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1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de 
confecção de CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL à Polícia Civil do Estado do Amapá. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A Delegacia Geral de Polícia Civil do Amapá (DGPC), como órgão integrante do Sistema de 
Segurança Publica do Estado, responsável pela investigação pré-processual e a formalização de atos 
investigatórios para apuração de infrações penais, com exceção das infrações militares, 
materializadas em inquéritos policiais, termos circunstanciados e outros procedimentos correlatos, 
permitindo a seus integrantes livre acesso para fiscalização em estabelecimentos de jogos e 
diversões públicas, supervisão, controle e fiscalização de serviços privados de vigilância e segurança 
patrimonial, enfim zelar pela ordem e segurança pública, promovendo ou participando de medidas de 
proteção à sociedade e ao indivíduo, necessita, primordialmente, que estes integrantes de carreira 
sejam identificados, isto através da carteira de identidade funcional, exigência contida no art. 42 § 3º 
da Lei Orgânica da Polícia Civil do Amapá nº 0883 de 23/03/2005. 

2.2 Considerando também a necessidade de padronização do documento de identificação funcional, 
conforme contido na Portaria nº 320, de 25 de julho de 2020 do MJSP, que enumerou uma série de 
requisitos de qualidade e segurança, modelo, a ser adotado nas unidades federativas, propõe a 
presente contratação. 

3. FINALIDADE PÚBLICA 

3.1 A finalidade pública consiste na identificação do servidor policial de carreira junto aos 
estabelecimento que precisa fiscalizar, promovendo segurança ao referido e a comunidade 
amapaense. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

4.1 A carteira funcional deverá atender as especificações técnicas contidas na Portaria do MJSP nº 
320, conforme artigo 4º: 

Art. 4º Na confecção do documento deverão ser observados os seguintes parâmetros:  

I - cumprimento das especificações constantes na norma ISO/IEC 7810 para documentos do tipo ID-
1;  

II - formação do cartão por uma camada central e duas camadas externas, laminadas em conjunto 
formando um bloco único, obedecendo ao disposto no inciso I, e com as seguintes características:  

a) a camada central (core) será produzida em substrato microporoso de poliolefina de segurança, 
com elemento infravermelho na cor verde, e deverá apresentar estabilização térmica para impressão 
em ofsete, serigrafia e toner sólido (tipo laser);  

b) as camadas externas (de anverso e reverso) devem ser de polietileno (PET) amorfo, transparente, 
sendo que na camada de anverso será aplicado itens de segurança conforme o inciso VIII e Anexo II; 
e  

c) laminação do polietileno (PET) a quente;  

III - as cores empregadas na pré-impressão do cartão deverão seguir a codificação Pantone® 
Uncoated, tendo como referência a cor de saída, obedecendo as seguintes características e a arte 
estabelecida no Projeto Gráfico Matriz (PGM):  

a) o anverso na cor Blackout, em degradê até a cor cinza Cool Gray 5U; e  



 

 
 

3 

UNIDADE DE INFORMÁTICA – UINF/DGPC 

 

b) o reverso na cor cinza Cool Gray 5U; 

IV - no anverso do documento deverão constar os seguintes dados pré-impressos, seguindo o 
disposto no Anexo I:  

a) no cabeçalho, em orientação centralizada, em letras brancas e em caixa alta:  

1. na primeira linha, em negrito, a inscrição "República Federativa do Brasil";  

2. na segunda linha, o nome da unidade federativa;  

