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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ 
COMANDO GERAL 

DA/DCC 
 

“MINUTA” 

CONTRATO Nº ___/2020-PMAP 

Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito 
público interno, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ-PMAP, 
inscrita no CNPJ (MF) nº 06.023.862/0001-16, situada na Rua Jovino Dinoá, nº 146, Bairro 
Beirol, CEP 68.902-030, Macapá-AP, neste ato representado por seu Comandante Geral, 
CEL PM JOSÉ PAULO MATIAS DOS SANTOS, CPF nº 302.270.702-91, RGC nº 1056685, 
pelo Decreto nº 1605, de 15 de abril de 2019, publicado no DOE/AP nº 6900, de 15 de abril 
de 2019, residente e domiciliado na Avenida dos Guaranis, nº 404, Beirol,CEP 68.902-160, 
Macapá-AP, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado, a Empresa 
________________________,inscrita no CNPJ (MF) nº ___________________ com sede 
_____________________________________ CEP.: ________________, representada 
neste ato pelo Sr. ______________, CPF (MF) nº __________________,  RG nº 
_________________, residente e domiciliado na ________________________, doravante 
denominada CONTRATADA,resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito 
celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 A contratação dar-se-á mediante processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, em 
conformidade com o art. 24, inciso IV c/c art. 26, incisos I, II e III, da Lei Federal nº 8.666/93 
(Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações, estando de acordo com a legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO VEICULAR, 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ-PMAP, considerando as condições, especificações e 
quantitativos constantes no Projeto Básico e neste Contrato.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 

3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os 
documentos abaixo relacionados: 
a) Projeto Básico e apêndices; 
c) Pareceres Jurídicos; 
d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada; 
e) Resultado da Dispensa de Licitação. 

 
 

 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ E 
A EMPRESA ____________, PARA OS FINS 
ABAIXO DECLARADOS. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da dotação orçamentária 
34.01.01-PMAP, Fonte 101 RTU (FPE), Programa de Trabalho nº 
1.06.181.0037.2310.0.160000 – Operacionalização da Policia Militar, Natureza de Despesa 
nº 339039- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, tendo sido emitida a Nota de 
Empenho nº 2020NE_____, de __/__/____, no valor de R$ _______ (____________), que 
será pago de acordo com a execução do serviço contratado. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado por meio da Diretoria Orçamentária e Financeira (DOF) da 
PMAP, após a regular prestação do serviço, mediante o processamento normal de 
liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda do 
Amapá (SEFAZ-AP). 
5.2 O pagamento será efetuado conforme demanda efetivamente executada, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura e de planilha com a discriminação dos serviços 
executados, com preços unitários, parciais e totais, referente a todos os serviços de 
sanitização ocorridos naquele período.  
5.3 Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de 
Empenho, sem o que, não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, 
será estabelecido um prazo de 01(um) a 03(três) dias úteis para a Contratada fazer a 
substituição.  
5.4 Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos apresentados em atendimento 
às exigências do subitem anterior, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará 
retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade. 
5.5 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 
Contratada da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) serviço(s) regularmente 
executado(s) acompanhado(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), junto à administração 
contratante, para sua devida certificação, conforme disposto no art. 29 da Lei 8.666/93 e no 
art. 7 do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011.  
5.6 A Contratante se reserva ao direito de exigir da Contratada, em qualquer época, a 
comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias e com as Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal.  
5.7 No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou 
contribuição, deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a condição da 
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de 
isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa 
Contratada, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita e/ou enquadrada 
em sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que 
preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei.  
5.8 O PAGAMENTO será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária, 
no Banco _________, Agência nº _______ e Conta Corrente nº __________. 
5.9 Caberá a Contratada informar com clareza o nome do banco, assim como os números 
da respectiva agência e da conta-corrente em que devera ser efetivado o crédito.  
5.10 A Contratante reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a 
serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade 
aplicada durante a execução do serviço.  
5.11 Nenhum pagamento será efetuado a Contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária 
do valor inicial. 
5.12 Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada, em caso de descumprimento 
das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
5.13 É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo 
não estiver de acordo com as especificações constantes neste instrumento.  
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5.14 Fica reservado à Contratante o direito de suspender o pagamento, até a 
regularização da situação se, no ato da entrega dos veículos, forem identificadas 
imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas contidas neste 
instrumento e seus anexos; 
5.15 Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 
os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

a) EM = I x N x VP, sendo:  
     EM = Encargos moratórios;  
     N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;  
     VP = Valor da parcela a ser paga;  
b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
     I= (TX/100)/360   
     I= (6/100)/360 = 0,00016438  
     TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

