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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP 

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - CAF 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – UCC 
 

 

CONTRATO Nº 13/2022 – FUNSEP/SEJUSP 
 

 

PROCESSO PRODOC Nº  0023.0279.1896.0014/2022/2022 – FUNSEP/SEJUSP 

PROCESSO SIGA Nº 0009/FUNSEP/2022 

Termo de Inexigibilidade 07/2022 - FUNSEP 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O FUNDO 

ESTADUAL DE SEGURANGA 

PÚBLICA DO AMAPÁ E A 

EMPRESA DGS INDUSTRIAL 

LTDA PARA OS FINS 

ABAIXO 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. Fab, 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 DGS INDUSTRIAL LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 03.222.543/0001-41, estabelecida na Rua Benedito Ottoni, nº 62 – Galpão 4, bairro 

São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, CEP nº20.940-180, neste ato representado pelo Sr. ABILIO DI 

GERARDI MENDES, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 981.598.607-49, cédula de indentidade nº 

06808405-2, residente e domiciliado na Rua Benedito Ottoni, nº 61, bairro São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, 

CEP nº20.940-180, 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 – DA FUNDAMENTAÇÃO 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, Inciso I, 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 09/2022–FUNSEP, Termo de Inexigibilidade nº 

07/2022-FUNSEP, constantes nos Processos SIGA nº 0009/FUNSEP/2022 e PRODOC 

nº0023.0279.1896.0014/2022/2022 -FUNSEP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TUBULAR 

RÍGIDA HÍBRIDA (ETRH), MODELO DGS 600, visando a modernização da PCAP, integrante do 

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

2.2. Especificação e quantidade do Objeto: Constante no Item 4 do Projeto Básico, que incluem carretinha 

(reboque) devidamente regularizada e treinamento com duração de 4 horas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

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

constantes no Processo SIGA nº 00009/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 0023.0279.1896.0014/2022/2022 – 

FUNSEP/SEJUSP, em especial, os abaixo relacionados: 

a) Projeto Básico nº 09/2022-FUNSEP; 



Página 2 de 6 

PRODOC Nº 0023.0279.1896.0014/2022/2022; SIGA Nº 0009/FUNSEP/2022 

 

UCC/FUNSEP/SEJUSP – CONTRATO Nº 13/2022 

b) Termo de Inexigibilidade nº 07/FUNSEP/2022; 

c) Parecer Jurídico nº 229/2022 – 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: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente e  

VII. Nota de Empenho nº 2022NE00030, de 29/04/2022, no valor de R$ 548.000,00 (quinhentos e 

quarenta e oito mil reais), para execução da despesa no exercício de 2022; 

4.2. O Preço desta Contratação foi estabelecido no valor total de R$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta 

e oito mil reais). 

 

CLÁUSULA QUINTA  - LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

5.1. A empresa deverá efetuar a entrega no Setor de Transporte da Polícia Civil do Amapá, localizado 

na BR 210, Km 0 – s/n, CEP: 68.909-398, Macapá/AP, em dia de expediente normal, de segunda a sexta-

feira, no horário das 08:00h às 12:00h, ao responsável pela fiscalização do contrato designada para ato 

administrativo. 

5.2. A Contratada deverá entregar o objeto deste Projeto em até 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, 

contados a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, desde que 

devidamente justificado pela Contratada e aceito pela Administração. Em caso de descumprimento deste 

prazo, a Contratada ficará sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei. 

5.3. Neste mesmo endereço será realizada, por técnico representante da Contratada, a Entrega Técnica, 

incluindo adestramento básico de operação da embarcação e manutenção em nível de operador. 

5.4. A embarcação deverá ser entregue acompanhada das respectivas Notas Fiscais e documentos 

elencados no item 7, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 13h, 

correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais como: frete, seguros, etc. 

