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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 

 

CONTRATO Nº 32/2022 - FUNSEP 
 

 
PROC. PRODOC Nº  0023.0279.1896.0035/2022 - FUNSEP 

PROC. SIGA Nº 00034/FUNSEP/2022 

Termo de Inexigibilidade 14/2022 - FUNSEP 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O FUNDO ESTADUAL 

DE SEGURANGA PÚBLICA DO 

AMAPÁ E A EMPRESA WENDT & 

BARRETO GESTÃO EDUCACIONAL 

LTDA PARA OS FINS NELE 

DECLARADOS. 

 

Pelo presente instrumento, ao fim assinado, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito 

público interno, por intermédio do FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – 

FUNSEP, inscrita no CNPJ nº 31.443.333/0001- 19, situada na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 810, 

bairro Central, Macapá-AP, CEP nº 68.900-030, neste ato representado por seu Presidente Nato – Secretário 

de Segurança Pública,  Sr. JOSÉ CARLOS CORREA DE SOUZA - CEL RR PM, brasileiro, casado, CPF 

nº 236.979.892-00, RG nº 099900-SSP/AP, residente e domiciliado nesta Capital, na Av. Felipe Camarão, 

nº 187, Apto 304, Bairro Trem, CEP 68.901-111, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual nº 

0792, de 26 de março de 2018, publicado no DOE nº 6648, 26 de março de 2018, doravante denominada 

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa WENDT & BARRETO GESTÃO EDUCACIONAL 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 41.653.466/0001-73, estabelecida na Rua 

Felipe de Oliveira, nº 249 – Apt 202 – Petropolis, Porto Alegre/RS, CEP nº 90.630-000, neste ato representado pelo 

Sr. LUIZ AUGUSTO WENDT, portador da Carteira de Identidade nº 4097079191 e CPF nº 034.185.570-

74, brasileiro, Solteiro, empresario, portador da cédula de identidade nº 4097079191-SSP/PC/RS, CPF nº 

034.185.570-74,residente e domiciliado a Rua Felipe de Oliveira, nº 249, APT 102, bairro Petrópolis, Porto 

Alegre - Rio Grande do Sul, CEP 90.630-000, 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 Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal do Brasil de 1988; Art. 25, inciso II c/c Art. 26, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e, 

subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.078/1990 (CDC), bem como, pelas legislações correlatas e 

demais exigências estabelecidas no Projeto Básico nº 34/2022–FUNSEP, Termo de Inexigibilidade nº 

14/2022-FUNSEP, publicada no DOE nº 7.729 de 10 de agosto de 2022, constantes nos Processos SIGA nº 

00034/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 0023.0279.1896.0035/2022 -FUNSEP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DO SEMINÁRIO E DO CURSO DE CRIMES 

CIBERNÉTICOS CONTRA OS CONSUMIDORES, de forma presencial, visando atender as demandas 

de capacitação de servidores do órgão Polícia Civil do Estado do Amapá - PCAP , integrante do 

FUNSEP/AP, conforme Plano de Ação de Enfrentamento a Criminalidade Violenta 2019, que por regime de 

execução Empreitada por preço unitário e obedecerá às especificações técnicas a seguir: 

 

Item Especificação Cadmat 

Quantidade de 

servidores 

participantes 

Valor 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 Seminário sobre Direito do 00013047 200 455,00 91.000,00 
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Consumidor e Crimes 

Cibernéticos 

Modalidade: Presencial  

Horários: O curso tem duração 

16h, divididos em 4 palestras 

que serão realizadas em 2 dias 

letivos, entre 8 h às 18h. 

Turma: Excepcional para 

capacitar 200 servidores da 

polícia civil. 

2 

Curso de Crimes Cibernéticos 

contra os Consumidores: 

identificação, enfrentamento e 

investigação 

Modalidade: Presencial  

Horários: O curso tem duração 

20h, divididos em 2 dias 

letivos e meio, entre 8 h às 

18h. 

