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2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

1.1.A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços para Aquisição de Veículos
Automotores, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública do
Estado do Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I - Termo de
Referência - que integra o Edital e seus anexos, independente de transcrição.

1.2.A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a compra pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art.18 do
Decreto Estadual n. 3.182/2016 c/c o 4 do art 15 da Lei n. 8.666/93).

1. DO OBJETO

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n. 00394577/0001-
25, com sede na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n. 396, Centro, CEP: 68.900-015, na cidade de
Macapá/AP, neste ato representado por seu Procurador-Geral NARSON DE SÁ GALENO, nomeado pelo
Decreto n. 0024, publicado no DOE de 02/01/2015, inscrito no CPF n. 658.097.774-49, portador da Carteira de
Identidade n. 025.851 - AP (2a via) ou por seu Subprocurador-Geral THIAGO LIMA ALBUQUERQUE,
nomeado pelo Decreto n. 0224, publicado no DOE de 14/01/2019, inscrito no CPF n. 879.347.953-00, portador
da Carteira da OAB n. 1676-B - OAB/AP ou pelo Subprocurador-Geral Adjunto DIEGO BONILLA AGUIAR DO
NASCIMENTO, nomeado pelo Decreto n. 0363, publicado no DOE de 25/01/2019, inscrito no CPF n.
221.086.058-00, portador da Carteira da OAB n. 1533-B - OAB/AP, considerando a homologação da licitação
na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica n. 015/2020 - CLC/PGE, constantes nos autos do processo
administrativo SIGA n. 00036/PGE/2019, RESOLVE: registrar os preços da empresa indicada e qualificada na
Ata de Registro de Preços n 058/2020-CLC/PGE, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
especificações e quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às
disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, da Lei n. 10.520/2002, Lei Complementar n.
123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, Lei Complementar Estadual n. 108/2018, do Decreto
Federal n. 8.538/2015, Decreto Federal n. 10.024/2019, Decreto Estadual n. 2.648/2007, Decreto Estadual n.
3.182/2016, Decreto Estadual n. 3.183/2016, Decreto Estadual n. 3.184/2016, Decreto Estadual n. 3.313/2016,
na Lei n. 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como na legislação correlata e demais exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos, em conformidade com as disposições a seguir:

PROCESSO SIGA N. 0036/PGE/2019.
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA N. 015/2020 - CLC/PGE.

VALIDADE: 12 (doze) meses.
HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Art. 3o, incisos II e IV do Decreto Estadual n. 3.182/2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 058/2020-CLC/PGE
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795.520,0099.440,0008UndCHEVROLET
/SPIN LS

AUTOMÓVEL - Tipo: leve;
Tipo veículo: utilitário; Modelo:
perua(stationwagon);
Fabricação:Nacional;
Quilometragem: 0 km; Tipo
combustível: álcool e gasolina;
Marchas: 06 sendo 01 ré;
Câmbio: manual; Potência
motor mínima de 100 cv ou
superior; Cilindrada mínima de
1.6 cm3 ou superior;
Quantidade passageiro: 05;
Quantidade portas: 04; Tipo
refrigeração: ar quente e ar
frio; Tipo direção: hidráulica;
Projeto: conforme padrão do
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2.380.000,00140.000,0017UndNISSAN
FRONTIER S

Veículo: utilitário; Modelo:
pick-up; Fabricação: Nacional;
Quilometragem: 0 km; Tipo
combustível: diesel; Câmbio
Manual com no mínimo
05(cinco) marchas a frente e
01 (um)
à ré; Potência motor mínima
de 160 cv ou superior;
Cilindrada
mínima de 2.3 cm3 ou
superior; Cabine: dupla;
Capacidadede
carga mínima de 1000 kg ou
superior;Quantidade
passageiro:
05; Quantidade portas: 04;
Tipo refrigeração: ar quente e
ar
frio; Tipo direção: hidráulica;
Tipo tração: 4x4; Projeto:
conforme padrão do órgão;
Cor: a definir; Adicional 1:
protetor de Carter; Adicional 2:
estribo; Adicional 3: Engate
para reboque; Adicional 4:
capota marítima; Adicional 5:
SantoAntônio.
COR DO VEÍCULO: Cor
sólida, pintura (acabamento
internoe
externo) deverá está em
consonância com a cor do
veículo.

GRAFISMO/LOGOTIPO: Sem
grafismo.
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órgão; Cor: a definir.
AUTOMÓVEL - MODELO
PERUA (STATION WAGON)
CARACTERIZADOE
ADAPTADOPARA
POLICIAMENTO OSTENSIVO
MOTORIZADO- Tipo: leve;
Tipo veiculo: utilitário;
Fabricação:Nacional;
Quilometragem: 0 km; Tipo
combustível: álcool e gasolina;
Marchas: 06 sendo 01 ré;
Câmbio manual; Potência
motor mínima de 100 cv ou
superior; Cilindrada mínima de
1.6 cm3 ou superior;

Quantidade passageiro: 05;
Quantidade portas: 04; Tipo
refrigeração: ar quente e ar
frio; Tipo direção: hidráulica;
Cor: branco. Especificações
mínimas:ano/modelo
correspondente, no mínimo, a

emissão da nota fiscal e
contratação;monobloco
produzido em aço e original de
fábrica; Relação peso
/potência abaixo de 11;
Capacidade do tanque de
mínimo 50 (cinqüenta) litros de
combustível,admitindo
variação de 5% neste valor.
Dimensões    externas
comprimentomínimo:
Comprimento - 4.100 mm,
Largura - 1.640 mm, Altura -

1.540 mm, Distância entre
eixos de 2.450 mm;
Rodas/pneus : original do
fabricante, de aço ou liga leve,
com banda de rodagem
mínima de 195rnm, sendo
admitida banda de rodagens e
aros maiores (inclusive
estepe), desde que seja
original de fábrica; Freio a
disco nas rodas dianteiras e
traseiras, com sistema de
antitravamento (ABS com
gerenciamento eletrônico)
integral das rodas; Ar
condicionado de fábrica
integrado frio/quente, Barra de
proteção lateral (podendo ser
de   série   ou   instalada
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posteriormente à sua
fabricação pela própria
montadora ou por empresa
credenciada da contratada);
Vidros e Travas Elétricas,
alarme original de fábrica;
Compartimento de carga com
volume mínimo de 425 litros
(tolerância de 5%);
Capacidade da bateria
conforme especificado no
manual do veículo e utilizado
na linha de montagem; Faróis
de neblina; Espelhos
retrovisores externos direito e
esquerdo. Acessórios: :cinto
de segurança de três pontos
com retrator nos bancos
dianteiros e laterais traseiros e
cinto de segurança de três
pontos com retrator ou
subabdominal no banco
traseiro intermediário, com
regulagem de altura no
mínimo no banco do motorista;
encosto de cabeça no mínimo
nos bancos dianteiros e
laterais traseiros; Forração
interna em passadeira
reforçada e lavável, com
reforços antiderrapantes na
região de apoio dos pés;
Gradeprotetorado
motor/Carter, devidamente
fixada na parte inferior externa
do motor; Todos os vidros das
portas laterais, vidros
peliculados no limite máximo
estabelecido pelo CTB;
Abertura interna da tampa do
combustível; Desembaçador
dos vidros; Conjunto de
equipamentos exigidos pelo
Código de Trânsito: pneu
estepe, macaco, chave de
roda, triângulo de sinalização,
e extintor de incêndio; Jogo de
tapetes com tapete de centro;
Barra entre as colunas "B"
com suporte para armas
longas; Farol de busca com
lâmpada alógena de 55 W e
cabo com plug para conexão
no acendedor de cigarros,
alimentação  em  12  V;
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Suspensão reforçada para
suportar a fadiga de excedente
do total de passageiros;
Puxadores de abertura interna
das portas, maçanetas
externas e manivelas dos
elevadores dos vidros
confeccionados em metal
reforçado, a fim de suportar o
uso constante nos serviços
diuturnos da viatura. O
mecanismo interno dos itens
retromencionados também
devem ser reforçados.