5.5. O frete de entrega da embarcação e seus acessórios, no endereço estipulado anteriormente, será do 

modo CIF (Cost, Insuranceand Freight), com o custo arcado pela Contratada, devendo ser incluso no valor da 

proposta da embarcação. 

5.6. 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 – imediatamente por representante da Polícia Civil/AP e SEJUSP, componentes da 

comissão de fiscalização e recebimento, formalmente designado pelo FUNSEP para este fim, após a aprovação 

dos Testes de Aceitação no Mar (TAM) a serem realizados em local a ser indicado pelo fornecedor. Este 

recebimento será feito mediante a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Provisório (TERP); e 

b. Definitivamente – com a aceitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, mediante análise específica, após 

término da Entrega Técnica, treinamento e verificação da qualidade e quantidade do objeto. Este recebimento 

será feito mediante a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo (TERD). 

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

estabelecidas no Projeto Básico. 

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

Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto, e/ou na Nota de Empenho emitida para a despesa. 

5.9. A empresa deverá apresentar quando do recebimento provisório documentos que comprovem a 

procedência do objeto fornecido, bem como solicitar junto a Capitania dos Portos do Amapá (MARINHA 

DO BRASIL) todas as documentações técnicas e de testes da embarcação possibilitando que esta seja 

utilizada, bem como solicitar junto ao DETRAN a documentação necessária para utilização do reboque, 

devendo ambos serem entregues totalmente regulamentados 

5.10. Todos os itens e subitens do objeto de fornecimento devem ser submetidos a uma inspeção visual e 

dimensional, devendo estar de acordo com a especificação constante deste Projeto Básico, desenhos e 

documentos técnicos apresentados para o FUNSEP. As peças componentes e o material de fabricação da 

embarcação não podem conter em suas superfícies falhas de fundição e/ou forjamento tais como: vazios, 

inclusão de material diferente do material de base, rebarba, protuberância e aresta cortante, não podendo, 

ainda, conter deficiências ou defeitos como usinagem incompleta, rachaduras, amassamento, não 
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uniformidade de cor, riscos em área de vedação, empenos e reparo por processo de soldagem ou químico de 

defeito de fundição e/ou forjamento, ou ainda estarem mal fixados a embarcação. 

5.11. A embarcação deverá passar por prova de mar atestando: Velocidade Máxima não inferior a estipulada 

no item 4.5 do Projeto Básico, navegando em águas tranquilas, estado de mar 1, vento de até 5 nós, 

correspondente a força Beaufort 2. 

5.12.  Determinação do Raio de Ação e Velocidade de Cruzeiro - A partir da determinação do consumo de 

combustível para as diferentes cargas do motor, deve-se determinar a distância máxima (Raio de Ação) que 

pode ser percorrida pela embarcação, a uma velocidade predeterminada, considerando um calado 

correspondente a condição de deslocamento carregado e com a quantidade de combustível equivalente a 87% 

do volume moldado do tanque de armazenamento. Esta velocidade predeterminada na qual se obtém a 

distância máxima de deslocamento da embarcação será a velocidade de cruzeiro. 

5.13. Sistema de Navegação e Comunicações - Deverão ser testados os sistemas de Navegação e 

Comunicações durante a Prova de Mar. O Sistema de Navegação deve estar integrado ao GPS da embarcação 

e desta forma ser capaz de medir todos os parâmetros de velocidade máxima, raio de ação e velocidade de 

cruzeiro. 

5.14. O produto poderá ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Projeto e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. 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; 

6.2. 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; 

6.3. 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; 

6.4. Durante o período de fornecimento do objeto, a Contratada poderá manter preposto, aceito pela 

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

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 O pagamento será efetuado por meio da Coordenadoria Administrativa Financeira (CAF) da SEJUSP- 

AP, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos 

financeiros pela SEFAZ/AP, que ocorrerá após a regular aquisição e certificação pelo fiscal atestando 

precisamente o seu pagamento; 

7.2. 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; 

7.3. 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; 

7.4. O PAGAMENTO será efetuado após entregue e aceito definitivamente a totalidade dos objetos, mediante 

o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros: 

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

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

qualquer débito existente da Contratada; 

7.7. 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. 