3. na terceira linha, em negrito, a inscrição "Polícia Civil"; e 

4. na quarta linha, em negrito, a inscrição "Identidade Funcional";  

b) à esquerda do cabeçalho, o brasão de armas da unidade federativa, em cores reais e em 
proporção que não ultrapasse a altura do cabeçalho;  

c) abaixo do cabeçalho, orientado à esquerda, espaço destinado à fotografia do policial civil, em fundo 
branco, com dimensões de 24,6 x 19mm;  

d) à direita da fotografia do policial civil, o brasão da força policial em cores reais e em proporção que 
não ultrapasse a altura do box da fotografia do titular;  

e) no centro, em fundo numismático, o Brasão da República Federativa do Brasil e, abaixo do Brasão, 
as iniciais da força policial, seguida da sigla da respectiva unidade federativa, sem traço ou espaço; e 

f) na porção inferior e ao centro, escrita em negrito e em caixa alta, em fundo branco, a frase "válida 
em todo o território nacional", seguindo o disposto no Anexo II;  

V - os dados variáveis a serem personalizados no anverso são:  

a) fotografia colorida (em quadricromia) do policial civil sob fundo branco;  

b) em caixa alta:  

1. nome completo do policial civil;  

2. nome social, nos termos do Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016;  

3. cargo efetivo (na cor vermelha, em destaque);  

4. CPF;  

5. matrícula;  

6. data de validade do documento; e  

7. tipo sanguíneo e fator Rh; e  

c) na parte inferior do documento e ao centro, constará a imagem da assinatura digitalizada do policial 
civil e, abaixo, os dizeres, em negrito e em caixa alta, "assinatura do titular";  

VI - no reverso do documento deverão constar os seguintes dados pré-impressos, seguindo o 
disposto no Anexo I:  

a) acima e à esquerda, em fundo numismático, o brasão da força policial da unidade federativa;  

b) abaixo e ao centro, área para o código de barras bidimensional no padrão QR-Code (Quick 
Response Code);  

c) abaixo do código QR, imagem oculta (visível com decodificador), contendo a sigla da respectiva 
unidade federativa, sem traço ou espaço; e  
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d) a imagem com a sigla "PC", em tinta de variação ótica (magenta/verde);  

VII - os dados variáveis a serem personalizados no reverso são:  

a) em caixa alta e em negrito, na cor preta, o texto:  

1. "o titular possui livre porte de armas de fogo, com validade em âmbito nacional, na forma da lei e 
seus regulamentos, e tem franco acesso a locais sujeitos à fiscalização da polícia no exercício de 
suas atribuições.", no caso de policiais ativos; ou 

b) em seguida, em caixa alta, as siglas e termos correspondentes aos seguintes dados, conforme 
ilustrado no Anexo I a esta Portaria:  

1. número da carteira de identidade funcional padrão, gerado pelo órgão de identificação e expedição; 

 2. RG/UF;  

3. data de nascimento no formato: dd/mm/aaaa;  

4. matrícula SIAPE do servidor (quando houver);  

5. naturalidade, com UF;  

6. nacionalidade;  

7. data de expedição no formato: dd/mm/aaaa.  

c) abaixo e ao centro dos dados de que trata o inciso anterior, em fundo branco, personalização do 
QR-Code (Quick Response Code) para fins de validação do documento;  

d) abaixo do QR-Code (Quick Response Code), orientada à direita, uma fotografia secundária do 
titular do documento;  

e) na parte inferior do documento e ao centro, constará:  

1. a imagem da assinatura digitalizada do dirigente máximo da instituição; e  

2. abaixo da assinatura do dirigente máximo, em caixa alta, seu nome e cargo; e  

f) à esquerda, em fundo numismático, zona de leitura mecânica (MRZ), seguindo o padrão ICAO; e 

VIII - o laminado transparente que recobre o anverso do documento deve trazer a imagem do brasão 
de armas da unidade federativa, posicionada entre a foto do policial civil e o brasão da força policial, 
sobrepondo parcialmente a fotografia.  

Parágrafo único. A impressão do brasão de que trata o inciso VIII deve ser feita em tinta iridescente 
com variação de transparente para dourado, fluorescente em verde, e aplicada em serigrafia entre a 
camada de polietileno e a de adesivo, de modo a impedir sua migração para o cartão.  