Turma: Excepcional para 

capacitar 40 servidores da 

polícia civil. 

40 1.725,00 69.000,00 

Valor Total 160.000,00 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

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

constantes no Processo SIGA nº 00034/FUNSEP/2022 e PRODOC Nº  0023.0279.1896.0035/2022 - 

FUNSEP, em especial, os abaixo relacionados: 

a) Projeto Básico nº 34/2022-FUNSEP; 

b) Termo de Inexigibilidade nº 014FUNSEP/2021; 

c) Parecer Jurídico nº 514/2022 – PLCC/PGE/AP; 

d) Proposta da Contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

4.1. A despesa decorrente desta aquisição se dará mediante a emissão de nota de empenho ordinário 

e correrão a cargo da FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, na classificação abaixo: 

I. Unidade Gestora: 330303 – FUNSEP 

II. Unidade Orçamentária: 33303 – FUNSEP 

III. Programa de Trabalho: 0037 – Gestão Integrada da Defesa Social 

IV. Ação: 2051 – Enfretamento à Criminalidade Violenta 

V. Fonte: 219 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP 

VI. Natureza de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

VII. Nota de Empenho nº 2022NE00128, de 19/08/2022, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais) para sua devida execução. 

4.2. O valor total do presente contrato é de  R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), que será pago 

mediante o atesto da nota fiscal pelo pelo fiscal nomeado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1.1. Serão realizados dois eventos, Seminário e Curso, ambos na forma presencial e executados pela 

empresa Wendt & Barreto Gestão Educacional LTDA, com previsão para ocorrer na primeira 

quinzena de novembro do exercício de 2022, em local a ser definido. 

(1) Seminário sobre Direito do Consumidor e Crimes Cibernéticos será realizado para 200 servidores 

policiais civis e ministrado conforme especificação da empresa a ser contratada, com duração de 16h, 

divididas em 4 palestras que ocorrerão em 2 dias letivos (4h por turno), entre 8 h às 18h, com custo 

total de R$ 91.000,00. 

(2) Curso de Crimes Cibernéticos contra os Consumidores: identificação, enfrentamento e 

investigação será realizado para 40 servidores policiais civis e ministrado conforme especificação da 
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empresa a ser contratada, com duração de 20h, que ocorrerão em 2 dias letivos e meio, entre 8 h às 

18h, com custo total de R$ 69.000,00. 

5.1.2. Os eventos acontecerão conforme: 

 Evento 1. Seminário sobre Direito do Consumidor e Crimes Cibernéticos para 200 (duzentos) 

participantes: 

Carga Horária 16 horas 

Organização Curricular  
 Palestra 1: Investigação de Crimes Cibernéticos: ameaças, vulnerabilidades, domínios, e-mails, 

preservação e análise de evidências no Ciberespaço.  

Ementa parte 1 (2h/a): Crime Cibernético - conceito e classificação. Riscos, vulnerabilidades e 

benefícios da tecnologia. Engenharia social. Casos práticos de phishing scam. Ementa parte 2 (2h/a): 

Investigação criminal tecnológica. Afastamento de sigilo em nuvem. Preservação de registros de 

acesso e afastamento de sigilo em redes sociais (Facebook, WhatsApp e Instagram). Pesquisa Whois 

de IPs e domínios. Obtenção de informações da Netflix.  

 Palestra 2: Procedimentos preliminares e a Preservação da Evidência Cibernética Ementa (4h/a): 

PrintScreen; Salvamento da página; Ata notarial; Certidão do escrivão de polícia; Ofício Autoridade 

Policial; Plataformas Law Enforcement; Atuação investigativa e repressiva da Polícia Judiciária; 

Requisição de dados e Quebra de sigilo telemático para obtenção de registros de conexão; Emergency 

Request Disclosure; Notificação para remoção de conteúdo e Procedimentos em casos de 

descumprimento (Responsabilização de provedores).  

