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CONTRATO Nº 31/2022-FUNSEP 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 

 

 
Proc. SIGA nº 00028/FUNSEP/2022; 

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0032/2022-FUNSEP. 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ, 

POR INTERMÉDIO DO FUNDO 

ESTADUAL DE SEGURANGA PÚBLICA 

DO AMAPÁ E O GRUPO AJ PROJETOS 

CONSULTORIA E EDUCAÇÃO 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, inscritano CNPJnº31.443.333/0001-19,situada na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 87 – Bloco 

SEAD, Santa Rita, CEP 68.901-259, na cidade de Macapá-AP,neste ato representado por seu Presidente Nato–

Secretário de Segurança Pública–o Sr. CEL RR PM JOSÉ CARLOS CORREA DE SOUZA, 

brasileiro,casado, CPF nº 236.979.892-00,RG nº 099900-SSP/AP,residente e domiciliado nesta Capital,naAv. 

Felipe Camarão,nº187, Apto 304, Bairro Trem, CEP68.901-111,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 outrolado,a empresa GRUPO AJ PROJETOS CONSULTORIA E 

EDUCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.802.7940001-23, 

estabelecida na QS 1, Rua 210, Lotes 19, 21 e 23, Salas 2218, 2219, 2220, 2221,2222, Águas Claras, 

Brasília/DF, CEP 71950-550, neste ato representado pelo Sr. ALEXANDER RODRIGUES JUSTI, brasileiro, 

empresário, portador da carteira identidade n.º 07144470-7-IFP/DF e CPF sob o n.º 021.879.027-90, residente e 

domiciliado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 107, Casa 20, Brasília/DF, CEP 72001-160, 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, II c/c o art. 13, 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 028/2022–FUNSEP, Termo de Inexigibilidade nº 013/2022-FUNSEP, 

publicado no DOE/AP nº 7.723, de 02/08/2022, constantes nos Processos eletrônicos SIGA nº 

00028/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 0023.0279.1896.0032/2022-FUNSEP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O   presente   Contrato   tem   por   objeto   a   CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MASTER BIM 

SPECIALIST, na modalidade Ensino A Distância – EAD, aos servidores que desempenham suas atividades 

nos órgãos da SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme condições, especificações, 

quantidades e valores a seguir descritos: 
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I DESCRIÇÃO CADMAT. 
QTD.VAG

AS 

Valor 

Unt. 

Valor 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA 

MINISTRAR O CURSO DE PÓS 

GRADUAÇÃO LATO SENSU 

“MASTER BIM SPECIALIST”, NA 

MODALIDADE DE ENSINO A 

DISTÂNCIA A DISTÂNCIA – EAD, 

AOS SERVIDORES   QUE 

DESEMPENHAM  SUAS 

ATIVIDADES NOS ÓRGÃOS DA 

SEGURANÇA        PÚBLICA        DO 

ESTADO DO AMAPÁ – Carga horária de 

688h; com aproximadamente 24 meses de 

duração; conteúdos em aulas online gravadas 

EAD; com ênfase na prática; 

acompanhamento de tutores 

especialistas; uso de ferramentas BIM 

(Building   Information   Modelling)   na 

prática. 

00026996 27 R$6.000,00 R$162.000,00 

Valor Total R$162.000,00 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

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

constantes nos Processos SIGA nº 00028/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 0023.0279.1896.0032/2022-

FUNSEP, em especial, os abaixo relacionados: 

a) Projeto Básico nº 28/2022-FUNSEP; 

b) Termo de Inexigibilidade nº 013/2022-FUNSEP; 

c) Parecer jurídico nº 465/2022– PLCC/PGE/AP; 

d) Proposta da Contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

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

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

I. Unidade Gestora:330303–FUNSEP; 

II. Unidade Orçamentária:33303–FUNSEP; 

III. Programade Trabalho:0037 –Gestão Integrada da Defesa Social; 

IV. Ação:2051 – Enfrentamento à Criminalidade Violenta; 

V. Fonte:219 –Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Seg;urança Pública -FNSP; 

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

VII. Nota de empenho ordinário nº 2022NE00125, de 15/08/2022, no valor de R$ 162.000,00 (cento 

e  s e s s e n t a  e dois mil reais), para a devida execução da despesa em 2022; 

4.2. O valor total do presente contrato é de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), que será pago 

de acordo com o fornecimento e certificação do objeto. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

dias, mediante processamento normal de liquidação da despesa, por meio de tranferência 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; 

5.2. 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. 



Página 3 de 8 

Proc. SIGA nº 00028/FUNSEP/2022; Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0032/2022-FUNSEP.  