Art. 5º A carteira de identidade funcional padrão em formato físico (cartão) conterá as seguintes 
características de segurança:  

I - no anverso, fundo geométrico numismático e microletras positivas e negativas, com a imagem do 
Brasão de Armas da República e sigla da força policial e sua UF;  

II - espaço reservado para a fotografia em fundo branco com moldura incorporada em degradê, com 
dimensões de 28,8 x 23,2mm;  

III - tarja geométrica positiva e negativa;  

IV - impressão em tinta iridescente com variação de transparente para dourado, fluorescente em 
verde em UV de onda longa;  
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V - no reverso, fundo geométrico numismático e microletras positivas e negativas, com a imagem do 
brasão da força policial;  

VI - código de barras bidimensional, no padrão QR-Code (Quick Response Code), com dimensões de 
25 x 25mm, a ser aposto em espaço reservado com dimensões 26 x 26mm, gerado pela Secretaria 
Nacional de Segurança Pública ou órgão de identificação e expedição, a partir de algoritmo específico 
e único, homologado pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de 
Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp);  

VII - fotografia secundária, com dimensões de 10,8 x 7,70mm;  

VIII - fundo invisível, reagente à radiação UV de onda longa, na cor vermelha, com brasão e sigla da 
unidade federativa; 

IX - tinta de variação ótica, impressa em serigrafia, com variação magenta/verde;  

X - microletras positivas com falha técnica;  

XI - rosácea positiva;  

XII - imagem oculta (visível com decodificador), com sigla da unidade federativa; e  

XIII - zona de leitura mecânica (MRZ).  

§ 1º As características enumeradas nos incisos do caput deverão observar os Anexos I e II a esta 
Portaria.  

§ 2º O código de barras bidimensional a que se refere alínea "b" do inciso VI do art. 4º, permitirá a 
verificação da validade do documento:  

I - em sistema próprio integrado à plataforma de segurança do Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública - Sinesp; e  

II - diretamente, em sítio eletrônico oficial do órgão de identificação e expedição dos Estados, do 
Distrito Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

O quantitativo previsto abaixo foi definido mediante levantamento de servidores ativos junto a 
unidade de Recursos Humanos da PCAP, bem como quantitativo de possíveis e/ou perdas e 
extravios, sendo: 

Quantidade de Servidores atualmente Ativos: 1.054 

Quantidade de Servidores ingressados concurso: 150 

Quantidade de perdas e extravios: 96 (7,68% do total de servidores) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
QTIDADE 

(Unid) 
PREÇO 

UNIT 
PREÇO 
TOTAL 

01 
Carteira identidade funcional – Polícia 
Civil/AP 

1.250 Unid 
  

 
5. METODOLOGIA PARA CONTRATAÇÃO 

A contratação deste Projeto dar-se-á por CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE 
VALOR nos moldes do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21 (atualizada pelo Decreto nº 10.922/2021), 
conforme permissão contida na IN da PGE nº 1, de 25 de janeiro de 2022, no qual o valor a ser 
contratado deverá ser inferior a R$ 54.020,41.  
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6. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

Durante a contratação será exigido que se mantenha em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, bem como todas as condições de habilitação para contratação com a 
Administração Pública, referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, ao INSS, ao FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT). 

7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1 Na DGPC os recursos necessários à execução do objeto do presente Projeto Básico serão 
provenientes do Orçamento da DGPC. Fonte 101, Ação 2526 – Manutenção dos Serviços 
Administrativos. Elemento de Despesa  339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

8. PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E AMOSTRA 

8.1 As carteiras funcionais serão entregues através de solicitação feita a Contratada em 
formulário próprio no qual constará a quantidade a ser fornecida, sendo o local na no Prédio da 
Delegacia Geral de Polícia Civil – Setor de Informática, sito na Av. Fab, nº 84, Centro Cívico – 
Macapá/AP, CEP nº 68.900-073, no horário de 08:00h as 12:00h, em dias úteis de semana; 