 Palestra 3: Identificação de Fake News/ Propaganda Enganosa & autoria: teoria e prática  
Ementa (4h/a): Fake News – aspectos introdutórios: Contextualização; Problemática, Motivação e 

Características; Preservação de Conteúdo; Atribuição de Autoria: Requisição de dados cadastrais; 

Quebra de Sigilo Telemático, como proceder; Cookies e Exif Medatada; Interceptação Telemática; 

Remoção de conteúdo desinformador: como proceder, Cláusulas do Safe Harbor e Bom Samartinao; 

Moderação de Conteúdo.  

 Palestra 4: Infiltração de policiais na Internet  

Ementa (4h/a): Infiltração policial: dados gerais. Infiltração tradicional: parâmetros normativos e 

práticos. Infiltração virtual: possibilidades normativas a partir de 2017. Conteúdo prático: 

autorização judicial e criação de perfil fictício; Estudo do ambiente a infiltrar: surface web ou deep 

web (dark web); Mecanismos de acesso à deep web: rede Tor, i2P e Freenet. Infiltração em grupos 

de mensageria: whatsapp e Telegram. Registro de evidências: prazo, salvaguarda e relatório 

circunstanciado. 

Evento 2. Curso de Crimes Cibernéticos contra os Consumidores: identificação, enfrentamento e 

investigação para 40 (quarenta) participantes: 

Carga Horária 20 horas 

Organização Curricular  
 Aula 1: Temática - Fraudes Eletrônicas: invasão, furto, estelionato e extorsão  

Ementa para 4 horas-aula: Conceito de fraudes eletrônicas. Tipos de fraudes em ambiente digital. 

Fraudes página falsa: Phishing, Smishing e RAT controle remoto. Falsos sites lojas e leilões. 

Fraudes em boletos. Fraudes redes sociais. Falso funcionário. Golpe nos golpistas. Exemplos: 

Instagram, Facebook e outros. Golpes WhatsApp: sequestro de conta e clonagem. Fraudes em 

cartões: Golpes da máquina quebrada. Vídeo filmagem dados cartão e Golpe do motoboy. Fraudes 

Pix. 

 Aula 2: Temática - Técnicas de Investigação Policial Cibernética  

Ementa para 4 horas-aula: Investigação cibernética. Conceito, método e procedimentos. Domínios e 

e-mails. Cadeia de Custódia digital. Investigação em atenção a Estelionatários digitais. Preservação 

e meios de prova. Plataformas Law Enforcement. 

 Aula 3: Temática - Ciberinteligência em Fontes Abertas  

Ementa para 4 horas-aula: Cenário atual de cibersegurança. Estratégia de defesa. Cyber Threat 

Intelligence. CTI disciplinas, problemas e resultados. OSINT – Fontes de Informação. Técnicas de 

OPSEC. Metodologia para criação de avatars. Meios e Fontes de coleta. Cases. 

 Aula 4: Temática - Investigação de criptoativos: blockchain, bitcoin etc.  
Ementa para 4 horas-aula: Introdução e histórico. Criptoativos como catalisadores de condutas 

criminosas. Rastreabilidade. Ferramentas disponíveis (fontes abertas e comercialmente). 

Criptoinvestigação e novos rumos da atividade de Polícia Judiciária. Cases 

 Aula 5: Temática - Interceptação de Internet: informática e telemática.  

Ementa para 4 horas-aula: Interceptação telefônica, telemática e de informática: diferenças e 

atualidades. Principais aspectos práticos da interceptação de aplicativos. Interceptação de e-mails. 

Coleta de dados e de conteúdo de plataformas. Coleta e análise de dados de dispositivos móveis. 
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Coleta de dados em nuvem. Criptografia ponta a ponta e Interceptação de comunicadores. 