ADAPTAÇÕES DE USO
POLICIAL:
COMPARTIMENTO
TRASEIRO DO PORTA-
MALAS: Divisória: Construída
policarbonato (para permitir a
visualização do porta-malas),
separando o porta-malas do
compartimento traseiro de
passageiros, com proteção do
fecho da tampa traseira, de
forma que permita a devida
circulação do ar no ambiente
do porta-malas sem

comprometer a segurança no
transporte de detidos;
proteções em policarbonato,
em todos os vidros que
revestirem o interior do porta-
malas, sem comprometer a

circulação interna de ar no
ambiente; Vidros do porta-
malas revestidos de película
na cor preta que não permita a
visualização de fora para
dentrodoveículo.
SINALIZADOR ACÚSTICO
VISUAL: Conjunto de
sinalização acústico/visual
composto por um único
módulo de policarbonato
translúcido de alta resistência
mecânica, térmica e a raios
ultravioletas, com largura
máxima de 280 mm, montado
sobre uma base única em ABS
reforçado com um perfil de
alumínio extrudado com
formato em arco ou similar
(asa delta), com altura de 80 a
140 mm. As luzes deverão ser
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emitidas por leds de alto
brilho, com potência não
inferior a um watt cada led,
montados em blocos ópticos
de policarbonato, com led's
dispostos linearmente na
barra, em blocos compostos
por 6 led's cada; distribuídos
em fila dupla pelas faces
laterais, frontal e traseira com
visibilidade de 360, gerando
no mínimo cinco funções de
efeitos luminosos,
comandadas por controle
remoto digital e através de
circuitos eletrônicos de chips
microcontroladores com
comunicação assíncrona de 4
MHz. Todo o conjunto
montado sobre garras
ajustáveis, que permitam a
fixação no teto do veículo,
sendo sua cúpula incolor, com
led's nas cores azul, branco e

rubi, padrão da PMAP, sirene
eletrônica composta de
amplificador digital para
controle único de sirene e
leds, com unidade sonofletora
de 100 watts de potência,
mínimo de quatro tipos de
sons diferenciados, sistema de
megafone independente,
entrada auxiliar de áudio para
transceptores VHF/UHF. A
unidade sonofletora de 100
watts deverá estar acoplada a
uma cometa aerodinâmica,
fixada sob a barra de luzes.
Os drivers utilizados deverão
ser específicos para uso em
viaturas policiais, sendo
vedada a utilização de drivers
usados para aplicações
musicais. Devera ainda
possuir no seu próprio corpo
pontos específicos na cometa,
não se admitindo a utilização
de rosca principal da saída do
áudio para tal fim (medidas
variáveis em função da marca
e modelo dos equipamentos
da empresa adaptadora). Todo
conjunto deverá ser
apresentado,   quandoda
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entrega dos veículos, com
laudo emitido por entidade
competente, que comprove
queosinalizador
acústico/visual a ser fornecido
atende as normas técnicas em
vigor, no que se refere a
ensaios contra vibração,
umidade, poeira, corrosão e
fotometria classe 1 nos
módulos centrais frontais.
RÁDIOTRANSCEPTOR
MÓVEL VEICULAR: operando
na freqüência de 146 a 174
Mhz, com 16 canais
programáveis e memória
EEPROM, de 25 à 45 Watts
de potência, sinalização
RAPIDCALL, protocolo MDC
1200, SCAN, SUBTOM PL
(CTCSS)/DPL (DCS), conector
interno para placas, teclas
programáveis e alto-falante
embutido frontal, zoneamento,
visor de cristal líquido alfa
numérico de 14 caracteres,
alimentação 12V. O rádio
deverá ser instalado na parte
frontal do painel do veiculo,
revestido por uma base de
material plástico resistente ou
outro material similar que
resista às trepidações, sistema
de identificação automática,
controle de autofalantes,
acompanhado de 1 (um) kit
com cabo de alimentação; 1
(um) microfone de mão com
presilha para suporte do PTT;
1 (um) suporte de fixação; 1
(um) manual de operações; 1
(um) manual com esquema
elétrico, com as devidas
identificaçõesdos
componentes; 1 (um) software
completo, com pelo menos
cabo de programação e cd. 1
(uma) antena veicular 5/8 com
3 DB de ganho, de onda com
bobina e com mola; 1 (um)
suporte de metal cromado
para porta malas (antena); 1
(um) cabo coaxial para antena
rg-58 com cinco metros e os
correspondentes  conectores,
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1.361.550,0090.770,0015UndCHEVROLET
/SPIN LS

AUTOMÓVEL - Tipo: leve; Tipo
veículo: utilitário; Modelo:
perua (station wagon);
Fabricação:Nacional;
Quilometragem: 0 km; Tipo
combustível: álcool e gasolina;
Marchas: 06 sendo 01 ré;
Câmbio manual; Potência
motor mínima de 101 cv ou
superior; Cilindrada mínima de
1.6 cm3 ou superior;
Quantidade passageiro: 05;
Quantidade portas: 04; Tipo
refrigeração: ar quente e ar
frio; Tipo direção: hidráulica.
AUTOMÓVEL - MODELO
PERUA (STATION WAGON)
CARACTERIZADOE
ADAPTADOPARA
POLICIAMENTO OSTENSIVO

Com especificações
mínimas: 0 Km; com modelo
no mínimo correspondente à
data da emissão da nota fiscal;
capacidade para 05
passageiros, incluindo o
motorista, com 04 portas
laterais e 01 porta-malas
traseiro; Motor flex (gasolina e
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quedependemdo
equipamento (marca /modelo)
de rádio ofertado/instalado, o
equipamento deve estar
operando de acordo com
sistema de telecomunicações
compatível com o utilizado
pela Polícia Militar do Amapá-
PMAP. COR DO VEICULO:
Cor sólida a definir, pintura
(acabamento interno e
externo) deverá está em
consonância com a cor do
veículo.

GRAFISMO/LOGOTIPO:
padrão da Polícia Militar do
Estado do Amapá - PMAP,
Anexo III deste Termo de
Referência (layout a ser
fornecido).
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a álcool), não inferior a
1.598cm3, motorização mínima
de 1.6 ou superior, com
potência de 101 cv (quando
abastecido a gasolina) e 104
cv (quando abastecido com
etanol) ou superior; Câmbio de
05 (cinco) marchas a frente e
01 (uma) a ré; Direção
hidráulica ou elétrica; Ar
condicionado original (quente e
frio); Jogo de tapetes de
borracha; Tanque de
combustível com capacidade
mínima de 50 litros;
Rodas/pneus: original do
fabricante; encosto de cabeça
nos bancos dianteiros e
traseiros; banco confeccionado
em tecido sintético, flexível e
impermeável, que facilite a
limpeza, dotado de pontos de
resistência nas laterais dos
encostos e dos assentos;
Acionadores de vidros
regulagem manual em todas as
portas ou elétricos em caso de
item de série; espelho
retrovisores externos com
regulagem interna em cada
lateral do veículo ou elétrico
em caso de itens de série;
Protetor de carter e câmbio;
ADAPTAÇÕES DE USO
POLICIAL: COMPARTIMENTO
TRASEIRO DO PORTA-
MALAS: Divisória: Construída
policarbonato (para permitir a
visualização do porta-malas),
separando o porta-malas do
compartimento traseiro de
passageiros, com proteção do
fecho da tampa traseira, de
forma que permita a devida
circulação do ar no ambiente
do     porta-malas     sem
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comprometer a segurança no
transporte de detidos;
proteções em policarbonato,
em todos os vidros que
revestirem o interior do porta-
malas, sem comprometer a
circulação interna de ar no
ambiente; Vidros do porta-
malas revestidos de película na
cor preta que não permita a
visualização de fora para
dentro do veículo.
SINALIZADOR ACÚSTICO
VISUAL: Conjunto de
sinalização acústico/visual
composto por um único módulo
de policarbonato translúcido de
alta resistência mecânica,
térmica e a raios ultravioletas,
com largura máxima de 280
mm, montado sobre uma base
única em ABS reforçado com
um perfil de alumínio extrudado
com formato em arco ou similar
(asa delta), com altura de 80 a
140 mm Ás luzes deverão ser