8.2 O fornecedor deverá apresentar uma amostra do objeto para aprovação provisória no 
endereço acima, antes do prazo final para entrega definitiva; 

8.3 Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, consecutivos, 
contados do dia seguinte a ordem de execução exarada; 

8.4 O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e 
condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

8.5 O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de 
sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto Básico; 

8.6 Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constante neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 
até 7 (sete) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades; 

8.7 Em conformidade com artigo 140 da Lei nº 14.133/21, o objeto deste Projeto Básico será 
recebido da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 

b) Definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

8.8 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade 
emitido pela Comissão de Recebimento, que o emitirá no prazo de 05 (cinco) dias a contar da entrega 
provisória; 

8.9 No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da 
regularização total da(s) pendência(s); 

8.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
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9. GARANTIA 

9.1 Toda carteira de identidade funcional (cartão) deverá ter garantia de 60 (sessenta) meses, 
contados da data do recebimento definitivo; 

9.2 No caso de defeito ou falha deverá ser fornecida nova carteira de identidade funcional, em 
formato físico (cartão), sem custo para a Contratante, com as mesmas características e 
especificações contidas no presente Projeto Básico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 
notificação. 

10. SIGILO E PROPRIEDADE 

10.1 A Contratada deverá se responsabilizar pela utilização ou divulgação de quaisquer 
informações sigilosas ou não às quais tenha acesso em virtude do contrato, devendo ser assinado o 
Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo e o Termo de Ciência, anexos deste PB, por parte 
dos técnicos da Contratada; 

10.2 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 
a cerca dos serviços, objeto deste PB, bem como a utilização de logos ou outras formas de 
identificação nos sistemas ou aplicações desenvolvidas para a Polícia Civil, conforme prevê a Lei nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); 

10.3 Garantir que a arte produzida (matriz) seja de propriedade intelectual exclusiva da Polícia 
Civil do Amapá, responsabilizando-se por seu arquivo. 

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1 Nos termos do Art. 117 da Lei n.º 14.133, de 2021, a execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração 
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos 
respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com 
informações pertinentes a essa atribuição. 

a) O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 
observados; 

b) O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência; 

c) O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 
da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para 
prevenir riscos na execução contratual. 

12. TERMO DE CONTRATO 

O Termo de Contrato será adotado para garantir a validade do documento oficial de falhas na 
produção, sendo seu prazo de vigência de 12 meses, o qual seguirá disposição do art. 89 e ss da Lei 
nº 14.133/21. 

13. RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

13.1 A Administração convocará oficialmente a Empresa para no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, sob pena de decair o direito à contratação; 
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13.2 A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito pela execução do objeto. Este prazo poderá ser 
prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 

13.3 A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho implicará na inexecução total do 
compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das sanções legalmente estabelecidas, 
propiciando o contraditório e a ampla defesa. 

13.4 Ao retirar a Nota de Empenho a empresa obriga-se a prestar os serviços, conforme 
especificações e condições contidas neste Projeto Básico, em seus anexos e também na proposta 
apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas 
neste Projeto Básico. 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, 
mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria 
de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

14.2 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s) 
Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhado(s) 
dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e 
Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida certificação, 
conforme disposto o art. 29 da Lei n.º 8.666, de 1993, e no Art. 7º do Decreto Estadual n.º 1.278, de 
17 de fevereiro de 2011; 

14.3 O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, na entidade 
bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, 
assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o 
crédito; 

14.4 A Administração 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 o 
fornecimento do objeto; 

14.5 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto 
gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial; 

14.6 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  
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      TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1 Executar o serviço e efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes neste Projeto Básico, bem como de acordo com as Normas 
Técnicas vigentes; 

15.2 Repor ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os objetos entregues com avarias 
ou defeitos, ou que não correspondam com o solicitado neste Projeto Básico, no prazo máximo de 07 
(sete) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; 

15.3 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam 
ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando 
solicitados pela Administração; 

15.4 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais, inclusive carga e 
descarga, até os locais indicados no item 8.1; 

15.5 Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não 
estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Projeto, ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes deste Projeto, 
em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas. 