5.1.3. Os servidores que participarão do Seminário e do Curso serão selecionados conforme escolha nos 

Departamentos e Coordenadorias, da seguinte forma: 

5.1.3.1. Para o Seminário: 

 50 – Policiais lotados no Departamento de Polícia da Capital; 

 50 – Policiais lotados no Departamento de Polícia Especializada; 

 40 – Policiais lotados no Departamento de Polícia do Interior; 

 30 – Policiais lotados na Sede DGPC; 

 15 – Policiais lotados na CECCOR; 

 10 – Policiais lotados na Corregedoria; 

 05 – Convidados que atuam na área de Segurança Pública 

5.1.3.2. Para o Curso: 

 10 – Policiais lotados no Departamento de Polícia da Capital; 

 10 – Policiais lotados no Departamento de Polícia Especializada; 

 10 – Policiais lotados no Departamento de Polícia do Interior; 

 05 – Policiais lotados na Sede DGPC; 

 03 – Policiais lotados na CECCOR; 

 02 – Policiais lotados na Corregedoria. 

5.1.4. Destaque-se que haverá um plano de inscrição junto ao site www.policiacivil.ap.gov.br para auferir o 

quantitativo supra e ser convalidado no dia da ocorrência do evento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. São obrigações da CONTRATADA: 

6.1.1. Iniciar e executar o serviço dentro do período e conforme especificado na Programação do Curso a ser 

definida, apos seleção dos profissionais. Caso o serviço não seja executado nas condições estabelecidas, a 

empresa ficará sujeita à multa contratual; 

6.1.2. Assegurar o cumprimento do conteúdo programático dos cursos, bem como, da metodologia empregada 

(ambiente próprio e online); 

6.1.3 Supervisionar a qualidade didática e pedagógica dos cursos;  

6.1.4 Fornecer os certificados ao participem dos cursos, conforme carga horária exigida;  

6.1.5 Oferecer suporte técnico aos participantes dos cursos;  

6.1.6 Atender as solicitações do FUNSEP, que eventualmente ocorram, em caso de os serviços serem 

executados em desacordo com as especificações e condições pactuadas;  

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

a incidir sobre a execução dos serviços e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo 

FUNSEP; 

6.1.8 Assegurar ao FUNSEP o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os serviços que não estejam de acordo 

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

de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes deste Projeto;  

6.1.9 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente a execução dos serviços 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  

6.1.10 Manter-se, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições 

de habilitação e qualificação exigidas neste contrato;  

6.1.11 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;  

6.1.12 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;  

6.1.13 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a 

execução do serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;  

6.1.14 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 

Processo de Inexigibilidade;  

6.1.15 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do FUNSEP, nem poderá onerar os materiais 

objeto deste Projeto Básico, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com a Contratante;  

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

compatíveis com o regime de direito público. 
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6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

6.2.1. Proceder ao pagamento, em prazo de até 30 (trinta) dias, após o processamento normal deliquidação da 

despesa, mediante transferência bancária direta dos recursos financeiros da Conta do FUNSEP para a conta da 

empresa Contratada;  

6.2.2. Supervisionar a execução dos serviços e atestar a Nota Fiscal/fatura correspondente;  

6.2.3. Comunicar oficialmente à empresa quaisquer irregularidades relacionadas com a execução dos serviços;  

6.2.4. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidasas obrigações exigidas;  

6.2.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidasas obrigações exigidas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. O objeto contratado será acompanhado e fiscalizado por 02 (dois) alunos integrantes do Curso, que 

será designado em Portaria para exercer a função de fiscal, emitida pelo Fundo Estadual da Segurança Pública 

- FUNSEP, conforme disposto no Art. 67 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, até a data de efetivação 

desta contratação, observando o seguinte: 

a) O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao serviço contratado, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos 

seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;  

c) A existência da fiscalização por parte da Administração não diminui ou altera a responsabilidade da 

Empresa ao fiel cumprimento das obrigações contratuais assumidas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado por meio da Unidade Financeira do FUNSEP, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, mediante o processamento normal liquidação da despesa, por meio de transferência bancária direta dos 

recursos financeiros da Conta do FUNSEP para a conta da Contratada, que ocorrerá após a regular certificação 

da Nota Fiscal pelo Fiscal designado que atestará precisamente o seu pagamento, regularizando-se, 

posteriormente, a despesa no sistema SIAFE/AP; 