7.8. 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: 
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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 OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada deverá entregar o objeto deste Contrato em até 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, 

contados a partir da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, desde que 

devidamente justificado pela Contratada e aceito pela Administração. Em caso de descumprimento deste 

prazo, a Contratada ficará sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei. 

8.2. Fornecer o objeto no prazo estabelecido e de acordo com as características, especificações e condições 

constantes no Projeto Básico e neste Contrato. 

8.3. Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva. 

8.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da 

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

8.5. Atender as solicitações do FUNSEP, que porventura ocorram, quanto à substituição, troca ou reposição do 

objeto entregue com defeito, danificado ou em desacordo com as especificações pactuadas. 

8.6. Substituir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, o objeto que for considerado inadequado ou 

defeituoso pela Contratante. 

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

a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo 

FUNSEP. 

8.8. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte do objeto, inclusive carga e descarga, até o local 

indicado pelo FUNSEP. 

8.9. Assegurar ao FUNSEP direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de acordo 

com as condições estabelecidas no presente Projeto Básico, ficando certo, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes deste Projeto Básico. 

8.10. Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer objetos recusados pelo FUNSEP, nos 

termos deste Projeto Básico; 

8.11. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do FUNSEP, quando da 

entrega do objeto. 

8.12. Apresentar, sempre que solicitado, documentação que comprove a procedência do objeto. 

8.13. Responder integralmente por perdas e danos que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando do fornecimento do objeto, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

8.14. Comunicar a Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do objeto e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

8.15. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações, condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste Projeto Básico. 

8.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

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

fornecimento do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do FUNSEP. 

8.17. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 

fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência. 

8.18. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação a que se 

refere o presente Projeto Básico. 

8.19. A inadimplência da Contratada, 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 Contratada renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

Administração. 

8.20. A Contratada deverá obedecer rigorosamente ao disposto neste Projeto Básico. 

8.21. A Contratada não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força 

maior. 

8.22. É vedada a subcontratação de outra empresa para a entrega do objeto deste Projeto Básico, salvo se 
houver anuência da Administração. 

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

compatíveis com o regime de direito público. 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Deverá proceder aos pagamentos das etapas da obtenção do objeto, estabelecidas pelo cronograma físico 

financeiro, dentro do cronograma de liberação do financeiro pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-

AP) em até 30 (trinta) dias. 

9.2. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações exigidas. 

9.3. Permitir livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para a entrega do objeto. 

9.4. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Projeto Básico. 

9.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitadas pela Contratada, 

relacionadas com o fornecimento do objeto. 

9.6. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, relacionadas ao fornecimento do objeto. 

9.7. Solicitar a substituição do objeto que apresentem defeito de matéria-prima ou fabricação durante a entrega 

e a utilização. 

9.8. Supervisionar a entrega do objeto e atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes. 

9.9. Indicar a Comissão de Fiscalização e Recebimento, por meio de Portaria, a fim de acompanhar todo o 

processo de obtenção do objeto, verificando se o mesmo está sendo construído e fornecido em consonância 

com as especificações contidas no Projeto Básico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá, resguardados os preceitos 

legais pertinentes, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

10.2. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a 

contratação; 

10.2.1. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo 

com o proposto e o estabelecido neste Projeto Básico, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor 

total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados 

oficialmente; 

10.2.2. Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Nota 

de Empenho, caracterizando inexecução total do Termo, bem como suspensão temporária de participar em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 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 e sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93; e 

10.2.3. 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 Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

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

garantido o direito prévio da citação e da 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 

Contratada 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. 

10.5. 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. 

10.6. 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. 

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

com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
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poderão ser aplicadas a contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

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

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

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

rescisão unilateral. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RESCISÃO 

11.1. 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. 

11.2. 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. 

11.3. 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, 

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. 