CLÁUSULA SEXTA – DA ESPECIFICAÇÃO, PRESTAÇÃO, LOCAL E CONDIÇÕES DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 Da especificação do serviço:  
6.1.1 O serviço de sanitização veicular deverá ser realizado através do 
nebulizador/atomizador a frio aplicado por profissional qualificado e treinado, com EPI's 
adequados para o serviço;  
6.1.2 O serviço de sanitização veicular deverá ser realizado através do 
nebulizador/atomizador a frio aplicado por profissional qualificado e treinado, com EPI's 
adequados para o serviço;  
6.1.2 O produto a ser utilizado no serviço contratado deverá ser um sanitizante específico, 
registrado e aprovado pelo Ministério da Saúde e ANVISA;  
6.1.3 O produto deverá possuir eficácia comprovada pelos órgãos sanitários contra os 
seguintes patógenos: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, pseudomonas 
aeruginosa e h1n1/influenza e, principalmente, contra o COVID 19 (coronavírus); 
6.1.4 A Contratada deverá utilizar produtos que garantam 99,9% de eficácia contra os 
patógenos descritos acima, por aplicação; 
6.1.5 A Contratada deverá emitir certificado veicular de sanitização/esterilização e do 
produto com registro Testado e Aprovado no Ministério da Saúde e ANVISA, a cada serviço 
de sanitização, por batalhão da PMAP, no qual deverá constar informações sobre as 
viaturas sanitizadas; 
6.1.6 A Contratada deverá observar e atender o previsto na Resolução de Diretoria 
Colegiada – RDC Nº 14, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007, da ANVISA; 
6.1.7 A Contratada deverá observar e atender o previsto na NOTA TÉCNICA Nº 
34/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, a qual contém recomendações e alertas 
sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos realizados durante a pandemia da 
COVID-19. 
6.2 Do local e das condições de execução do serviço: 
6.2.1 O serviço deverá ser executado nas dependências dos respectivos batalhões, os quais 
possuem seus endereços descritos no Anexo IV do Projeto Básico; 
6.2.2 As viaturas do Batalhão de Policiamento Rural – BPRU, serão deslocadas até as 
dependências do 4º BPM ou 2º BPM, para passarem por sanitização, de acordo com a 
conveniência referente à distância de suas bases; 
6.2.3 O gerenciamento da sanitização das viaturas do BPRU, bem como seu 
deslocamento para a sanitização no 4º BPM ou 2º BPM ficará a cargo do oficial de área, 
fiscal de contrato e Diretoria de Logística da PMAP, que definirão de acordo com a distância 
o melhor local para sanitização; 
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6.2.4 Quando nos endereços dos batalhões, o técnico da empresa, devidamente 
identificado e equipado, deverá entrar em contato com o oficial de área do batalhão para 
informar os procedimentos que serão realizados e demais prescrições; 
6.2.5 O serviço de sanitização nas viaturas do policiamento ordinário deverá ser executado 
duas vezes ao dia, logo após a higienização das viaturas, nos horários descritos abaixo: 

