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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 031/2021-CLC/PGE 

 

 

PROCESSO N.º 00039/PGE/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2020-CLC/PGE 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Art. 3º, inciso I, II e IV do Decreto Estadual n.º 3.182/2016; 

 

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 
01.002.322/0001-32, com sede na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n.º 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.º 0024, publicado no DOE de 02/01/2015, inscrito no CPF sob o n.º 658.097.774-49, portador 
da Carteira de Identidade n.º 025.851 – AP (2ª via); ou por seu Subprocurador-Geral THIAGO LIMA 
ALBUQUERQUE, nomeado pelo Decreto n.º 0224, publicado no DOE de 14/01/2019, inscrito no CPF sob o 
n.º 879.347.953-00, portador da Carteira da OAB n.º 1676-B – OAB/AP ou pelo Subprocurador-Geral Adjunto 
DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO, nomeado pelo Decreto nº. 0363, publicado no DOE de 
25/01/2019, inscrito no CPF sob o n.º 221.086.058-00, portador da Carteira da OAB n.º 1533-B – OAB/AP, 
considerando a homologação da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica n.º 029/2020- 
CLC/PGE, em 31/03/2021 constantes nos autos do processo administrativo  SIGA n.º 00039/PGE/2019 
RESOLVE: registrar os preços da empresa indicada e qualificada na Ata de Registro de Preços n.º 031-
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.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
n.º 147/2014, Lei Complementar Estadual n.º 108/2018, do Decreto Federal n.º 8.538/2015, Decreto Estadual 
n.º 2.648/2007, Decreto Estadual n.º 3.182/2016, Decreto Estadual n.º 3.184/2016, Decreto Estadual n.º 
3.313/2016, na  Lei n.º 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: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores terrestres, a fim de 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.º 3.182/2016 c/c o §4º do art.15 da Lei n.º 8.666/93). 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  

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:  
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LOTE 07 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Preço 

Unitário 
R$ 

Preço Total 
R$ 

01 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE 
- VEÍCULO ADAPTADO E 
CARACTERIZADO - TIPO 
CAMINHONETA ABERTA - MODELO 
PICK-UP - ESPECIFICAÇÕES: SEM 
MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL/ 
VEÍCULO DE FABRICAÇÃO 
NACIONAL/ 0 (ZERO) KM/ CABINE 
DUPLA/ TRAÇÃO 4X4/ MODELO E 
ANO DE FABRICAÇÃO MAIS 
RECENTE LANÇADO NO MERCADO/ 
MOTOR A DIESEL OU 
GASOLINA/ÁLCOOL (FLEX)/ 
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.3/ 
CÂMBIO MANUAL OU AUTOMÁTICO 
COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) 
MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) À RÉ/ 
4 (QUATRO) PORTAS LATERAIS/ 
CAPACIDADE DE TRANSPORTE 
PARA 5 (CINCO) PESSOAS/ SEM 
MOTORISTA/ SEM COMBUSTÍVEL; 
CAPACIDADE DO TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 80 
(OITENTA) LITROS/ 
QUILOMETRAGEM LIVRE/ FREIOS 
ABS (FUNÇÃO EBD)/ AIR BAG DUPLO 
(MOTORISTA/PASSAGEIRO)/ 
DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA/ 
AR CONDICIONADO INTEGRADO 
(QUENTE E FRIO) ORIGINAL DE 
FÁBRICA/ ACIONADORES ELÉTRICOS 
PARA OS VIDROS DIANTEIROS/ 
TRASEIROS E AS TRAVAS DAS 
PORTAS/ INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
DE ADAPTAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DEVEM SER 
ESPECIFICADAS NO EDITAL DO 
CERTAME. ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: Locação de veículo – 
modelo pick-up caracterizado e 
adaptado para policiamento ostensivo 
motorizado - Dimensões externas 
mínimas: Altura – 1.700mm; 