11.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada, 

devidamente ratificada pelo Gestor do CONTRATANTE; 

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

11.6. 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; 

11.7. 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 SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

12.1. 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 TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

13.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 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, 03 de maio de 2022. 
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6. A Fiscalização de que trata esta Portaria será realizada a 
contar da data de assinatura do Contrato, permanecendo 
até o cumprimento total da obrigação.

7. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

8. Dê-se Ciência e Cumpra-se.

Macapá-AP, 09 de maio de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP
 
HASH: 2022-0510-0008-8526

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2022-FUNSEP

Processo PRODOC n° 
0023.0279.1896.0014/2022-FUNSEP, Processo SIGA 
nº 0009/FUNSEP/2022 e Termo de Inexigibilidade nº 
07/2022-FUNSEP, Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) 
EMBARCAÇÃO TUBULAR RÍGIDA HÍBRIDA (ETRH), 
MODELO DGS 600, visando a modernização da PCAP, 
integrante do FUNSEP/AP, conforme Plano de Ação de 
Enfrentamento a Criminalidade Violenta, Classificação 
Orçamentária-Financeira: UG 330303, Fonte–219; PT-
0037; ND 44.90.52, Ação: 2051, Nota de Empenho nº 
2022NE00030, de 29/04/2022, no valor de R$ 548.000,00. 
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, Contratada:  DGS INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 
nº 03.222.543/0001-41, Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 10 de maio de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0510-0008-8507

PORTARIA INTERINSTITUCIONAL Nº 13/2022 UCC/
FUNSEP

O PRESIDENTE DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA-FUNSEP/AP, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 123 da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei nº 1.335, de 18/05/2009, Lei nº 2357, 
de 23/06/2018 (DOE-AP 6708, de 28/06/2018), Decreto 
Nº 3452, de 04/09/2019 (DOE-AP 6756, de 05/09/2028) 
e pelo Decreto Governamental n° 0792, de 26/03/2018 
(DOE-AP 6648, 26/03/2018), RESOLVE:

Art. 1º. ALTERAR a Portaria Interinstitucional nº 
08/2022 - UCC/FUNSEP que institui o acompanhamento 
da execução do CONTRATO Nº 09/2022 – 
FUNSEP, referente a  contratação de CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA 
ÁREA ADMINISTRATIVA, para atender aos servidores 

da segurança pública, na ação de Enfrentamento a 
Criminalidade Violenta – FUNSEP/AP - Repasse 2019, 
RETIRANDO a servidora LIDIANNE FELIX CAMPOS e 
INCLUINDO a servidora:

PM/AP:

- SAMARA BIANCA DA CRUZ FAVACHO (SUPLENTE) 
– Matrícula 9674918;

Art. 2º. Permanecem inalteradas as demais condições 
estabelecidas na Portaria Interinstitucional nº 08/2022-
UCC/FUNSEP e que neste ato e ocasião ficam totalmente 
ratificadas para todas as consequências de direito.

Art. 3º.  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º.  Dê-se Ciência e Cumpra-se.

Macapá-AP, 09 de maio de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP
 
HASH: 2022-0510-0008-8522

Secretaria de Desenvolvimento

das Cidades

ERRATA

Retifica-se publicação do Extrato de Convênio nº 023/2019-
SDC/GEA, publicada no Diário Oficial do Estado, edição 
nº 7661 , pág. 22 e 23, circulação em 05/04/2022.

ONDE SE LÊ:

pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento das 
Cidades Interino, o Sr. Augusto Wanderley Aragão da 
Silva Júnior,

LEIA-SE:

pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento das 
Cidades Interino, o Sr. Augusto Wanderlley Aragão da 
Silva Júnior,

E

Macapá, 03 de Maio de 2022.
Augusto Wanderley Aragão da Silva Júnior

LEIA-SE:

Macapá, 03 de Maio de 2022.
Augusto Wanderlley Aragão da Silva Júnior