SERVIÇO HORÁRIO 

1ª SANITIZAÇÃO 05h às 08h 

2ª SANITIZAÇÃO 16h às 18h 

6.2.6 O serviço de sanitização nas viaturas da “Operação Covid-19” se dará nos horários 
descritos abaixo: 

SERVIÇO HORÁRIO 

1ª SANITIZAÇÃO 04h30min às 07h30min 

2ª SANITIZAÇÃO 15h30min às 17h30min 

6.2.7 A “Operação Covid-19”, que fiscaliza o cumprimento dos decretos estaduais 
relacionados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus poderá ter seus horários 
alterados, pela conveniência da administração. Desta forma, caso a mudança de horário 
venha ocorrer, a empresa será comunicada no dia anterior, pela Diretoria de Logística da 
PMAP, para que possa se adequar ao horário e realizar a sanitização nas viaturas; 
6.2.8 A mudança em quaisquer dos horários previstos para as sanitizações acima, tanto do 
policiamento ordinário quanto da operação Covid-19, não acarretará qualquer ônus à 
Contratante; 
6.2.9 As viaturas serão sanitizadas em seus respectivos batalhões, o gerenciamento 
deverá ser feito pelo oficial de área, com suporte do Coordenador do Centro Integrado de 
Operações da Defesa Civil, de modo que não haja prejuízo ao policiamento; 
6.2.10 Caso, por motivo de força maior, alguma viatura deixar de passar pelo serviço de 
sanitização, esta deverá preferencialmente não ser empregada no policiamento até o 
próximo procedimento sanitizador. Entretanto, caso não haja outra alternativa, a equipe de 
policiais deverá ser informada da necessidade de higienizá-la com os insumos de higiene 
existentes no batalhão; 
6.2.11  Próximo ao horário previsto para sanitização e respeitando o fluxo de ocorrências, o 
oficial de área deverá coordenar a ida das viaturas para a lavagem e posteriormente para o 
batalhão, para que estas passem por sanitização; 
6.2.12 Uma vez sanitizada a viatura não deverá retornar ao policiamento, devendo aguardar 
ativação no turno seguinte, salvo motivo de força maior; 
6.2.13 No batalhão, o técnico da empresa indicará ao oficial de área o local mais apropriado 
à execução do serviço; 
6.2.14 A Contratada deverá emitir certificado veicular de sanitização/esterilização e do 
produto com registro Testado e Aprovado no Ministério da Saúde e ANVISA, a cada serviço 
de sanitização, por Batalhão da PMAP, no qual deverá constar informações sobre as 
viaturas sanitizadas; 
6.2.15 O certificado acima deverá ser entregue ao oficial de área, que deverá encaminhá-lo 
à Diretoria de Logística, de modo que o fiscal do contrato possa ter acesso e fazer o controle 
da execução do serviço; 
6.2.16 O fiscal de Contrato da PMAP deverá manter contato constante com a empresa, com 
os oficiais de área, com a Diretoria de Logística e com a Diretoria de Operações da PMAP, 
de forma a mediar qualquer impasse referente à execução do serviço; 
6.2.17 O fiscal de contrato poderá, em caso de dúvida, recorrer à Diretoria Administrativa da 
PMAP, a qual é a responsável pela elaboração do Projeto Básico. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DO SERVIÇO 

7.1 Os serviços deverão ser executados diariamente, de forma ininterrupta, de forma a 
garantir a proteção necessária aos policias militares que atuam na linha de frente do 
policiamento, através do policiamento ostensivo motorizado.  
7.2 A Contratada utilizará obrigatoriamente produtos aprovados pelo Ministério da Saúde 
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(ANVISA) e Ministério da Agricultura, que tenham eficácia contra os seguintes patógenos: 
staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, pseudomonas aeruginosa e h1n1/influenza 
e, principalmente, contra o COVID 19 (coronavírus).  
7.3 O produto utilizado não deverá deixar resíduos, deverá ser inodoro, além de não 
manchar superfícies e não causar qualquer tipo de alergia. 
7.4 A Contratada deverá emitir certificado veicular de sanitização/esterilização e do produto 
com registro Testado e Aprovado no Ministério da Saúde e ANVISA, a cada serviço de 
sanitização, por Batalhão da PMAP, no qual deverá constar informações sobre as viaturas 
sanitizadas.  
7.5 Sendo detectada qualquer irregularidade no certificado e nas informações que este 
atesta, a Contratada será comunicada pelo fiscal de Contrato e deverá providenciar reparo, 
no que couber, imediatamente. 

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

8.1 O recebimento do serviço não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá 
da aferição pelo Fiscal do Contrato designado, quanto à qualidade satisfatória, tal aferição 
se dará através da análise dos certificados de sanitização emitidos pela Contratada, bem 
como informações repassadas pelo oficial de área dos batalhões a respeito da execução do 
serviço.  
8.2 Os serviços serão recebidos: 
a) Provisoriamente: no ato da entrega dos serviços, ocasião em que o responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização procederá à conferência de sua conformidade com as 
especificações da Ordem de Serviço e das demais condições constantes deste instrumento 
e no Projeto Básico. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse 
recebimento;  
b) Definitivamente: em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, após análise 
dos serviços executados, por servidor designado pela autoridade competente. 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