15.6 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração 
contratante; 

15.7 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do material 
fornecido; 

15.8 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham 
sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

15.9 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 
fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

15.10 Manter, durante todo o fornecimento, compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e 
as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo; 

15.11 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando 
devidamente autorizada pela Administração contratante; 

15.12 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido 
em dependência da Administração contratante; 

15.13 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 

15.14 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação do Processo Licitatório; 
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15.15 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar 
os materiais objeto deste Projeto, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

15.16 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) 
que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstos 
neste Projeto Básico; 

16.2 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações exigidas; 

16.3 Permitir o acesso do representante e empregados da empresa contratada às suas 
dependências para a entrega do objeto a ser fornecido, desde que estejam devidamente 
uniformizados e identificados pela empresa. 

16.4 Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto deste 
Termo dentro das normas estabelecidas; 

16.5 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante da empresa; 

16.6 Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento; 

16.7 Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

16.8 Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de 
comissão/servidor designado nos termos do Art. 117 da Lei n.º 14.133, de 2021; 

16.9 Rejeitar, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com as 
especificações contidas neste Instrumento e com o Contrato a ser celebrado. 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 
infrações: 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III -  dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida; 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
VIII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
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17.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as 
seguintes sanções: 

a) advertência, aplicada quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) multa 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 instrumento, até o máximo de 30% (trinta por 
cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta por qualquer das 
infrações descritas nos incisos do item 17.1 e art. 155 da Lei nº 14.133/21; 

c) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, nos casos dos 
incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 17.1 e art. 155 da Lei nº 14.133/21; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, aplicada 
ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 17.1 e 
caput do art. 155 da Lei nº 14.133/21, quando justificada imposição de penalidade mais grave e 
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta, indireta de 
todos os entes federativos pelo prazo de 3 (três) anos e máximo de 6 anos.. 

17.3 A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.º 14.133/21. 

17.4 Verificadas as situações especificadas na Lei nº 14.133/21 cabe a Administração a 
prerrogativa de extingui unilateralmente o contrato. 

18. RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 

18.1 Em cumprimento ao disposto no Art. 72, Inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21, a 
Administração deve apresentar as razões que levaram a escolha do fornecedor a ser contratado. 

18.2 A contratação pretendida se fundamenta na necessidade de identificação funcional dos 

servidores policiais nos padrões nacionais, conforme disciplinado na Portaria nº 320/2020, havendo 

no Brasil poucas empresas com expertise em trabalhos gráficos com elementos de segurança, 

podendo citar as empresas: EMBOSS, IGB, THOMAS GREG e CONTIPLAN. 

18.3 A proposta da Empresa CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 

02.290.545/0001-05, apresentou um custo menor que possibilitou a abertura de processo de dispensa 

por valor, motivo de sua escolha. 

19. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

19.1. Conforme previsto no Art. 72, Inciso VII da Lei 14.133/21 justifica-se o preço apresentado 
para futura contratada em virtude de se mostrar vantajoso para a Administração, em razão de sua 
comparação com preços de outras empresas, conforme mapa comparativo. 
19.2. Acrescente-se que a execução do objeto é especial, detém uma série de elementos de 
segurança e, conforme apanhado da plataforma Banco de Preço as únicas empresas que participam 
de licitações são as empresas CONTIPLAN e THOMAS GREG. 

20. VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor da contratação consta em mapa comparativo anexo ao processo digital. 