 UCC/FUNSEP/SEJUSP – CONTRATO Nº 31/2022 

29 da 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; 

5.3. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de transferência bancária, no Banco do 

Brasil (001), Agência nº 4594-2 e Conta Corrente nº 47130-5; 

5.4. O PAGAMENTO será efetuado após entregue e aceito definitivamente o objeto, mediante o 

processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros, da seguinte forma: 

a) Para o ato de matrícula e acesso inicial: 30% do valor total Contratado, ou seja, R$ 48.600,00 (quarenta 

e oito mil e seiscentos reais), a ser apresentado fatura neste valor pela CONTRATADA para a Fiscalização 

certificar; 

b) Na execução de 6 meses de Curso (previsão em janeiro/2023): 20% do valor total Contratado, ou seja, 

R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), a ser apresentado fatura neste valor pela 

CONTRATADA para a Fiscalização certificar; 

c) Na execução de 12 meses de Curso (previsão em julho/2023): 20% do valor total Contratado, ou seja, 

R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), a ser apresentado fatura neste valor pela 

CONTRATADA para a Fiscalização certificar; 

d) Na execução de 18 meses de Curso (previsão em janeiro/2024): 30% do valor total Contratado, ou seja, 

R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), a ser apresentado fatura neste valor pela CONTRATADA 

para a Fiscalização certificar; 

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

5.6. 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; 

5.7. 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 SEXTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. O curso ocorrerá na modalidade na Modalidade Ensino a Distância - EAD, de acordo com programação 

constante na Proposta apresentada pela empresa a ser Contratada; 

6.2. O curso deverá ser oferecido nos termos da Lei nº 9394/1996- Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Resolução CNE/CES nº 01, de 08/06/2007, ou outra que vier a substituir, sua regulamentação e 

demais normas gerais da Educação Nacional, sendo fiscalizado pelo Poder Público, conforme legislação em 

vigor; 

6.3. Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância somente poderão ser oferecidos por instituições 

credenciadas pela União, conforme o disposto no § 1° do art. 80 da Lei n° 9.394/1996, e o Decreto nº 

9.057/2017; 

6.4. Os serviços educacionais deverão ser prestados, conforme a estrutura curricular do curso, através de 

ambiente virtual, sendo o acesso disponível aos alunos, após a efetivação do pagamento por parte do Fundo 

Estadual de Segurança Pública do Estado do Amapá (FUNSEP/AP) e com a entrega dos documentos da 

matrícula que se dará no ato de inscrição de cada participante, sendo eles: 

a) Cópia do Diploma de nível superior (Graduação ou Bacharelado), preferencialmente oriundos das áreas 

de Engenharia, Arquitetura ou Construção Civil, reconhecido pelo MEC; 

b) Cópia do comprovante de Residência atualizado; 

c) Cópia simples da identidade e do CPF; 

6.5. Os serviços educacionais a serem ofertados abrangem: 

a) Conteúdos em aulas online gravadas EAD; 

b) Desenvolvimento de exercícios direcionados, com ênfase na prática; 

c) Acompanhamento de tutores especialistas via fórum; 

d) Avaliações; 

e) Videoconferências; 

f) Domínios de softwares BIM na prática; 

g) coordenação administrativa e acadêmica do curso que zele pela sua qualidade e pelo 

cumprimento do Regimento da Instituição; 
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h) informações aos alunos das atividades programadas para o curso; 

i) fornecimento de materiais e conteúdos didáticos; 

j) fornecimento de login e senha de acesso restrito, pessoal e intransferível por aluno 

para assistir as aulas online; 

k) emissão do certificado de conclusão aos participantes, caso estes concluam o curso com 

aproveitamento, em todos os requisitos legais, segundo os critérios de avaliação estabelecidos 

pela Instituição de Ensino; e 

l) Disponibilização de chaves de acesso que permitam o perfeito funcionamento dos softwares a serem 

trabalhados ao longo do curso, como por exemplo: AUTODESK/REVIT, TQS, TEKLA STRUTURES, 

ALTOQI/QIBUIDER, ARCHICAD, entre outros que sejam necessários para o bom andamento do curso. 

m) além de outras atividades educacionais necessárias; 

6.6. O curso oferecido deverá ter duração mínima de 688 (seiscentos e oitenta e oito) horas, nestas não 

computadas o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado para elaboração 

do trabalho de conclusão de curso; 

6.7. A programação do curso, objeto do presente projeto básico, poderá sofrer alterações no interesse do seu 

bom desenvolvimento, mediante proposta dos alunos ou da Instituição de Ensino relativos à pós-graduação, 

bem como aos horários de aula ou videoconferências definidos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS VAGAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