9.1 Nos Termos do art. 67, §1º, da Lei nº 8.666/93 a Contratante designará um 
representante para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente Contrato, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas.  
9.2 O fiscal do Contrato não terá nenhum poder de mando, gerência ou controle sobre os 
empregados designados pela empresa contratada para a prestação dos serviços, objeto 
deste instrumento, cabendo-lhe, no acompanhamento e fiscalização do Contrato, registrar 
todas as ocorrências relacionadas à sua execução, comunicando à empresa, por meio do 
seu representante e/ou Preposto, as providências necessárias à sua regularização, as quais 
deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.  
9.3 Ainda nos Termos do art. 67, §2º, da Lei nº 8.666/93, as decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas ao seu gestor, em 
tempo hábil para adoção das medidas convenientes.  
9.4 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato consoante, 
especificado neste instrumento e no Projeto Básico, deverão ser prontamente atendidas 
pela Contratada, sem ônus para a Contratante.  
9.5 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
empresa, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e/ou prepostos, conforme determina o art. 70 da Lei nº 
8.666 de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES  

10.1 Obrigações da Contratada:  
10.1.1 A Contratada se obriga a executar todo o serviço descrito ou mencionado neste 
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Contrato e no Projeto Básico, para tanto, todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos 
necessários, serão de inteira responsabilidade da empresa.  
10.1.2 Serão de responsabilidade da Contratada, todas as despesas em sua totalidade, 
bem como aquelas relativas a tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venham 
a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado.  
10.1.3 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos neste 
projeto básico, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 
greve, falta ou serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese 
alguma, qualquer relação de emprego com a Contratante.   
10.1.4 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato, conforme dispõe o art. 71, parágrafos 1º e 2º, da Lei 
nº 8.666/93.  
10.1.5 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus 
empregados, nos termos da legislação vigente.  
10.1.6 Providenciar para que os seus funcionários utilizem equipamentos de proteção 
individual previsto pelas normas de segurança do trabalho.   
10.1.7 Manter um técnico responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante ou preposto, para tratar com o fiscal de contrato sobre assuntos relacionados 
ao serviço.  
10.1.8 Manter seus funcionários devidamente identificados durante a execução dos serviços 
contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias ao relacionamento cordial e 
educado para com o pessoal da PMAP e o representante por ela designado para 
supervisionar os trabalhos.  
10.1.9 Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada 
por representantes por partes, e indenizar a Contratante ou a terceiros, todo e qualquer 
dano pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do Contrato. 
A indenização devida será procedida pela Contratada em favor da Contratante ou partes 
prejudicadas, independente de qualquer ação judicial.  
10.1.10 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, 
utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total 
responsabilidade da Contratada a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus 
empregados, em decorrência da execução do objeto do presente instrumento.  
10.1.11 Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato sem previa 
anuência e autorização da Administração, que analisará o caso com base no que prevê o 
Art. 72 da Lei 8.666/93.  
10.1.12 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades 
federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados 
com os serviços e/ou fornecimentos contratados.  
10.1.13 Cumprir os prazos previstos neste Contrato.   
10.1.14 Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a 
empresa informar a Contratante, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de 
renovação ou apresentação de qualquer desses documentos;  
10.1.15 Utilizar equipamentos e ferramentas necessários à boa execução de todos os 
serviços e empregar aos métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de acordo com as 
Normas vigentes, e especificações fornecidas; 
10.1.16  Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples 
defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham 
de má execução dos serviços ou má qualidade do material; 
10.1.17  Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização do 
serviço;  
10.1.18 Fornecer a Contratante certificado do serviço executado, em papel timbrado da 
Contratada, assinado pelo seu representante, com registro Testado e Aprovado no 
Ministério da Saúde e ANVISA, a cada serviço de sanitização, por Batalhão da PMAP, no 
qual deverá constar informações sobre as viaturas sanitizadas. 

10.2 Obrigações da Contratante: 
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10.2.1 Deverá proceder ao pagamento referente à contratação, dentro do cronograma de 
liberação do financeiro pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá (SEFAZ-AP) em 
até 30 (trinta) dias; 
10.2.2 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações exigidas; 
10.2.3 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelo representante da Contratada;  
10.2.4 Comunicar oficialmente a Contratada qualquer irregularidade verificada que esteja 
relacionada com a execução do serviço;  
10.2.5 Supervisionar a execução do serviço objeto deste Contrato, e atestar documentação 
referente ao quantitativo de serviços efetivados; 
10.2.6 A Contratante procederá fiscalização através de nomeação de fiscal de Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à Contratada: 
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
11.1.2. Interromper o fornecimento do objeto sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E 
FINANCEIRO 