emitidas por leds de alto brilho,
com potência não inferior a um
watt cada led, montados em
blocos ópticos de
policarbonato, com led's
dispostos linearmente na barra,
em blocos compostos por 6
led's cada; distribuídos em fila
dupla pelas faces laterais,
frontal e traseira com
visibilidade de 360, gerando
no mínimo cinco funções de
efeitos luminosos, comandadas
por controle remoto digital e
através de circuitos eletrônicos
de chips microcontroladores
com comunicação assíncrona
de 4 MHz. Todo o conjunto
montado sobre garras
ajustáveis, que permitam a
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fixação no teto do veículo,
sendo sua cúpula incolor, com
led's nas cores azul, branco e
rubi, padrão da Polícia Civil
AP, sirene eletrônica composta
de amplificador digital para
controle único de sirene e leds,
com unidade sonofletora de
100 watts de potência, mínimo
de quatro tipos de sons
diferenciados, sistema de
megafone independente,
entrada auxiliar de áudio para
transceptores VHF/UHF. A
unidade sonofletora de 100
watts deverá estar acoplada a
uma cometa aerodinâmica,
fixada sob a barra de luzes. Os
drivers utilizados deverão ser
específicos para uso em
viaturas policiais, sendo
vedada a utilização de drivers
usados para aplicações
musicais. Devera ainda possuir
no seu próprio corpo pontos
específicos na cometa, não se
admitindo a utilização de rosca
principal da saída do áudio
para tal fim (medidas variáveis
em função da marca e modelo
dos equipamentos da empresa
adaptadora). Todo conjunto
deverá ser apresentado,
quando da entrega dos
veículos, com laudo emitido
por entidade competente, que
comprove que o sinalizador
acústico/visual a ser fornecido
atende as normas técnicas em
vigor, no que se refere a
ensaios contra vibração,
umidade, poeira, corrosão e
fotometria classe 1 nos
módulos centrais frontais. COR
DO VEÍCULO: Cor sólida a
definir,  pintura  (acabamento
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3.495.000,00233.000,0015UndTOYOTA/
SW4SRAT
FLEX

AUTOMÓVEL - Tipo: leve;
Tipo veículo: utilitário; Modelo:
SUV;    Porte:     grande;
Quilometragem: 0 km; Tipo
combustível:
álcool e gasolina; Marchas: 06
sendo 01 ré; Câmbio: manual;
Potência motor:  mínima de
159 cv; Cilindrada: mínima de
2.4

cm3; Quantidade passageiro:
05; Quantidade portas: 04;
Tipo
refrigeração: ar quente e ar
frio; Tipo direção: hidráulica.

VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO
(SUV) GRANDE PORTE
PARA
POLICIAMENTO
OSTENSIVO: Especificações
mínimas:0Km;
com modelo no mínimo
correspondente à data da
emissão da nota fiscal, Motor
flex (gasolina e a álcool) ou
apenasa
gasolina; Motorização de 2.7,
com potência de 159 cv
(quando abastecido a
gasolina) e 163 cv (quando
abastecido
com etanol); 05 (cinco)
marchas a frente e 01 (uma) a
ré;04
(quatro) portas; altura do solo
de no mínimo 1.800mm;
Tanque de combustível com
capacidade de 80 litros; Porta
malas com capacidade mínima
de 115 litros; Direção
hidráulica ou elétrica; Ar
condicionado original (quente
e
frio); Acionadores de vidros

14

interno e externo) deverá está
em consonância com a cor do
veículo.

GRAFISMO/LOGOTIPO:
padrão da Delegacia Geral de
Polícia Civil, Anexo III deste
Termo de Referência (layout a
ser fornecido).
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regulagem manual em todas
as
portas ou elétricos em caso de
item de série; Rodas/pneus:
original do fabricante; Protetor
de carter e câmbio; Jogo de
tapetes de borracha; encosto
de cabeça nos bancos
dianteiros e traseiros; banco
confeccionado em tecido
sintético,flexívele
impermeável, que facilite a
limpeza,
dotado de pontos de
resistência nas laterais dos
encostose
dos assentos; espelho
retrovisores externos com
regulagem
interna em cada lateral do
veículo ou elétrico em caso de
itensdesérie.
ADAPTAÇÕES DE USO
POLICIALCOMPARTIMENTO
TRASEIRO DO PORTA-
MALAS: Divisória: Construída
policarbonato (para permitir a
visualização do porta-malas),
separando o porta-malas do
compartimento traseiro de
passageiros, com proteção do
fecho da tampa traseira, de
forma que permita a devida
circulação do ar no ambiente
do
porta-malas sem comprometer
a
segurança no transporte de
detidos; proteções em
policarbonato, em todos os
vidros que revestirem o interior
do porta-malas, sem

comprometer a circulação
internadear
no ambiente; Vidros do porta-
malas revestidos de película
na cor preta que não permita a
visualização de fora para
dentrodoveículo.
SINALIZADOR ACÚSTICO
VISUAL: Conjunto de
sinalização acústico/visual
composto por um único
módulode
policarbonato translúcido de
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alta resistência mecânica,
térmica e a raios ultravioletas,
com largura máxima de 280
mm, montado sobre uma base
única em ABS reforçado com
um perfil de alumínio
extrudado com formato em
arcoou
similar (asa delta), com altura
de 80 a 140 mm. As luzes
deverão ser emitidas por leds
de alto brilho, com potência
não inferior a um watt cada
led, montados em blocos
ópticos
de policarbonato, com led's
dispostos linearmente na
barra, em blocos compostos
por 6 led's cada; distribuídos
em fila dupla pelas faces
laterais, frontal e traseira com
visibilidade
de 360, gerando no mínimo
cinco funções de efeitos
luminosos, comandadas por
controle remoto digital e
através de circuitos eletrônicos
de chips microcontroladores
com
comunicação assíncrona de 4
MHz. Todo o conjunto
montado sobre garras
ajustáveis, que permitam a
fixação no teto do
veículo, sendo sua cúpula
incolor, com led's nas cores

azul, branco e rubi, padrão da
Polícia Civil AP, sirene
eletrônica composta de
amplificador digital para
controleúnicode
sirene e leds, com unidade
sonofletora de 100 watts de
potência, mínimo de quatro
tipos de sons diferenciados,
sistema de megafone
independente, entrada auxiliar
de
áudio para transceptores
VHF/UHF. A unidade
sonofletora de 100 watts
deverá estar acoplada a uma
cometa
aerodinâmica, fixada sob a
barra  de  luzes. Os drivers
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982.878,00163.813,0006UndNISSAN/
FRONTIER S

AUTOMÓVEL - Tipo: leve;
Tipo veículo: utilitário; Modelo:
pick-up; Fabricação: Nacional;
Quilometragem: 0 km; Tipo
combustível: diesel; Marchas:
06 sendo 01 ré; Câmbio:
manual; Potência motor
mínima de 160 cv ou superior;
Cilíndrada: mínima de 2.3 cm3
ou superior; Cabine: dupla;
Capacidade de carga: mínima
de 1000 kg ou superior;
Quantidade passageiro: 05;
Quantidade portas: 04; Tipo

18
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utilizados deverão ser
específicos para uso em
viaturas policiais, sendo
vedada a utilização de drivers
usadospara
aplicaçõesmusicais.
Devera ainda possuir no seu
próprio corpo pontos
específicos na cometa, não se
admitindo a utilização de rosca
principal
da saída do áudio para tal fim
(medidas variáveis em função
da marca e modelo dos
equipamentos da empresa
adaptadora). Todo conjunto
deverá ser apresentado,
quando
da entrega dos veículos, com
laudo emitido por entidade
competente, que comprove
queosinalizador
acústico/visual a ser fornecido
atende as normas técnicas em
vigor,noque
se refere a ensaios contra
vibração, umidade, poeira,
corrosão e fotometria classe 1
nos módulos centrais frontais.
COR DO VEÍCULO: Cor sólida
a definir, pintura (acabamento
interno e externo) deverá está
em consonância com a cor do
veículo.