DIÁRIA 14.600 561,64 8.199.944,00 
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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%; Tipo de combustível: diesel; 
Motorização: 2.4; Freios ABS (função 
EBD); Air bag duplo 
(motorista/passageiro); Ar condicionado 
integrado (quente e frio) original de 
fábrica; Acionadores elétricos para os 
vidros dianteiros, traseiros e as travas 
das portas; Capacidade da bateria 
conforme especificado no manual do 
veículo e utilizado na linha de 
montagem, faróis de neblina; Sem 
motorista; Sem combustível; Cabine 
dupla; Tração 4x4; Portas laterais: 04; 
Direção: hidráulica; COR DO VEÍCULO: 
branca; Quilometragem: livre. Veículo de 
fabricação nacional, 0 (zero) km/ Modelo 
e ano de fabricação mais recente 
lançado no mercado/ Câmbio manual ou 
automático com no mínimo 05 (cinco) 
marchas à frente e 1 (uma) ré/ 
Capacidade de transporte para 05 
(cinco) pessoas. Acessórios: Bancos e 
cintos de segurança em conformidade 
com a Resolução do CONTRAN, 
encosto de 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 película 
de 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 tapete 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 
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abertura interna das portas e maçanetas 
externas confeccionados em metal 
reforçado; Dispositivo interno para 
abertura 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; 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 “B” 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 passageiros 
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 
acessórios elétricos, eletrônicos e 
equipamentos que possam vir a ser 
adaptados ao veículo. Adaptações para 
Uso Militar: SINALIZADORES 
ACÚSTICOS/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 +- 5%, 
montado sobre uma base única em ABS 
reforçado com 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 01 (um) watts 
cada led, montados em blocos ópticos 
de policarbonato, com led´s dispostos 
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linearmente na barra, em blocos 
compostos por 06 led‟s cada, 
distribuídos em fila dupla pelas faces 
laterais, frontal e traseira com 
visibilidade de 360º, gerando no mínimo 
cinco funções de efeitos luminosos, 
comandadas por controle remoto digital 
e através de circuitos eletrônicos de 
chips micro controladores 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 de 
led‟s, 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 corneta 
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. 
Deverá ainda possuir no seu próprio 
corpo pontos específicos na corneta, 
não se admitindo a utilização de rosca 
principal de saída do áudio para tal fim 
(medidas variáveis em função da marca 
e modelo dos equipamentos para 
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 atenda as normas técnicas em 
vigor, no que se refere a ensaios contra 
vibração, umidade, poeira, corrosão e 
fotometria classe 1 nos módulos centrais 
frontais; TRANSCEPTOR MÓVEL 
VEICULAR – RÁDIO DIGITAL – Rádio 
transceptor móvel, compatível com o 
novo Sistema de Radiocomunicação 
Digital implementado pela SEJUSP/AP, 
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Transceptores Móveis, equipamento 
transceptor de sinais de 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 TETRA 
(Terrestrial Trunked Rádio); Faixa de 
Frequência: 380 MHz a 400 MHz; 
Operar em Modo Troncalizado (TMO), 
Sub Modos Repeater e Gateway; Operar 
em Modo Direto (DMO); Possuir módulo 
GPS (global positioning system) para 
exportação de dados para sistemas 
AVL/APL; Largura de banda de canal: 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 a 
operação de Segurança Pública (TEA1); 
Capacidade de prover tráfego de voz e 
dados simultaneamente; Capacidade de 
prover comunicação Half-duplex e 
fullduplex; Capacidade de inter-operação 
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 
grupo e de emergência; Capacidade de 
enviar sinalização de alarme de 
emergência com o pressionamento de 
botão específico para essa função 
localizado em um lugar de fácil acesso; 
Deverá possuir a capacidade de ser 
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habilitado e desabilitado remotamente 
por interface aera; 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 eletrônica de 
rádio, 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 do software 
interno de operação, a fim de adicionar 
novos recursos e funcionalidades, 
utilizando-se a mesma plataforma sem 
substituição do equipamento; Possuir 
certificado IP67 ou superior; Selo de 
homologação ANATEL. Cada 
Transceptor Móvel deverá ser composto 
de: 01 (um) equipamento transceptor de 
rádio, 01 (um) microfone de mão de 
transmissão, 01(uma) antena colinear 
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 
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software atualizado e compatível com a 
versão do equipamento. 
GRAFISMO/LOGOTIPO: padrão PMAP 
(layout a ser fornecido). Todos os 
veículos deverão apresentar-se em 
perfeitas condições de uso, com todos 
os equipamentos de conforto e 
segurança determinados por lei, com 
toda documentação atualizada (DPVAT 
pago), perante os órgãos competentes. 
Incluso a Manutenção Preventiva e 
Corretiva; inclusos serviços de 
borracharia; incluso a obrigação da 
cobertura com apólice de seguro contra 
danos pessoais e materiais em caso de 
acidentes, furto/roubo e demais sinistros, 
inclusive terceiros. Grafismo e 
Adesivagem: Conforme indicação do 
Contratante. MARCA/MODELO: GM-
CHEVROLET S10 CD 4x4 FLEX. 