12.1 Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispõe o art. 65, inciso II, alínea 
“d”, da Lei Federal nº 8.666/93 e objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato. Os preços ajustados entre as partes poderão ser alterados, 
mediante o instituto  do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, quando devidamente 
comprovada a incidência na economia do contrato, de fatos imprevisíveis ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, decorrentes de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando área econômica extraordinária e extracontratual, que neste caso será 
formalizado por ADITAMENTO. 
12.2 Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, o locador deverá solicitar 
atualização dos valores, elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando 
os novos valores, para que se mantenha o equilíbrio econômico e para que o valor 
disponibilizado pela Contratante, para estes gastos, esteja compatível com os valores de 
mercado. 
12.3 Nos casos de variação de preços fornecidos pelo locador, o instituto utilizado 
também sofrerá REAJUSTAMENTO, baseado na variação do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS 
DE MERCADO – IGPM, apurado e divulgado pela FGV, levando-se em consideração o 
período compreendido entre a data limite de apresentação do preço proposto pelo Locador e 
a data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância 
provocadora de tal reajuste, perante a devida comprovação da Contratada. 
12.4 Os valores referentes ao serviço de locação de imóvel, eventualmente, poderão 
ainda sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, nos seguintes casos: 
12.4.1 Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial, na hipótese 
de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência 
incalculáveis, retardadores ou impeditivo da execução do ajustado, ou ainda em caso de 
força maior, caso fortuito, fato príncipe e fato da Administração, nos termos do art. 65, inciso 
II, “d” e § 5º, da Lei 8.666/93; 
12.4.2 Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do 
mercado, ou ainda, quando ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5º, da Lei 
8.666/93. 
12.5 As alterações de que tratam as SUPRESSÕES e ACRÉSCIMOS em percentual de 
25%, somente poderão ocorrer após 01 (um) ano de vigência do instrumento contratual, já 
quando se tratar do instituto do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO a alteração se 
efetuará no momento de sua ocorrência. 
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13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

13.1 Os preços serão irreajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer reajustes no 
período de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta comercial emitida pela 
Contratada. 
13.2 O reajuste dos preços, quando cabível, será realizado com base na variação do 
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO – IGPM, no período compreendido entre a 
data em que o preço proposto e adjudicado pela PMAP e a data em que o índice foi 
divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal 
reajuste. 
13.3 Em conformidade com o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 10.192/01, o reajuste 
só poderá ocorrer nos contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a 01 (um) 
ano, decorrido 12 (doze) meses da apresentação da proposta pela Contratada ou do 
orçamento a que ela se referir, se assim couber. 
13.4 Os Contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta 
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados 
ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições contidas no § 3º da Lei nº 
10.192/01, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
13.5 No caso em que for admitido o reajuste de preço, será considerada nula de pleno 
direito qualquer estipulação de periodicidade inferior a 01 (um) ano. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração da Polícia 
Militar do Estado do Amapá poderá, resguardados os preceitos legais pertinentes, aplicar a 
Contratada as seguintes sanções: 
14.1.1 Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e 
por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o 
máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
14.1.2 Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 
total da Nota de Empenho, caracterizando inexecução total do Contrato, bem como, 
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela recusa em retirar a Nota de 
Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente e sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
14.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o locador ressarcir a Administração da Polícia Militar do Estado do Amapá pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior. 
14.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração da Polícia Militar do 
Estado do Amapá, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
Contratada que: 
14.2.1 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
14.2.2 Comportar-se de modo inidôneo; 
14.2.3 Fizer declaração falsa; 
14.2.4 Cometer fraude fiscal; 
14.2.5 Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
14.2.6 Fornecer o objeto em desconformidade com o especificado e aceito; 
14.2.7 Se recusar, injustificadamente, em retirar e receber a Nota de Empenho; 
14.2.8 Não apresentar situação regular, no recebimento da Nota de Empenho; e 
14.2.9 Não substituir, no prazo estipulado, o objeto recusado pela PMAP.  
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14.3 Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couberem 
às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93. 
14.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração da Polícia Militar do Estado do Amapá, em relação a um dos 
eventos arrolados no subitem anterior, a Contratada ficará isenta das penalidades 
mencionadas. 
14.5 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração da Polícia Militar do Estado do Amapá, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão 
ser aplicadas ao locador juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados. 
14.6 Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, 
no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante estabelecido no art. 87, § 
2º da Lei 8.666/93. 
14.7 As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 
Administração, a rescisão unilateral do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