GRAFISMO/LOGOTIPO:
padrão da Delegacia Geral de
Polícia
Civil, Anexo III deste Termo de
Referência (layout a ser
fornecido).
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refrigeração: ar quente e ar
frio; Tipo direção: hidráulica;
Tipo
tração: 4x4; Projeto: conforme
padrão do órgão; Cor. a
definir; Adicional 1: protetor de
carter; Adicional 2: estribo;
Adicional 3: Engate para
reboque; Adicional 4: capota
marítima; Adicional 5: Santo
Antônio

AUTOMÓVEL  -  MODELO
PICK UP CARACTERIZADO E
ADAPTADOPARA
POLICIAMENTO OSTENSIVO
MOTORIZADO - Tipo: leve;
Tipo    veículo:    utilitário;
Fabricação:
Nacional; Quilometragem: 0
km; Tipo combustível: diesel;
Marchas: 06 sendo 01 ré;
Câmbio:  manual;  Potência
motor
mínima de 160 cv; Cilindrada:
mínima de 2.3 cm3; Cabine:
dupla; Capacidade de carga:
mínima   de   1000   kg;
Quantidade
passageiro:  05; Quantidade
portas: 04; Tipo refrigeração:
ar
quente e ar frio; Tipo direção:
hidráulica; Tipo tração: 4x4;
Cor:   Branco;   Dimensões
externas  mínimas:  Altura -
UOOmm;
Comprimento  -    5.100mm;
Largura - 1.800mm; distância
entre
eixos - 3.000mm; rodas/pneus
original    do    fabricante.
Espelhos retrovisores externos
direito     e     esquerdo;
Capacidade do tanque de
combustível de no mínimo 80
(oitenta)   litros,   admitindo
variação de 5%; Freios ABS
(função
EBD);
Airbagduplo
(motorista/passageiro);    Ar
condicionado
integrado  (quente  e  frio)
originaldefábrica;
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acionadores
elétricos para os vidros
dianteiros, traseiros e as
travasdas
portas; Capacidade da bateria
conforme especificado no
manual do veículo e utilizado
na linha de montagem, faróis
deneblina.
ACESSÓRIOS: Bancos e
cintos de segurança, em
conformidade com a
Resolução do CONTRAN,
encostode
cabeça, revestimento em
material resistente, não
absorvente, com reforço nas
áreas de maior desgaste (abas
laterais do encosto), cor de
acordo com o acabamento
interno do veículo; Vidros
laterais e traseiros com
películade
proteção solar e térmica,
conforme limite máximo
estabelecido pelo CTB; Piso
revestido em material
resistente,
não absorvente e lavável, na
cor preta com reforços
antiderrapantes na região de
apoio dos pés e equipado com
jogo de tapetes de borracha,
tipo bandeja; Grade protetora
do motor/Carter, devidamente
fixada na parte inferior
externa do motor; Suspensão
reforçada para suportar a
fadiga de excedente do total
de passageiros; Puxadores de
abertura interna das portas e
maçanetasexternas
confeccionados em metal
reforçado; Dispositivo interno
para
abertura da tampa do
combustível; Desembaçador
dos
vidros; Conjunto de
equipamentos exigidos pelo
Códigode
Trânsito: pneu estepe,
macaco, chave de roda,
triângulode
sinalização,  e  extintor   de
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incêndio; Farol de busca com
lâmpadas  alógenas  de 55
watts e cabo com plug para
conexão
no acendedor de cigarros,
alimentação em 12 volts; Barra
entre  as  colunas  UB" com

suporte para armas longas;
Piso
antiderrapante,  forrado com
passadeira   reforçada   e
lavável;
Gancho traseiro esférico, em
aço cromado, para reboque;

Estrutura tipo Santo Antônio,
confeccionada em aço com
base elevada para passagem
de capota marítima; Capota
Marítima com perfis e peças
estruturais em alumínio
injetado, tipo baguete
adaptado ao modelo Santo
Antônio;
Par de estribos laterais
confeccionado em alumínio,
modelo
antiderrapante;Sistema
elétrico compatível com o
consumo
de energia de todos os
acessórioselétricos,
eletrônicose
equipamentos que possam vir
a ser adaptados ao veículo.
ADAPTAÇÕES PARA USO
MILITAR: SINALIZADORES
ACÚSTICO/VISUAL
Conjunto de sinalização
acústico/visual composto por
um
único módulo de policarbonato
translúcido de alta resistência
mecânica, térmica e a raios
ultravioletas, largura mínima:
250
mm, altura mínima do módulo
de policarbonato: 80 mm,
Altura mínima incluindo o perfil
de alumínio e o módulo de
policarbonato: 168 mm,
admitindo-se uma variação de
+-5%,
montado sobre uma base
única em ABS reforçado com
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um
perfil de alumínio estruturado
com formato  em  arco ou
similar (asa delta). As luzes
deverão ser emitidas por leds
de
alto brilho, com potência não
inferior a um watt cada led,
montados em blocos ópticos
de policarbonato, com led's
dispostos   linearmente   na
barra, em blocos compostos
por
6led's cada, distribuídos em
fila dupla pelas faces laterais,
frontal    e   traseira   com
visibilidade de 360, gerando
no
mínimo  cinco  funções  de
efeitosluminosos,
comandadaspor
controle  remoto  digital  e
através de circuitos eletrônicos
de
chips micro controladores com
comunicação assíncrona de 4
MHz.  Todo  o  conjunto
montado    sobre    garras
ajustáveisque
permitam a fixação no teto do
ve

iculo,  sendo  sua  cúpula
incolor, com led's nas cores
azul, branco e rubi, padrão da
PMAP,  sirene   eletrônica
composta  de  amplificador
digital
para controle único de sirene e
leds, com unidade sonofletora
de 100 watts de potência,
mínimo de quatro tipos de
sons
diferenciados,   sistema  de
megafoneindependente,
entrada
auxiliar    de  áudio   para
transceptores  VHF/UHF.  A
unidade
sonofletora  de  100  watts
deverá estar acoplada a uma
cometa aerodinâmica, fixada
sob a barra de luzes. Os
drivers
utilizados    deverão    ser
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específicos  para  uso  em
viaturas
policiais,  sendo vedada a
utilização de drivers usados
para
aplicações musicais. Devera
ainda
possuir no seu próprio corpo
pontos específicos na cometa,
não se admitindo a utilização
de rosca principal da saída do
áudio para tal fim (medidas
variáveis em função da marca
e
modelo dos equipamentos da
empresa adaptadora).  Todo
conjunto      deverá     ser
apresentado,   quando   da
entregados
veículos, com laudo emitido
por entidade competente, que
comprove que o sinalizador
acústico/visual a ser fornecido

atende as normas técnicas em
vigor, no que se refere a
ensaios contra vibração,
umidade, poeira, corrosão e
fotometria classe 1 nos
módulos centrais frontais;
TRANSCEPTORMÓVEL
VEICULAR - RÁDIO DIGITAL

Rádio
transceptor móvel, compatível
com o novo Sistema de
Radiocomunicação Digital
implementadopela
SEJUSP/AP,
TransceptoresMóveis,
equipamento transceptor de
sinaisde
radiofreqüência de tecnologia
digital para operar em 380
MHz, com os recursos

necessários para permitir
possibilidade
de inclusão de criptografia
governamental fim a fim, GPS,
ser
de missão crítica, protocolo
aberto que possibilite modo de
operação digital troncalizada.
Protocolo aberto TETRA
(TerrestrialTrunked Radio);
Faixa de Freqüência: 380 MHz
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AVL/APL; Largura de banda
decanal:de
25 KHz aceitando submúltiplos
de 12,5 e 6,25 Khz; Potência
mínima de transmissão: 10
Watts, com ajuste via
programação; Sensibilidade de
Recepção Estática mínima -
112 dBm; Sensibilidade de
Recepção Dinâmica mínima -
103
dBm; Possuir encriptação de
interface aérea compatível
com
operação de Segurança
Pública (TEA1); Capacidade
deprover
trafego de voz e dados
simultaneamente; Capacidade
de
prover comunicação Half-
duplex e Full-duplex;
Capacidadede
interaperação com os serviços
de telefonia pública; Tela LCD
retro iluminado, onde possa
indicar a cobertura, informação
de mensagens de texto,
indicações do modo de
funcionamento e quanta
informação seja necessária
para
poder configurar e utilizar os
distintos serviços, além dos de
voz e dados que possa usar o
terminal; Visor integrado ao
corpo do rádio com iluminação
para operação noturna;
Proteção contra inversão de
polaridade de alimentação;
Capacidade de realizar
chamadas individuais, de
grupoede
emergência; Capacidade de