8.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da Contratada da Nota 

Fiscal/Fatura e/ou Boleto referente ao objeto regularmente entregue, acompanhado dos documentos de 

regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho(CNDT) 

junto a Administração Contratante, para sua devida certificação pelo fiscal designado, conforme disposto no 

art. 29da Lei nº 8.666, de 1993, e no Art. 6º e 7º, inciso II, do Decreto Estadual nº 1.278, de 17 de fevereiro 

de 2011; 

8.3. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária, na entidade bancária 

indicada por esta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco,assim como os números da 

respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

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

o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros: 

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

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

qualquer débito existente da Contratada; 

8.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito 

de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

8.8. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima 

referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira;  
I = (TX/100)365 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);  

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso 
 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

legais pertinentes, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
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9.1.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

9.1.2. 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 instrumento, 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; 

9.1.3. Multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, 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 legalmente previstas; e 

9.1.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

9.1.5. 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; 

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

direito prévio da citação e 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 empresa que: 

a. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Projeto Básico; 

b. Comportar-se de modo inidôneo; 

c. Fizer declaração falsa; 

d. Cometer fraude fiscal; 

e. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f. Fornecer o objeto em desconformidade com o especificado e aceito; 

g. Se recusar, injustificadamente, em retirar e receber a Nota de Empenho; 

h. Não apresentar situação regular, no recebimento da Nota de Empenho; 

i. Não substituir, no prazo estipulado, o objeto recusado pelo FUNSEP. 

9.3. 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. 

9.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração, em relação a um dos eventos arrolados nos subitens anteriores, a Contratada ficará isenta das 

penalidades mencionadas. 

9.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, as empresas e os 

profissionais que: 

a. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

b.  tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

c.  demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados  

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

com o FUNSEP e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão 

ser aplicadas à empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

9.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei nº 12.846/13 (Lei de Anticorrupção), 

e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 9.784/99. 

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

unilateral do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RESCISÃO 

10.1 De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, o não cumprimento ou o cumprimento irregular das 

cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da CONTRATADA, assegurará 

à CONTRATANTE, sem ônus de qualquer espécie para esta e sem prejuízo do disposto nas Penalidades, o 

direito de dá-lo por rescindido. 

10.2 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. 
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10.3 A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores: 

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração CONTRATANTE, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, 

entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para este nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto 

na Cláusula “Das Penalidades”; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a 

Administração CONTRATANTE; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

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

devidamente ratificada pelo Gestor do CONTRATANTE; 

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

10.6 Depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 

manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, 

providências acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos serviços; 

10.7 A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

10.8 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

11.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do 

mês subsequente ao de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

12.1. Este contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 As partes elegem como foro a Comarca de Macapá-AP, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em vias digitais, de igual teor e 

forma. 

 

 

MACAPÁ-AP, 22 DE agosto de 2022. 

 

 

 
 

 

 
(Assinado Eletronicamente via SIGDOCS) 

 FUNDO ESTADUAL DA SEGURANÇA 

PÚBLICA – FUNSEP  

CONTRATANTE 

 

 

WENDT & BARRETO GESTÃO 

EDUCACIONAL LTDA  

CONTRATADA
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PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 11º 
BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ, no 
Município de Vitória do Jari. Classificação Orçamentária 
Financeira: UG 330101, Fonte-0.103 e 3.101; PT-0037; 
ND-44.90.51, Ação: 2393, Empenho nº 2022NE00107 
(R$ 449.405,75) e 2022NE00108 (R$ 449,86) de 
04/08/2022, total de R$ 449.855,61. Vigência: 24 meses 
a contar da data da assinatura. Assinatura: 10/08/2022; 
Contratada: EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 
nº 04.227.797/0001-15. Contratante: SECRETARIA DE 
ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO 
AMAPÁ, CNPJ (MF): 04.243.026/0001-11.