Macapá-AP, 14 de março de 2022. 
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Harley Santos de Sousa 
Responsável pela Unidade de Informática/DGPC 

(data e assinatura Eletrônica SIGDocs) 
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ANEXO I – MODELO CONSTANTE PORTARIA 320/20 
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ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO E MANUTENÇÃO DE SIGILO 

 

 O Estado do Amapá, por intermédio da Delegacia Geral de Polícia Civil, inscrita no 
CNPJ nº 07.231.209/0001-05, localizada nesta capital na Av. Fab, nº 084 – Centro Cívico – 
Macapá/AP, Representada nesta ato pelo Excelentíssimo Senhor Antonio Uberlândio de Azevedo 
Gomes, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado a xxxx, sediada na xxxx, CNPJ nº, 
doravante denominada CONTRATADA. 

Considerando que em razão do Contrato nº xxx, a contratada poderá ter acesso as 
informações sigilosas da contratante; 

Considerando a necessidade de ajustar as condições de revelação dessas 
informações sigilosas, bem como definir as regras para o uso e proteção; 

Considerando o disposto na Política de Segurança da Informação da contratante; 

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE 
SIGILO, doravante termo, vinculado ao contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

Constitui objeto deste termo o estabelecimento de condições especificas para regulamentar as 
obrigações a serem observadas pela contratada, no que diz respeito ao trato de informações 
sensíveis e sigilosas disponibilizadas pela contratante, por força dos procedimentos necessários a 
execução do objeto do contrato celebrado entre as partes de acordo com a legislação específica. 

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste termo, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições: 

Informação: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios 
eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de atividades especificas e/ou tomada de decisão. 

Informações Púbicas ou Ostensivas: são aquelas cujo acesso é irrestrito, obtidas por divulgação 
pública ou por meio de canais autorizados pela contratante. 

Informações Sensíveis: são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu potencial 
no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos econômicos, político, científico, 
tecnológico, militar e social, possam beneficiar a Sociedade e o Estado Brasileiro. 

Informações Sigilosas: são aquelas cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar 
qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem como aquelas necessidades ao 
resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 

Contrato: contrato celebrado entre as partes, ao qual este termo se vincula. 

Clausula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

Serão consideradas como informações sigilosas, todas e quaisquer informações escritas ou orais, 
reveladas a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial e/ou reservada. O termo 
informação abrangerá toda a informação escrita, verbal ou em linguagem computacional, em qualquer 
nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se 
limitando a know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programa de 
computador na integra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de idéias, 
aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da contratante e/ou 
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quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao contrato principal, 
doravante denominados informações, a que diretamente ou pelos seus empregados, a contratada 
venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações 
de execução do contrato celebrado entre as partes. 

Parágrafo primeiro -  Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, 
transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que 
qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do contrato, em qualquer nível 
hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações 
que se restringem estritamente ao cumprimento do contrato. 

Parágrafo segundo – As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas ao 
conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades relacionadas a 
execução do objeto do contrato. 

Parágrafo terceiro – As obrigações constantes deste termo não serão aplicadas às informações que: 

I – Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação; 

II – Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente termo; 

III – Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, 
somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção 
pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, 
dando a estas, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar 
cabíveis. 

Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

As partes se comprometem e se obrigam a utilizar a informação sigilosa revelada pela outra parte 
exclusivamente para os propósitos da execução do contrato, em conformidade com o disposto neste 
termo. 

Parágrafo primeiro – A contratada se compromete a não efetuar a não efetuar qualquer tipo de cópia 
da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da contratante. 

Parágrafo segundo – A contratada compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e 
empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do contrato sobre a existência deste 
termo bem como da natureza sigilosa das informações. 

I – A contratada deverá firmar acordos, por escrito, com seus empregados visando garantir o 
cumprimento de todas as disposições do presente termo e dará ciência a contratante dos documentos 
comprobatórios. 

Parágrafo terceiro – A contratada obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da 
informação sigilosa da contratante, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se 
devidamente autorizado por escrito pela contratante. 

Parágrafo quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositaria das informações reveladas à outra 
parte em função deste termo. 