VALOR TOTAL  R$ 8.199.944,00 

2.2. O fornecedor classificado é o seguinte:  

1º Classificada – Empresa detentora da ARP 

Razão Social: Reche Galdeano & Cia 
Ltda. 

CNPJ: 08.713.403/0001-90. 

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 887, Bairro Praça 14 de Janeiro.  

Cidade: Manaus UF: AM CEP: 69.020-141. 

Telefone: (92) 3611-2930/3664-4396. Celular: (92) 984099923. 

Endereço Eletrônico: davi.brandt@rechegaldeano.com.br 

Representante: Sidnei Reche Galdeano Filho. 

RG n.º/Órgão Expedidor/UF:1764441-0/SSP/AM CPF n.º: 823.208.532-00 

  

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, §2º do art.13 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA 
(Decreto n.º 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.º 3.182 /2016. 

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

Empresa Item 



 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.   9 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 
Proc. n.º 

00039/PGE/2019 

Fls.: ____ 
Rub.:____ 

     NÃO HOUVE INTERESSADOS - 

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. 

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.º 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.º 8.666/93. 

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

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 – Coordenadoria de Sistema de Registro 
de Preços. 
4.2. São participantes os seguintes órgãos e entidades: 

4.2.1 Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá – AGEAMAP; 
4.2.2 Polícia Civil do Estado do Amapá - DGPC; 
4.2.3 Defensoria Pública do Estado do Amapá – DEFENAP; 
4.2.4 Secretaria de Estado da Administração - SEAD; 
4.2.5 Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades – SDC; 
4.2.6 Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ; 
4.2.7 Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA; 
4.2.8 Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública - SEJUSP; 
4.2.9 Secretaria de Estado de Transporte - SETRAP; 
4.2.10 Polícia Militar do Estado do Amapá – PMAP; 
4.2.11 Gabinete do Vice-Governador - VICE-GOV. 

5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. Nos termos do art. 24 do Decreto n.º 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, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.   

5.4. De acordo com o art. 24, § 5º do Decreto Estadual n.º 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. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

6.1. O Órgão Gerenciador, além dos incisos consignados no art.5º do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, 
obriga-se a: 



 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.   10 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 
Proc. n.º 

00039/PGE/2019 

Fls.: ____ 
Rub.:____ 

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 ordem de classificação 
indicada na licitação;  

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; 

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES PARTICIPANTES   

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

7.1.1. Deverão tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços – ARP, inclusive de eventuais 
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.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ARP   

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. 
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9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

9.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n.° 2.648/2007, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapáe 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; 

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 documentaçãofalsa; 

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 nº 8.666/1993.  

9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 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) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 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 20% (vinte 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 proporcional 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 inidoneidadepara 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; 
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9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 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 “f” do item 9.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

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 nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e na 
Lei nº 9.784/1999, sendo competência do órgão Gerenciador o processamento das penalidades. 

9.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da Central 
de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

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

9.9. 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 nº 9.784/1999. 

9.10. 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. 

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

9.12. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado pela Lei 
nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

9.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

9.14. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

10.1. O 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; 
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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.º 8.666/93, ou no art. 
7º da Lei n.º 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. 

11. DA PUBLICIDADE 

11.1. O 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.º 3.182/2016. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 029/2020-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. 

12.3. 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.  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Macapá-AP, 13 de abril de 2021. 

 

 

 

 

      
Procurador Geral  

 

Sidnei Reche Galdeano Filho 
CPF n.º 823.208.532-00 

Representante Legal da Beneficiária da ARP 
RECHE GALDEANO & CIA LTDA 

CNPJ: 08.713.403/0001-90 
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