(global
para

de
sistemas

GPS
system)

Gateway; Operar
Direto  (DMO);

Modo
Sub

a
400 MHz; Operar em
Troncalizado  (TMO),
Modos
Repeater e
em  Modo
Possuir
módulo
positioning
exportação
dados    para
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enviar sinalização de alarme
de
emergênciacomo
pressionamento de botão
específicopara
essa função localizado em um
lugar de fácil acesso; Deverá
possuir a capacidade de ser
habilitado e desabilitado
remotamente por interface
aérea; Permitir habilitação de
no
mínimo 1024 Grupos de
conversação em DMO e de no
mínimo 2048 Grupos de
conversação em TMO;
Capacidade de escaneamento
de até 20 grupos de
conversação; Teclado de
controle de funções que inclua
facilidades de manuseio de
menus mediante teclas
contextuais; Possuir alto-
falante
externo; Permitir escuta
ambiente; Proteção contra
variação
de impedância de RF por
descasamento de antena;
Varredura de canais e/ou
grupos, possibilitando que o
rádio monitore vários canais
e/ou grupos de uma lista
programável e participe de
uma chamada assim que
detectar atividade em
qualquer um deles;
Capacidade de enviar e
receber
sinalização de identificação
eletrônicaderádio,
possibilitando a identificação
de usuários e grupos
chamadores através do visor;
Programação dos parâmetros
de operação por meio de
computador padrão PC e
interface
do tipo USB; Capacidade de
atualização de software
interno
de operação, a fim de
adicionar novos recursos e
funcionalidades, utilizando-se
a  mesma  plataforma  em
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7.381.400,00283.900,0026UndCHEVROLET/
TRAILBLAZER
2.8 LT 4X4 16V
TURBO DIESEL
4P
AUTOMÁTICO

AUTOMÓVEL - Tipo: leve;
Tipo veículo: utilitário; Modelo:
SUV;
Porte: grande; Quilometragem:
0 km; Tipo combustível: diesel;
Marchas: 06 sendo 01 ré;
Câmbio: automático; Potência
motor mínima de 170 cv;
Cilindrada: mínima de 2.740
cc; Quantidade passageiro:
05; Quantidade portas: 04;
Tipo    refrigeração:ar

23
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substituição do equipamento;
Possuir certificação IP67 ou
superior;Selode
homologaçãoAnatel.
CADATRANSCEPTOR
MÓVEL DEVERÁ SER
COMPOSTODE:
(01(um)
equipamento transceptor de
rádio, 01 (um) microfone de
mão de transmissão, 01 (uma)
antenacolinear
omnidirecional ganho de 0 dBd
para freqüência de 380-400
MHz, combinada com antena
de GPS, 03 (três) metros de
cabo coaxial 50 Ohms com os
respectivos conectores da
antena e do equipamento
transmissor/receptor, 01 (um)
Cabo de alimentação completo
com terminais e porta-fusível,
01 (um) Manual de operação
em língua Portuguesa, Serviço
de Instalação e 01 (um) kit de
programação constituído de
software, hardware e
periféricos, com software
atualizadoe
compatível com a versão do
equipamento.

COR DO VEICULO: Cor sólida
a definir, pintura (acabamento
interno e externo) deverá está
em consonância com a cor do
veículo.

GRAFISMO/LOGOTIPO:
padrão da Polícia Militar do
Estado
do Amapá - PMAP, Anexo III
deste Termo de Referência
(layout a ser fornecido).
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PARA USO MILITAR, original
de fábrica, ano de fabricação
não
inferior  ao da contratação,
zero quilômetro na cor a ser
definida
pelo BOPE. Compartimento de
passageiros e carga em um
único
ambiente;   Combustível   a
Diesel  ou  com tecnologia
bicombustível.
Com no mínimo 04 (quatro)
cilindros e potência mínima de
170 (cento e setenta) cv, com
injeção eletrônica e no mínimo
2.740   cilindradas   Turbo;
Peso/Potência: igual ou menor
que12,5kg/cv
veículo descarregado; Tração
Traseira  4x2, 4x4  e  4x4
reduzida,
com acionamento no interior
do veículo com controle de
estabilidade;   04   (quatro)
portas laterais e uma traseira
(tampa)
original de fábrica, não sendo
admitidas portas corrediças.
Câmbiomanualou
automático, com no mínimo 05
(cinco) à frente e uma à
ré;   Direção  hidráulica  ou
elétrica  original de fábrica,
com
regulagem de altura. Diâmetro
de Giro do veículo não pode
ser
maior  que 12 metros,  na
manobra em que o veículo
fizeruma
mudança de sentido (180) em

de   estabilidade;

padrão do órgão;
adefinir.

CARACTERIZADA
SUV  SPORT

4X4

controle
Projeto:
conforme
Cor:
VIATURA
DO  TIPO
UTILITY

quente e ar frio; Tipo direção:
hidráulica; Tipo freio: ABS;
Tipo
tração: Traseira 4x2,4x4 e 4x4
reduzida, com acionamento no
interior   do  veículo  com
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movimento normal. No mínimo
airbag frontal duplo. Freio
discos ventilados nas quatro
rodascom

ABS. Altura mínima entre o
assoalho do veículo e solo:
180 mm (carregado). A
distância entre os eixos deve
estarcompreendida
entre 2700mm até 2900mm.
Ar condicionado (quente e
frio),com
difusores também para a parte
traseira; Rodas de ferro ou liga
leve originais de fábrica na cor
preta, com aro no mínimo 17",
sendo o pneu com no mínimo
275 mm de largura de seção
transversaleno
mínimo 70 mm de altura, aro
16, inclusive o estepe, sendo
os
mesmos comercializados na
rede de concessionárias do
fabricante
e o estepe deve ficar
localizadoforado
compartimento de cargas
(na parte inferior externa).
Vidros e travas elétricos.
BrakeLight.
Possuir sistema de travamento
das portas e fechamentos dos
vidrosdianteirose
traseiros/automáticos/distância
(controle remoto) e alarme.
Caso o veículo disponha de
sistema automático de
travamento de portas,
acionado a partir de
determinada velocidade, este
deverá ser desabilitado.
Retrovisoresexternos
(direito e esquerdo), com
reguladoresde
posicionamento dentro do
habitáculo interno do veículo.
Tomada 12 Vcc. Capa
protetora removível para os
bancos e encostos de cabeça
na cor cinza ou
preta. Grade protetora do
motor/cárter devidamente
fixada na parte inferior externa
do motor,  que não cause
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entregue com tanque de
combustível cheio. O veículo
deveráser
entregue emplacado e
licenciado em nome da Polícia

interferênciano
sistema  de  absorção  de
impactos    no    conjunto
motor/transmissão;
Pára-choquede
impulsão/quebra-mato, na cor
pretafosco,que
não interfira na eficiência do
sistema de iluminação,
arrefecimento, sinalização, no
ângulo de ataque, com
proteção de faróis devendo
abranger toda frente do
veículo, com barras de
ancoragem fixadas no chassi
do veículo, bem como Pára-

choque
traseiro de impulsão/quebra-
mato com barra tubular para
proteção contra impactos, que
cubra toda a extensão traseira,
com ancoragem no chassi do
veículo;Sensorde
estacionamento na parte
traseira do veículo, com
identificação de obstáculos
próximos ao veículo, que
emita aviso sonoro ao
motoristaquando
em marcha ré; resistente a
interferências    de   ruídos
eletromagnéticos;
Desembaçador (vidro traseiro
térmico).O
modelo do veículo ofertado
deverá ser comercializado na
redede
concessionárias do fabricante
devendo possuir todas as
características e acessórios do
modelocomercializado;
Capacidade para o transporte
de 05 (cinco) pessoas
sentadas (com cinto de
segurança). Equipado com
todos os equipamentos de
sérienão
especificados e exigidos pelo
CONTRAN. O veículo deverá
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Militardo
Amapá, com placas
identificatórias devidamente
fixadase
lacradas, sendo que, deverão

estar quitadas todas as taxas
vinculadas ao emplacamento e
licenciamento do veículo para
trânsito. Sistema elétrico:
Bateria, altemador e
cabeamento
compatível e projetada para
suportar simultaneamente os
equipamentos
complementares a serem
instalados no veículo
(Sinalizador acústico e visual -
Rádio Digital Transceptor
Móvel
VHF/FM), sendo permitido a
instalação de uma segunda
bateria, Chave geral ou
modulo de controle instalada
no painel do veículo ligado ao
sistema de sinalização para
controle. Sistema de
gerenciamento de carga da
bateria, que garanta o
acionamentodo
motor do veículo, com a
utilização dos diversos
acessóriosacima
citadosinstalados.
CELA TRASEIRA PARA
TRANSPORTE DE DETIDOS
COMPATÍVEL COM VEÍCULO
CAMIONETA SPORT UTILITY