15.1 De acordo com o art. 77 da Lei nº 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento 
irregular das cláusulas e condições estabelecidas em instrumento contratual, por parte da 
Contratada, assegurará a Contratante, sem ônus de qualquer espécie para este e sem 
prejuízo do disposto na cláusula décima quarta, o direito de dá-lo por rescindido. 
15.2 A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de 
recebimento, sem prejuízo dos demais motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
15.3 A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o 
Art. 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores: 
15.3.1 Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração da PMAP, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem 
ônus de qualquer espécie para este nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, 
do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto no item das Penalidades; 
15.3.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja 
conveniência para a Administração da PMAP; e 
15.3.3 Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
15.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor da PMAP. 
15.5 A Contratada reconhece, desde já, os direitos da PMAP em caso de rescisão 
administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
15.6 No procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade 
da PMAP adotar, motivadamente, providências acauteladoras, como: 
15.7 Assunção imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato 
próprio da PMAP; 
15.8 Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos e materiais empregados na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma prevista na legislação em 
vigor; 
15.9 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
PMAP; 
15.10 Dentre outras medidas acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos 
serviços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  

14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas 
na Lei n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/02 e demais normais aplicáveis e subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e 
normas e princípios gerais dos Contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

15.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do 
Amapá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte 
a sua assinatura, conforme preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 

16.1. O CONTRATO terá sua vigência inicial pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da 
data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de 
qualquer outro que seja invocável. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes na presença de 02(duas) testemunhas. 

 
 

Macapá-AP, ___ de _______ de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO  
DO AMAPÁ 

_______________________________ 
______________ 

CONTRATANTE CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunha (1): 
Nome: ____________________________________________ 
CPF (MF) nº_________________________ 
 
 
 
Testemunha (2): 
Nome: ____________________________________________ 
CPF (MF) nº_________________________ 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ 
COMANDO GERAL 

DA/DCC 

 
ANEXO I 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD 
VALOR (R$) 

UNITÁRIO TOTAL  

1 

Serviço de sanitização e 
desinfecção em veículos tipo 
STATION WAGON, visando o 
controle de microrganismos 
infectantes, com 02 (duas) 
aplicações diárias de produtos 
saneantes domissanitários; a 
execução do serviço e o uso de 
produtos químicos deverão 
seguir as Normas 
Regulamentadoras Brasileiras 
(NBR); a empresa deverá 
fornecer os equipamentos, a 
mão de obra e materiais 
necessários para a realização 
do serviço. O local e horário das 
aplicações deverão ser 
determinados pela PMAP. 

 
Serviço 

 
5.040   

2 

Serviço de sanitização e 
desinfecção em veículos tipo 
SUV, visando o controle de 
microrganismos infectantes, 
com 02 (duas) aplicações 
diárias de produtos saneantes 
domissanitários; a execução do 
serviço e o uso de produtos 
químicos deverão seguir as 
Normas Regulamentadoras 
Brasileiras (NBR); a empresa 
deverá fornecer os 
equipamentos, a mão de obra e 
materiais necessários para a 
realização do serviço. O local e 
horário das aplicações deverão 
ser determinados pela PMAP. 

Serviço 11.760   

3 

Serviço de sanitização e 
desinfecção em veículos tipo 
PICK UP, visando o controle de 
microrganismos infectantes, 
com 02 (duas) aplicações 

Serviço 10.080   
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diárias de produtos saneantes 
domissanitários; a execução do 
serviço e o uso de produtos 
químicos deverão seguir as 
Normas Regulamentadoras 
Brasileiras (NBR); a empresa 
deverá fornecer os 
equipamentos, a mão de obra e 
materiais necessários para a 
realização do serviço. O local e 
horário das aplicações deverão 
ser determinados pela PMAP. 

4 

Serviço de sanitização e 
desinfecção em veículos tipo 
FURGÃO, visando o controle 
de microrganismos infectantes, 
com 02 (duas) aplicações 
diárias de produtos saneantes 
domissanitários; a execução do 
serviço e o uso de produtos 
químicos deverão seguir as 
Normas Regulamentadoras 
Brasileiras (NBR); a empresa 
deverá fornecer os 
equipamentos, a mão de obra e 
materiais necessários para a 
realização do serviço. O local e 
horário das aplicações deverão 
ser determinados pela PMAP. 

Serviço 336   

VALOR TOTAL GLOBAL (R$):   

 

Obs.: Conforme especificações, quantitativos e preços vinculados ao Processo de Dispensa 
de Licitação nº _______, Projeto Básico e proposta de preços da empresa contratada.  

 