Macapá-AP, 22 de agosto de 2022
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL RR PM
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0823-0009-9666

EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2022-FUNSEP

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0035/2022-FUNSEP, 
SIGA nº 00034/FUNSEP/2022 e Termo de Inexigibilidade 
nº 14/2022-FUNSEP. Objeto: CONTRATAÇÃO DO 
SEMINÁRIO E DO CURSO DE CRIMES CIBERNÉTICOS 
CONTRA OS CONSUMIDORES, de forma presencial, 
visando atender as demandas de capacitação de 
servidores do órgão Polícia Civil do Estado do Amapá 
- PCAP, integrante do FUNSEP/AP, conforme Plano de 
Ação de Enfrentamento a Criminalidade Violenta 2019. 
Classificação Orçamentário-Financeira: UG 330303, 
Fonte–219; PT-0037; ND 33.90.39; Ação: 2051; Nota de 
empenho nº 2022NE00128, de 19/08/2022, no valor de 
R$ 160.000,00. Vigência: 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua assinatura. Contratada: WENDT & BARRETO 
GESTÃO EDUCACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
41.653.466/0001-73. Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 22 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0823-0009-9670

EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 
12/2022-FUNSEP/AP

PROCESSO: SIGA Nº 00025/FUNSEP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E 
PERMANENTE (TECNOLOGIA MENOS LETAL) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DO AMAPÁ

FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, I c/c o Art. 26, Parágrafo 

Único, Incisos II e III da Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de 
Licitações e Contratos)

CONTRATADA: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, 
CNPJ 30.092.431/0001-96

Valor Contratado: R$ 1.430.663,74 (Um milhão, 
quatrocentos e trinta mil, seiscentos e sessenta e três 
reais e setenta e quatro centavos)

JUSTIFICATIVA: Considerando a necessidade de 
recomposição e modernização do acervo de material 
bélico da Polícia Militar do Estado do Amapá - PMAP no 
que se refere à tecnologias menos letais, com o intuito de 
fortalecer e viabilizar as melhores condições de serviço 
para o desempenho das ações desempenhadas pelos 
profissionais de segurança pública no desenvolvimento de 
suas atividades. Considerando que o Plano Nacional de 
Segurança Pública e Defesa Social toma como primeiro 
objetivo “reduzir os homicídios e os demais crimes violentos 
letais” e que dentre o conjunto de ações destinadas à redução 
da criminalidade violenta, destaca-se a reestruturação das 
instituições de segurança pública, visando ao fortalecimento 
dos órgãos e entidades de segurança pública e defesa civil 
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.

Macapá-AP, 23 de agosto de 2022.
Assinado digitalmente SIGDOCS
JOSÉ JUCÁ DE MONT’ALVERNE NETO BM RR
Presidente do FUNSEP/AP, em exercício

HASH: 2022-0823-0009-9713

PORTARIA INTERINSTITUCIONAL Nº 13/2022 UCC/
SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 123, 
da Constituição do  Estado do Amapá, c/c a Lei nº 1.335, 
18 de maio de 2009 e o Decreto Estadual nº 4902, de 
30/12//2021 (DOE-AP Nº 7.575, 30/12/2021), RESOLVE:

1. Designar a Comissão de recebimento, fiscalização e 
acompanhamento do CONTRATO Nº 28/2022 – SEJUSP, 
referente a AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE VOO, POR 
MEIO DE ADESÃO À ARP Nº 001/2021,ORIUNDA 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021PM/BA, EM 
ATENDIMENTO À META 3, ETAPA II DO CONVÊNIO 
FEDERAL Nº 853496/2017-MJ, que visa estruturar 
as unidades operacionais da Secretaria de Estado 
da Justiça , Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e 
Polícia Militar, com execução pela SEJUSP, conforme 
Processos SIGA nº 00015/SEJUSP/2022 e PRODOC 
nº 0023.0279.1243.0025/2022-SEJUSP, os servidores a 
seguir discriminados:

- ROGÉRIO UMBELINO DA SILVA (PRESIDENTE) – 