Compartimento para
transporte de detidos no
material policarbonato de alto
impacto
de no mínimo 3 mm (três
milímetros) de espessura,
adaptadono
compartimento de bagagens,
permitindo a visualização entre
o
porta-malas e o banco traseiro

de passageiros, com proteção
do
fecho da tampa traseira, de
maneira que não permita a
abertura da porta ou danos
causados pelos conduzidos -
Divisóriareforçada
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com tubos de aço galvanizado
ou fibra ou ABS fixada a uma
distância aproximadamente de
50 cm da base da tampa
traseira,

correspondendo à largura total
do veículo, partindo do
assoalho
do veículo até o teto,
construída em chapa de aço
lisagalvanizada
de espessura de no mínimo
1,2 mm (um vírgula dois
milímetros)e
na parte superior um visor em
chapa de policarbonato de alto
impacto de no mínimo 3 mm
(três milímetros) de espessura,
com
no mínimo 250 mm (duzentos
e cinqüenta milímetros) de
alturae

600 mm (seiscentos
milímetros) de largura, fixado
centralizado
na metade superior desta
divisória, com moldura em aço
galvanizado e com as bordas
e cantos arredondados ou a
chapa de policarbonato na
largura total na parte superior
comalturanão
inferior aos bancos. Possuir
ventilação nas laterais internas

Proteções em policarbonato
em todos os vidros que
revestiremo
interior do porta-malas, sem
comprometer a circulação
interna de ar no ambiente,
permitindo o controle visual
dos policiais com o
interior da cela - Vidros do
porta-malas revestidos de
películana
cor preta que não permita a
visualização de fora para
dentro do veículo. - Ventilação
natural propiciada pela entrada
de ar através das janelas das
portas laterais, por aberturas
na divisória de policarbonato e
por ventilador, sendo a saída
de    ar    forçada    com
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exaustor elétrico ligado após a
ignição, localizado no teto do
veículo - Todas as partes
metálicas da cela deverão ser
fixadas através de rebites e
receber tratamento com
pintura epóxi, na cor
cinza - 03 ganchos de
amarração de carga em cada
lateral,

embutidos de forma que o
detento não se machuque,
instalados
junto a lateral do
compartimentotraseiro
próximo ao piso - Todo e
qualquer acesso que possa
existir pelo compartimento de
detidos ao sistema de
fecho/trinco da porta
traseira deve ser devidamente
bloqueado e caso existam
ferramentas ou acessórios
localizados noporta-malas,
estes
deverão ser reposicionados
fora dele - O compartimento
destinado ao transporte de
presos, além dos itens acima
descritos,

deverá ainda atender ao que
preceitua a Lei Federal n
8.653, de 10 de maio de 1993.
SINALIZADORES
ACÚSTICO/VISUAL - O
sinalizador visual principal
deverá ser do tipo barra, em
formato de arco e composto
por um único módulo de
policarbonato translúcido de
altaresistência
mecânica, térmica e a raios
ultravioletas, largura mínima:
250 mm e máxima 500mm,
altura mínima do módulo de
policarbonato80
mm em máxima 100mm, com
comprimento mínimo LOOOmm
e
máximo 1.300mm, admitindo-
se uma variação de +- 5%,
montado
sobre uma base única em ABS
reforçado com um perfil de
alumínio   extrudado   com
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formato em arco ou similar
(asadelta).
Os sinalizadores visuais
auxiliares serão compostos
por no mínimo 16 refletores
parabólicos, sendo 8 refletores
maiores frontais e 8
traseiros (cada um dotado de
no mínimo 6 LEDs por
refletor).As
luzes deverão ser emitidas por
leds de alto brilho, com
potência
não inferior a 3 watts cada led,
montados em blocos ópticos
de
policarbonato, com led's
dispostos linearmente na
barra,em

blocos compostos por 6 led's
cada, distribuídos em fila dupla
pelas faces laterais, frontal e
traseira com visibilidade de
360, gerando no mínimo
cinco funções de efeitos
luminosos, comandadas por

controle remoto digital e
através de circuitos eletrônicos
dechips
microcontroladorescom
comunicação assíncrona de 4
MHz.Todo
o conjunto montado sobre
garras ajustáveis que
permitama
fixação no teto do veiculo,
sendo sua cúpula incolor, Os
LEDs
devem ser nas cores vermelho

rubi, para iluminação de
emergência, e brancos para
sinalização e iluminação
auxiliar, com no mínimo 03
watts de potência cada LED.
Sirene eletrônica composta de
amplificador digital para
controle único de sirene e
leds, com unidade sonofletora
de 100 watts RMS de
potência,
mínimo de quatro tipos de
sons diferenciados, sistema de
megafoneindependente,
entrada auxiliar de áudio para
transceptores  VHF/UHF.  A
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unidade sonofletora de 100
watts
devera estar acoplada a uma
cometa aerodinâmica, fixada
sob a barra de luzes. Os
drivers utilizados deverão ser
específicos para uso em
viaturas policiais, sendo
vedada a utilização de drivers
usados para aplicações
musicais. Devera ainda
possuir no seu próprio corpo
pontos específicos na cometa,
não se admitindo a
utilização de rosca principal da
saída do áudio para tal fim
(medidas variáveis em função
da marca e modelo dos
equipamentos da empresa
adaptadora). Todo conjunto
deveráser
apresentado, quando da
entrega dos veículos, com
laudoemitido
por entidade competente, que
comprove que o sinalizador
acústico/visual a ser fornecido
atende as normas técnicas em
vigor, no que se refere a

ensaios contra vibração,
umidade,poeira,

corrosão e fotometria classe 1
nos módulos centrais frontais;
TRANSCEPTORMÓVEL
VEICULAR - RÁDIO DIGITAL
- Rádio transceptor móvel,
compatível com o sistema de
comunicação existente e/ou a
ser usado pela PMAP, com
receptordeGPS
interno, padrão Terrestrial
Trunked Rádio - TETRA, na
faixade380
a 400 MHZ, com as seguintes
especificaçõesmínimas:
Interoperabilidadecom
qualquer rede Tetra;
Alimentação com 12
VDC; Configuração via
memória flash; Programação
viaPC;
Controle de iluminação do
display; Registro de entrada e
saídada
rede;    Possibilidade   de
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utilização de códigos
PIN/PUK;Transmissão
simultânea de voz e dados;
Envio das posições de GPS
mesmo
quando o rádio estiver
desligado; Linguagem em
Português;Em
operação na rede, realizar
chamadas individuais, de
interconexãoede
emergência; Utilização de
grupos DGNA; Em operação
nomodo
direto (DMO) realizar
chamadas individuais, de
grupoe
broadcasting, além de
identificar a chamada;
Envio/Recepçãode
mensagens curtas de texto;
Envio/Recepção de dados no
modo pacotes de circuito; Kit
de instalação veicular
contendo suporte, cabo de
alimentação, cabo coaxial com
conectores compatíveis com o
rádio e a antena de RF, alto-
falante externo e microfone de
mão com PTT (Aperte Para
Falar); Potência mínima igual
a 10W; Controle de potência
em transmissão e recepção;
Canalizaçãode
25 Khz; Largura de banda de
TX/RX de 20 Mhz;
Sensibilidade
estática de - 112 dBm;
Sensibilidade dinâmica de -
103 dBm; Temperatura de
operação de - 30 a + 70 C;
Antena GPS fixa; Antena de
RF com no mínimo 5dBi ganho
isotrópica; Manual de
usuário em português;
Homologado junto a ANATEL.
GRAFISMO/LOGOTIPO:
padrão BOPE/PMAP (layout a
ser
fornecido). Todos os veículos
deverão apresentar-se em
perfeitas condições de uso,
com todos os equipamentos
deconfortoe
segurança determinados por
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[3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua publicação.j^

-

Lote

NAO HOUVE INTERESSADOS

Empresa

2.3.Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo
mesmo preço da 1a classificada na licitação, esta integrará o Cadastro Reserva, consoante os incisos I e III, 2
do art.13 do Decreto Estadual n. 3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA (Decreto
n. 3.313/2016).

