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF); 

10.4.4. Certidão Conjunta da Receita Federal (Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União); 

10.4.5. Certidão Negativa - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.4.6. Certidão Negativa - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.4.7. Alternativamente, as certidões supramencionadas poderão ser substituídas pela certidão 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

 

constante no SICAF, desde que estejam dentro do prazo de validade. Exceto o CEIS que deverá ser 

encaminhada separadamente nos moldes do item 10.4.1; 

10.5. Os referidos documentos, incluindo a Nota Fiscal, deverão ser protocolados eletronicamente na 

Seção de Protocolo do Contratante, endereçando-os a Coordenadoria Administrativa e Financeira – 

CAF, no endereço eletrônico caf@sejusp.ap.gov.br, bem como, ao fiscal designado para 

acompanhamento, fiscalização e certificação, de acordo com a Portaria a ser emitida pelo Presidente do 

FUNSEP; 

10.6. É vedada a cobrança de qualquer taxa, que não se refira aos serviços contratados, no documento 

com código de barras emitido para pagamento ao contratado; 

10.7. Poderá ser compensada, nos pagamentos à contratada, qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta em razão de penalidade ou inadimplência, desde que essa obrigação seja criada por decisão 

final em processo administrativo da qual não caiba mais recurso, garantido o contraditório e a ampla 

defesa; 

10.8. Por ocasião do pagamento e em atenção ao inciso XIII do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, a 

contratada deverá manter sua condição de habilitação consignada no Edital durante a vigência do 

contrato; 

10.8.1. O pagamento não ficará condicionado à comprovação de regularidade da contratada, podendo a 

administração, nos casos em que a contratada não conseguir comprovar a manutenção das condições de 

regularidade, aplicar as sanções previstas neste Edital e no contrato (Acórdão Nº 964/2012 – TCU – 

Plenário); 

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

para tanto, poderão ser exigidos os seguintes consectários legais: 

10.9.1. Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, sobre o valor do pagamento em 

atraso; 

10.9.2. Correção monetária com base na variação INPC-IBGE, ou outro índice que venha a substituí- 

lo. 

11.1. Os preços consignados no presente Contrato serão fixos e irreajustáveis durante a sua vigência, 

nos termos da legislação em vigor. 
 

12.1. O fornecimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse 

fim, representando o FUNSEP/AP; 

12.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 

fornecimento dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

12.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

12.4. A empresa vencedora deverá manter preposto e informar os dados de contato (telefone, 

whatsapp e e-mail) na assinatura do contrato para representá-la sempre que for necessário. Se houver 

alteração do preposto, o fiscal do contrato deverá ser comunicado formalmente com os dados do novo 

contato; 

12.5. A CONTRATADA através de seu preposto, quando solicitado, deverá fornecer documentos e 

informações relativos ao serviço/aquisição prestado. Caso isso não ocorra dentro de 7 (sete) dias corridos 

haverá previsão para descontos conforme item 15.9, subitem b. 

mailto:caf@sejusp.ap.gov.br
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

 

 

 
 

 
13.1. Fica este contrato vinculado ao edital do Pregão Eletrônico nº 047/2021-TJAP - Processo 

Administrativo TJAP nº 70.111/2021-TJAP, Termo de Referência e Proposta, bem como, ao Processo 

de Adesão SIGA nº 00033/FUNSEP/2022- PRODOC nº 0023.0279.1896.0027/2022-FUNSEP. 
 

14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 

14.2. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e 

no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do Art. 67 da Lei 

Federal n. 8.666/93; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação 

do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei 8.666/1993; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 

obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, 

serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato, sem prejuízo das sanções penas cabíveis; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO: 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

XVIII - descumprimento da proibição constitucional de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de quatorze anos; 

14.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa. 

14.4. A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII 

e XVII do item 15.2; 

II - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos legais; 

14.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente; 

14.6. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do item 15.2, sem que haja culpa 

do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 

ainda direito a: 

I - devolução de garantia, se houver; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização, se houver. 

14.7. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente por igual tempo; 

14.8. A rescisão de que trata o inciso I do item 14.4 acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo 

das sanções previstas nesta Lei: 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 

Administração; 

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do contrato, necessários à sua continuidade; 

III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

14.9. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 14.8 fica a critério da 

Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta; 

14.10. É permitido à Administração, no caso de recuperação judicial ou extrajudicial do contratado, 

manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais; 

14.11. Na hipótese do inciso II do item 14.8, o ato deverá ser precedido de autorização expressa da 

autoridade competente. 

 

15.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o FUNSEP/AP e será descredenciado do SICAF, 

quando for o caso, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste Contrato 

e das demais cominações legais, garantido o direito prévio a ampla defesa, o licitante que, convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

b) No prazo determinado não retirar a Nota de Empenho; 

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

e) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 
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h) Cometer fraude fiscal. 

i) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar-se a assinar o contrato. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o FUNSEP poderá, garantida a ampla 

defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa, conforme definidas no item 15.9; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos termos da Lei n. 8.666/93; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei 

n. 8.666/93; 

Parágrafo Primeiro – O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 

de pagamentos eventualmente devidos pelo FUNSEP à adjudicatária ou cobrado judicialmente; 

Parágrafo Segundo – As sanções previstas no item 15.2, alíneas “a”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas 

cumulativamente ou não à pena de multa. 