I – Quando requeridas, as informações deverão retomar imediatamente ao proprietário, bem como 
todas e quaisquer cópias eventualmente existentes. 

Parágrafo quinto – A contratada obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, 
representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados 
e seus empregados, assim como por quaisquer pessoas a si vinculada, direta ou indiretamente, a 
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manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face de execução 
do contrato. 

Parágrafo sexto – A contratada, na forma disposta no parágrafo primeiro, também se obriga a: 

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das 
informações no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica e para 
nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, 
cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por 
qualquer pessoa que, por qualquer razão tenha acesso a elas. 

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio e direito admitido, arcando com todos os 
custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas 
derivadas, a divulgação ou utilização das informações Proprietárias por seus agentes, representantes 
o por terceiros; 

III – Comunicar à contratante, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso 
tenha que revelar qualquer uma das informações por determinação judicial ou ordem de atendimento 
obrigatório, determinado por órgão competente; e 

IV – Identificar as pessoas que, em nome da contratada, terão acesso às informações sigilosas. 

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA 

O presente termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de 
sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a contratada teve acesso em 
razão do contrato. 

Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES 

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará 
a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em 
vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do contrato firmado entre as 
partes. Neste caso, a contratada estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição 
de todas as perdas e danos sofridos pela contratante, inclusive as de ordem moral, bem como as de 
responsabilidade civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou 
judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este Termo de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do contrato. 

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergência quanto à interpretação do disposto, neste instrumento, ou 
quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes 
buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da 
razoabilidade, de economicidade e da moralidade. 

Parágrafo Segundo – O disposto no presente termo prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo 
expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos 
conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas. 

I – A contratante terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as 
atividades da contratada; 

II – A contratada deverá disponibilizar, sempre que solicitada formalmente, pela contratante, todas as 
informações requeridas pertinentes ao contrato. 



 

 
 

20 

UNIDADE DE INFORMÁTICA – UINF/DGPC 

 

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas 
neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser 
exercidos a qualquer tempo. 

IV – Todas as condições, termo e obrigações, ora constituídos, serão regidos pela legislação e 
regulamentação brasileira pertinente. 

V – O presente termo somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado pelas partes. 

VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a 
contratada não descaracterização ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste 
termo, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações 
tipificadas neste instrumento. 

VII – O acréscimo, a complementação, a substituição ou o esclarecimento de qualquer uma das 
informações disponibilizadas para a contratada serão incorporadas a este termo, passando a fazer 
dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita 
para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessária a formalização de termo aditivo ao 
contrato. 

VIII – Este termo não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das partes ou suas filiadas, 
como obrigação de divulgar Informações Sigilosas, para outra parte, nem como obrigação de 
celebrarem qualquer outro acordo entre si. 

Cláusula Oitava – DO FORO 

A contratante elege o foro de Macapá, onde esta localizada sua sede, para dirimir quaisquer dúvidas 
originais do presente termo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO 
DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 (duas) vias de igual teor e um só efeito. 

Macapá-AP, xx de xxxx de 20xx. 

 

De Acordo, 

 

ANTONIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES 
DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL-AP 

CONTRATANTE 
. 

.XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
.NOME DA EMPRESA 

.CONTRATADA 
Testemunhas: 
1: ________________________________________ 
CPF: 
2: __________________________________________ 
CPF: 
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ANEXO III 

MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA 

 

Contrato nº  

Objeto:  

Gestor do Contrato:  ID:  

Contratante:  

Contratado:  CNPJ:  

Preposto da 
Contratada: 

 CPF:  

 

Por este instrumento, os empregados da prestadora de serviço abaixo-assinados declaram ter ciência 
e conhecimento do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e das normas de segurança 
vigentes na Contratante. 

Macapá-AP, xx de xxxx de 20xx. 

 

Ciente 

CONTRATADA 

Funcionários 

Nome    Nome 

CPF    CPF 