7.1. Da Distribuição de vagas para os Cursos: 

Instituição Nº de vagas 

Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública - SEJUSP 12 

Polícia Militar do Estado do Amapá - PMAP 07 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá - CBMAP 08 

Total: 27 

7.2. Participarão do curso, os servidores efetivos do Quadro de Pessoal do Governo do Estado do Amapá que 

desempenham suas atividades na Polícia Militar do Estado do Amapá - PMAP, no Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Amapá - CBMAP ou na Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública – SEJUSP; 

7.3. O servidor deverá estar lotado de preferência, em setor cuja natureza precípua do serviço exija uso 

preponderante de conhecimento inerente ao curso da pós-graduação em tela neste contrato; 

7.4. Em caso de vacância de vaga, poderá ocorrer sua disponibilização para outra instituição participante. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 

8.2. A função de acompanhar e fiscalizar a entrega do bem, recairá sobre servidores do FUNSEP/SEJUSP, 

designados por Portaria da presidência do FUNSEP, com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução do objeto; 

8.3. 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; 

8.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes 

e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

8.5. Durante o período de execução deste contrato, a Contratada poderá manter preposto, aceito pela 

Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Caso a contratação se formalize após a data de início do curso disponibilizada na 

proposta comercial, com previsão para 26 de julho do ano de 2022, a empresa deverá deixar disponíveis aos 

alunos, após conclusão da matrícula, as aulas e material didático já disponibilizados na plataforma; 

9.2. Caso a contratação se formalize após a data disponibilizada pela empresa na proposta comercial, com 

previsão para 26 de julho do ano de 2022, a empresa deverá possibilitar aos alunos tempo hábil para a conclusão 

do curso, equivalente ao período de início do curso e de assinatura do contrato; 

9.3. Assegurar o cumprimento do conteúdo programático do curso e da metodologia empregada; 

9.4. Supervisionar a qualidade didática e pedagógica do curso; 
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9.5. Fornecer os certificados para alunos que cumprirem requisitos de aprovação do curso; 

9.6. Coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas e operacionais do curso; 

9.7. Oferecer suporte técnico aos alunos; 

9.8. Disponibilizar login e senha de acesso restrito, pessoal e intransferível, para assistir as aulas online e realizar 

as atividades pedagógicas propostas, bem como upload de documentos na plataforma digital; 

9.9. Disponibilizar a relação de professores efetivos de cada disciplina prevista no projeto Pedagógico com a 

respectiva titulação; 

9.10. O corpo docente deverá ser constituído necessariamente por pelo menos 50% de professores portadores do 

título de mestre ou doutor, obtido em programa de pós - graduação “Stricto Sensu” reconhecido. Os demais 

docentes devem possuir, no mínimo também formação em nível de especialização; 

9.11. Em caso de necessidade de substituição de professores, o professor substituto deve possuir, no mínimo, a 

mesma qualificação do professor substituído; 

9.12. Atender as solicitações do FUNSEP, que porventura ocorram, em caso dos serviços serem executados em 

desacordo com as especificações e condições pactuadas; 

9.13. 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; 

9.14. 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 de que, em nenhuma hipótese, a falta de 

fiscalização a exime das responsabilidades provenientes deste Contrato; 

9.15. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente a 

execução dos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

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

habilitação e qualificação exigidas; 

9.17. 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; 

9.18. 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 da execução 

dos serviços ou em conexão com ele; 

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

execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

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

Processo de Inexigibilidade; 

9.21. A inadimplência da empresa, em referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à Administração do Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado do 

Amapá (FUNSEP/AP), nem poderá onerar o objeto deste Projeto Básico, razão pela qual a empresa renuncia a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o FUNSEP/AP; 

9.22. 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; 

9.23. Não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 

9.24. Disponibilizará gratuitamente 04 (quatro) disciplinas eletivas para serem cursadas a critério dos alunos, de 

acordo com a proposta realizada (disciplinas eletivas Specialist: ARCHICAD, QIBUIDER, SKETCHUP, 

TEKLA E TQS); 

9.25. Disponibilizará gratuitamente 03 (três) consultorias para implementação da metodologia BIM, a serem 

aplicadas na Polícia Militar do Estado do Amapá, no Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, e na Secretaria de 

Estado da Justiça e Segurança Pública; 

9.26. Disponibilizará uma segunda titulação para cada profissional ao fim da primeira, que poderá ser escolhida, 

por cada aluno, entre as titulações Expert apresentadas na proposta comercial, e deverá ser ofertada de acordo 

com a disponibilidade de turmas da contratada. Totalizando 02 (dois) títulos de Pós-Graduação reconhecidos pelo 

MEC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. Deverá proceder o pagamento por meio da Unidade Financeira do FUNSEP, no prazo 

de até 30 (trinta) dias mediante o processamento normal de 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; 

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

10.3. A SEJUSP, a PMAP e o CBMAP deverão encaminhar à fiscalização nomeada pelo 

FUNSEP/SEJUSP, suas respectivas relações nominais de servidores que participarão da pós- graduação em tela, 

bem como sua área de atuação. 