2.4.Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, salvo
o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n. 3.182/2016.

2.5.Aceitaram a fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo preço da 1a classificada na licitação, os
seguintes fornecedores:

CPFn.0:530.736.732-53RG n./Órgão Expedidor/UF: 168026 AP
Representante: Anderson DAImeida Dias.
Endereço Eletrônico: dalmeida.apO1@gmail.com
Telefone:: (96) 99166-5277

CEP: 68901-283UF:APCidade: Macapá
Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombard n. 2548, Santa Rita

CNPJ: 25.221.853/0001-84Razão Social: T M Seixas Alves Souza - ME.
1 Classificada - Empresa detentora da ARP

2.2. O fornecedor classificado é o seguinte:

O

R$16.396.348,00J , . . 3^ s  "  ..   m    VALOR TOTAL    . 

lei, com toda documentação
atualizada  (DPVAT  pago),
registrados/    licenciados   e
emplacados              no
Estado Amapá, perante os
órgãos         competentes.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA - Veículo - Garantia
mínima                de
36  (trinta  e  seis)  meses.
Conjuntos sinalizador acústico
visual       e        rádio
transceptor - Garantia mínima
de 24 (vinte e quatro) meses.
Grafismos - Garantia mínima
de 24 (vinte e quatro) meses.
Assistência        Técnica:
Autorizada  no  Estado  do
Amapá.
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6.1. O Órgão Gerenciador, além dos incisos consignados no art.5 do Decreto Estadual n. 3.182/2016, obriga-

se a:

6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços - ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da Ata, o preço, e as especificações do objeto registrado, observada a orden^de classificação indicada

na licitação;

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

5.1.Nos termos do art. 24 do Decreto n. 3.182/2016, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

5.2.As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3.O quantitativo decorrente das aquisições ou contratações adicionais não poderá exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Central de Licitações e
Contratos - CLC/PGE e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem.

5.4.De acordo com o art. 24,  5o do Decreto Estadual n. 3.182/2006, após autorização do órgão gerenciador,
o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de vigência da ata.

5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá
suas atribuições por intermédio da Central de Licitações e Contratos - Coordenadora de Sistema de Registro de

Preços.

4.2.São participantes os seguintes órgãos e entidades:
4.2.1Procuradoria Geral do Estado - PGE;\

4.2.2Polícia Técnico Científico -POUTEC;
4.2.3Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá - CBMAP;

4.2.4Delegacia Geral de Polícia Civil - DGPC;
4.2.5Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Estado do Amapá - SEJUSP;

4.2.6Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA;

4.2.7Agência de Defesa de Inspeção Agropecuária - DIAGRO;"r\

4.2.8Polícia Militar do Estado do Amapá • PMAP;

4.2.9Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural - SDR

4.2.10Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

CLC/PGE
Proc. n.
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3.2.Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II do art.65 da Lei n. 8.666/93 ou de
redução dos preços praticados no mercado.

3.3.A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art.65 da Lei n. 8.666/93.
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9.1. Com fundamento no Art. 7o da Lei n 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n 2.648/2007, ficará
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que:

a) Não mantiver a proposta;

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A Adjudicada detentora da ARP, além das disposições contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital,
obriga-se a:

8.1.1.Providenciar a atualização imediata dos números de telefone e fax, bem como o endereço de
e-mail sempre que houver alterações destes;

8.1.2.Indicar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, um novo preposto, por intermédio de
carta endereçada a esta Central de Licitações, nas ocasiões em que houver a substituição daquele
anteriormente indicado na proposta definitiva de preços (Anexo II do Edital);

8.1.3.Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação,
quanto à aceitação ou não da execução dos serviços a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a Ata, conforme item 5.1.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ARP

7.1. Cabe aos órgãos e as entidades participantes, além dos incisos consignados no art.7 do Decreto Estadual     * )
n. 3.182/2016, o que se segue:\

7.1.1.Deverão tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços - ARP, inclusive de eventuais0

alterações para o correto cumprimento de suas disposições;

7.1.2.Designar o gestor do contrato, a quem compete zelar pelos atos relativos ao cumprimento das
obrigações contratualmente assumidas, inclusive pela solicitação de aplicação de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, aos fornecedores e aos prestadores de serviço;

7.1.3.Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação,
a fim de obter a indicação dos beneficiários, os quantitativos disponíveis e os preços a serem praticados;

7.1.4.Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em atender as condições
estabelecidas no edital e firmadas na Ata de Registro de Preços - ARP, as divergências relativas à entrega,
características e origem dos bens licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento de bem
ou prestação de serviços e;

7.1.5.Aplicar, observada a ampla defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES PARTICIPANTES

6.1.2.Observar para que, durante a vigência da presente ARP, sejam mantidas todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;

6.1.3.Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados,
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;

6.1.4.Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aqueles registrados na Ata;

6.1.5.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na ARP;
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b)Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços
ou Contrato no prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho;

c)Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa;

d)Ensejar o retardamento da execução do objeto;

e)Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital;

f)Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g)Comportar-se de modo inidôneo;

h) Fizer declaração falsa;
i) Cometer fraude fiscal.

9.2.Para os fins da alínea "h", reputar^se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90,92,93, 94,95 e 97

da Lei n 8.666/1993.
9.3.Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes
penalidades:

a)Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;

b)Muita moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;

c)Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções
legalmente previstas;

d)Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior,
será aplicada de forma proporcionai à obrigação inadimplida;

e)Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação
ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou;

f)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;
9.4.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n. 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

a)tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b)tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c)demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.

9.5.As sanções previstas nas alíneas "a", "e" e T do item 9.3 desta Seção^pbderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos paamento^a sq^ém efetuados.
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12.1.Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n. 015/2020-CLC/PGE e as propostas, com preços,
quantidades e especificações;

12.2.As condições gerais da execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se definidos
no Termo de Referência, anexo ao Edital.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1.0 extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado,
conforme o disposto no 3o do art. 13 do Decreto Estadual n. 3.182/2016.

11. DA PUBLICIDADE

10.1.0 detentor da Ata de Registro de Preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro
cancelado quando:

10.1.1.Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços;

10.1.2.Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração sem justificativa aceitável;
10.1.3.Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos

praticados no mercado;

10.1.4.Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n. 8.666/93, ou no art. 7o

da Lei n. 10.520/2002;
10.1.5.Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração;

10.1.6.A pedido do detentor da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

O

9.6.A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na
Lei n 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n 8.666/1993 e na
Lei n 9.784/1999, sendo competência do órgão Gerenciador o processamento das penalidades.

9.7.Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente,
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento
do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas;

9.8.A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar,
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n 9.784/1999.

9.9.O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ou
da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

9.10.Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas
condições dos itens 9.8 e 9.9, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da notificação.

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

unilateral do contrato.
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nderson D'Almeida Dias
CPF n.: 530.736.732-53

Representante Legal da Beneficiária da ARP
TM Seixas Alves Souza - ME

CNPJ: 25221853/0001-84.Amapá

ta foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
.

Macapá-AP, 07 de outubro de 2020.

12.3.As  questões  decorrentes  da execução deste Instrumento,  que não possam ser  dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá, Estado
do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.4.Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

12.5.Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente administrativo.