Parágrafo Terceiro – O registro do fornecedor será cancelado quando sofrer sanção prevista nos incisos 

III ou IV do caput do Art. 87 da Lei n. 8.666, de 1993. 

15.3. O atraso injustificado na execução da retirada da Nota de Empenho ou entrega dos produtos 

e/ou serviços, poderá ensejar: 

a) A aplicação das penalidades previstas neste edital na Lei n. 8.666/93. 

15.4. Nas hipóteses do item 15.1, 15.2 e 15.9, ou quando comprovado o atraso do item anterior, a 

administração abrirá processo administrativo específico para apuração dos fatos, garantindo-se o 

contraditório a ampla defesa: 

a) O processo administrativo será iniciado pelo setor responsável, contendo relato pormenorizado dos 

fatos e toda a documentação comprobatória do atraso ou das hipóteses do item 15.2. 

15.5. O processo administrativo será instruído por uma comissão de servidores designados por 

portaria, que terá a obrigação de apresentar o relatório final dos fatos para deliberação superior acerca 

da aplicação das penalidades; 

15.6. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, na impossibilidade, 

recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão 

cobradas judicialmente; 

15.7. Compete ao Presidente do FUNSEP a aplicação das penalidades previstas neste termo, facultada 

a defesa do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, salvo nos casos 

relativos a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, cujo prazo é de 10 (dez) dias úteis; 

15.8. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 15.1, 15.2 “a”, “b” e “c”, caberá recurso, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir no mesmo 

prazo; 

Parágrafo único: No caso de possibilidade da aplicação da sanção estabelecida no item 15.2 “d”, caberá 

recurso no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 

15.9. A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará sujeita a aplicação de multa de mora 

e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia sobre o valor da parcela não cumprida, caso os materiais 

sejam entregues com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias úteis. Após o 20º 

(vigésimo) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão unilateral 

da avença; 
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b) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, sobre o valor do contrato, caso a CONTRATADA não 

atenda a qualquer solicitação feita com prazo estabelecido de até 15 dias da data da comunicação oficial, 

conforme item 15.6, ou outras requisições administrativas previstas neste Contrato; 

c) 7,5 % (sete e meio por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução parcial do contrato 

celebrado, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea 

“a”, caso não seja considerada inexecução total, bem como a extrapolação dos prazos máximos de atraso 

injustificado estabelecidos na alínea “b”. 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

e) As multas de mora, e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma isolada ou 

concomitante, não ultrapassarão o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato celebrado, 

considerando-se, para esse fim, cada item como um contrato em apartado; 

f) Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, 

ou ajuizada a dívida, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

15.10. A multa por descumprimentos do contrato será aplicada em casos de faltas que, assim 

entendidas aquelas que acarretem prejuízo à prestação de serviço, independentemente da aplicação de 

outras penas. 

15.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

16.1. O presente contrato poderá ser alterado, através de termo aditivo, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução do contrato; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 

cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 

execução de obra ou serviço; 

16.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 

limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos; 

16.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo 

as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes; 

16.4. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os 

materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de 

aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por 

outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
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17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e às normas e princípios gerais dos contratos. 

 

18.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de 

Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

18.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, as partes subscrevem o presente instrumento 

em vias eletrônicas, devendo o extrato do Contrato ser publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá 

– DOE/AP, para salvaguarda dos rigores da Lei. 

 
 

Macapá-AP, 05 de agosto de 2022. 
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e Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0028/2022. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 
INCÊNDIOS, visando atender as necessidades do Corpo 
de Bombeiros Militar do Amapá – CBM/AP, como órgão 
integrante do FUNSEP/AP. Classificação Orçamentário-
Financeira: UG 330303, Fonte–219; PT-0037; ND 
33.90.30; Ação: 2051; Nota de empenho nº 2022NE00115, 
de 01/08/2022, no valor de R$ 18.504,96. Vigência: 
12 (doze) meses, com início na data de 04/08/2022 e 
encerramento em 04/08/2023. Contratada: JOBE LUV 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 
44.669.141/0001-77. Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

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

HASH: 2022-0805-0009-7850

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2022-FUNSEP

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

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

HASH: 2022-0805-0009-7848

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2022-FUNSEP

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

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

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

HASH: 2022-0805-0009-7937

PORTARIA Nº 005/2022-FUNSEP

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

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

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

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

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

RESOLVE:

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

Secretário Executivo:
JEFFERSON DIAS PICANÇO

Contador:
FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA

Tesoureiro:
MARCELLA DE SOUSA FRANKLIN

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