12.6.Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de que trata o subitem
12.4. serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.
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O TABELIÃO DE NOTAS e mais Cargos anexos da Comarca de Macapá,

Estado do Amapá, República Federativa do Brasil, por nomeação legal, etc, usando das

atribuições que lhe são conferidas por lei e a requerimento da pessoa interessada,

CERTIFICA QUE revendo o arquivo deste Tabelionato, nele encontrou Procuração

Pública nas fls. 009/009V, do livro 755, que fez (T M SEIXAS ALVES SOUZA - ME),
aos nove (09) dias do mês de agosto (08), do Ano do Nascimento do Nosso Senhor Jesus

Cristo, de dois mil e dezesseis (2016). Segue o que consta no livro:* S A I B AM

quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos nove (09) dias

do mês de agosto (08), do Ano do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, dois mil e

dezesseis (2016), nesta cidade de Macapá, Capital do Estado do Amapá, República
Federativa do Brasil, neste Tabelionato, is Ofício de Notas, Registros Públicos e Demais

Anexos da Comarca de Macapá-AP, na Rua Tiradentes, 876, Centro, perante mim,

Escrevente, compareceu TJVl SEIXAS ALVES SOUZA ^ME inscrita nOCNPJ/MF de
ns.25.221.853/0001-84, devidamente arquivada na JUCAP sob o ns.16100363133, em

data de 16/07/2016, protocolo ns. 160048222, em data de 15/07/2016, apresentando
declaração de enquadramento de microempresa sob o n^.20160048214, em data de

16/07/2016, protocolo 160048214, em data de 15/072016, afirmando a outorgante ser a
última até presente data com sede à Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, ns.64O, A,

bairro Central, Macapá-AP, neste ato representada por TAYNA MAYRA SEIXAS ALVES

SOUZA, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de trabalho ns.2161503,

série n8.002-0-CTPS/AP, onde consta o RG nS.188906-DPTC-AP e o CPF/MF

ns.008.547.912-80, residente e domiciliada à Avenida Paulo do Espirito Santo, n2.3463,

bairro Jardim Felicidade, Macapá-AP; a presente reconhecida como a própria por mim

através do documento de identidade ora exibido, cujas cópias autenticadas ficam
devidamente arquivadas para fins das exigências do Provimento n2.0102/01-

Corregedoria de Justiça - TJAP, parte maior e capaz, livre de qualquer coação, sugestão ou

induzimento, do que dou fé. Pela outorgante, na palavra de seu, me foi dito que, por este

público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante

procurador ANDERSON D'ALMEIDA DIAS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da

carteira de trabalho ns.8763095, série n2.001-0-CPTS/AP, onde consta o RG

n2.168026-DPTC-AP e o CPF/MF ne.530.736.732-53, residente e domiciliado à Avenida

Paulo do Espirito Santo, n2.3463, bairro Jardim Felicidade, Macapá-AP; a  quem

Ofício de Notas e Registros de Macapá / AP
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1confer{e/em} amplos, gerais e especiais poderes para gerir e administrar a firmaí
outorgante, podendo para tanto tratar de todos os negócios concernentes a mesma,1

assinar qualquer tipo de contrato, pagar e recebe^contas, comprar e vender mercadorias'         f

de seu comércio, cobrar © receber amigável ou judicialmente de seus devedores tudo^

quanto por qualquer título que lhe seja devido, passar recibos, dar quitações, vender\
patrimônios da empresa parte ou total, comprar, hipotecar, administrar bens, vender;

bens imóveis e/ou móveis, fazer transferências, e ainda representá-la, em quaisquer8

estabelecimentos bancários, tais como Banco itaú S/A, HSBC Bank Brasil S/A - Banco'!

Múltiplo, Banco da Amazônia S/A, Banco Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A, Banco|

Santander (Brasil) S/A, UNIBANCO S/A, Agência de Fomento do Amapá - AFAP, Caixa^

Econômica Federal, agências desta cidade, ou em quaisquer outras agências, podendo|
depositar, levantar e retirar quaisquer importâncias, assinar guias de recebimento, fazer\

recadastramento, prestar declarações, dar quitação, fazer depósitos e retiradas, verificarj

e solicitar saldos e extratos de conta, assinar requerimentos, despachar o que sè fizerl

necessário, solicitar dados e informações, abrir e movimentar ©encerrar contas de.j

quaisquer espécie ou modalidades, contrair empréstimos, financiamentos, assinar\

projetos, prestar fianças, dar aval, cancelar cartão, registrar, alterar© cancelar senhas,*

solicitar e receber cartão magnético e/ou visa electron, requerer talonários de cheques,|

emitir e endossar cheques avalizar promissórias, sacar, aceitar e avalizar letras de câmbio,~

emitir, reconhecer, endossar e avaliar duplicatas, endossar "Warrants" e conhecimentos,- . ' . \

assinar  borderôs,  assinar  contratos  de abertura  de crédito, empréstimos  *e

financiamentos, autorizar abatimentos, descontos, prorrogações de títulos em cobrança,.    ;

depositar e retirar duplicatas em cobrança, protestar títulos, representá-la perante às"-"             \

Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias em geral, Instituto,  -:

Nacional de Seguridade Social (INSS), Justiça do Trabalho, Junta Comercial, DelegaciaJ :

Regional do Trabalho, Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá-CTMAC, Ministério'
do Trabalho, Diretoria de Imposto de Renda da Receita Federal do Brasil, Companhias de<. .
Seguros, Delegacias, Prefeituras e onde mais com esta se apresentar e necessário for,i

retirar da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e das estações de estrada de ferro eu
de rodagem, registrados, vales postais, encomendas e mercadorias, admitir, punir e':•   }

demitir empregados, assinar guias, livros ©papéis fiscais, representá-la em Juízo,l ' .

constituir advogados com os poderes da cláusula Ad Judicia, além dos especiais para*

propor compromissos e acordos, desistir, transigir, receber e dar quitação, receber- -

intimações, citações e notificações, requerer falência de seus devedores, conceder ou^  :

embargar concordatas, fazer declarações e cessões de seus créditos, assinar toda a' .  "  t

correspondência da outorgante, inclusive a dirigida a bancos, movimentar as contas;;    •^       :,

vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conferindo-lhes,.       '•   *•

3  • !   • *
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SELO ELETRÔNICO

- Escrevente -

da verdadeEm Tests.

(WILDISON FURTADO DA SILVA), Escrevente, dou fé e assino em público e raso. Nesta

Certidão foi utilizado o Selo eletrônico n9 00011905301045021700437, consulte a
validade deste selo no site: extrajudicial.tjap.jus.br. Emolumentos R$ 63,35.

assinando, requerendo, autorizando, alegando e promovendo tudo quanto for necessário

a bem de seus direitos e interesses, praticando todos os demais atos que forem

indispensáveis ao fiel cumprimento do presente njandato, inclusive substabelecer. Ainda,

pelo outorgante me foi dito que assume integral responsabilidade pelas informações por
ela fornecidas, isentando o Oficial desta Serventia da responsabilidade de eventuais erros

materiais porventura existentes. ASSIM o disse, do que dou fé, e me pediu este

Instrumento, que lhe li, aceitou e assinou, dispensadas as testemunhas ex vi, do Art. 215,

parágrafo 59 do C.C.B. EU, AUNNE CRISTINA DOS SANTOS, Auxiliar de Escrevente, digitei

e colhi a manifestação da vontade e assinatura. E, EU, (DEILA ALVES CAJADO),
Escrevente, Conferi, dou fé e assino. Macapá-AP, 09 de agosto de 2016. (ass.) TAYNA

MAYRA SEIXAS ALVES SOUZA (ass.) ANDERSON D'ALMEIDA DIAS. Trasladada na mesma
data em Macapá-AP. Eu, SIRLANDIA DA SILVA CORRÊA BENTES, Escrevente, Certifico,
Subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Neste instrumento foi utilizado o selo de

identificação n9.AA037369. Emolumentos R$ 64,16." Certifico que o presente Instrumento
de mandato, encontra-se sem averbações referentes a Revogação, estando o referido

Instrumento em pleno vigor. Nada mais se contém na mencionada Procuração que

extraída por Certidão de "INTEIRO TEOR", por mim, WILDISON FURTADO DA SILVA,
Escrevente, Macapá-AP, 11 de fevereiro de 2020. E
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