10.4. A PMAP deverá encaminhar via e-mail a relação de alunos a serem matriculados pela empresa 

contratada, devendo constar na relação o nome completo, e-mail e CPF do aluno; 

10.5. Supervisionar a execução dos serviços e atestar a(s) nota(s) fiscal (is)/fatura(s) correspondente(s); 

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

10.7. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

exigidas; 

10.8. Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste projeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Pela inexecução parcial do objeto, a Administração do FUNSEP/AP poderá resguardado os 

preceitos legais pertinentes, aplicar à empresas as seguintes sanções: 

a) Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrênciade fato 

em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% (quinze porcento)sobre o 

valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15(quinze)dias corridos, uma vez que 

comunicados oficialmente; 

b) Multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da notade 

empenho, caracterizando inexecução total do contrato, bem como, suspensão temporária de participarem 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; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior; 

11.2. 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; 

b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

c) Não apresentar situação regular, no ato de recebimento da Nota de Empenho; 

d) Se recusar, injustificadamente, em retirar e receber a nota de empenho; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Fizer declaração falsa; 

g) Cometer fraude fiscal; 

h) Executar o objeto em desconformidade com o especificado e aceito; 

i) Descumprir os prazos e condições previstos neste instrumento. 

11.3. Além das penalidades anteriores citadas, a empresa ficará sujeita as demais penalidades referidas 

no Capítulo IV da Lei 8.666/93; 

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

Administração do FUNSEP/AP, em relação a um dos eventos arrolados no subitem anterior, a empresa ficará 

isenta das penalidades mencionadas; 

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

com a Contratante 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; 

11.6. 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 8.666/1993; 

11.7. 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 n° 12. 846/2013 (Lei de 

Anticorrupção), e subsidiariamente, o previsto na Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 9.784/1999; 

11.8. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 

rescisão unilateral do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RESCISÃO 
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12.1. De acordo como Art.77 da Leinº8.666/93, 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; 

12.2. 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 Leinº8.666/93 e alterações posteriores; 

12.3. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei 

nº8.666/93ealteraçõesposteriores: 

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 

dispostonaCláusula“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. 

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

devidamente ratificada pelo Presidente do FUNSEP; 

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

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 do serviço; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na Lei nº 8.078/1990 (CDC); demais normais aplicáveis e princípios 

gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

14.1. Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela PMAP ou por 

acordo entre as partes, conforme dispõe art. 65, da Lei 8.666/1993; 

14.2 Em caso de alterações na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, e § 5º da Lei nº 8.666/1993 os preços 

ajustados entre as partes poderão ser revisados, objetivando-se a manutenção do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO inicial do contrato, o que configurará álea econômica extraordinária e extracontratual; 

14.3 Para fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar atualização dos 

valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores junto a PMAP, que 

verificará a compatibilidade com os valores de mercado e sua disponibilidade orçamentária; 

14.4 A contratada poderá ainda solicitar o reajuste de preços, conforme art.40, inciso XI e art. 55 Lei nº 

8.666/1993 utilizando o ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, apurado e divulgado pelo 

IBGE, configurando-se este como álea econômica ordinária; 

14.5 Para se conceder o reajuste de preços, a contratada deverá comprovar a variação ocorrida no período de 

12 (doze) meses, compreendido entre a data limite de apresentação da proposta ou do orçamento a que se referir, 

e a data em que o índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal 

reajuste; 

14.6 Em conformidade o art. 2º da Lei n.º 10.192/2001, o reajuste só poderá ocorrer nos contratos que tenham 

prazo de duração igual ou superior a um ano; 

14.7 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 art. 3º da Lei nº 10.192/2001, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n.º 

8.666/1993; 

14.8 Os reajustes de preços serão efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO, sendo os preços 

irreajustáveis por um período de 12 (doze) contados da proposta da empresa ou de seu fato gerador; 

14.9 A contratada deverá pleitear o reajuste de preços antes do encerramento do contrato, sob pena de seu 

direito ser atingido pela preclusão administrativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

15.1 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

16.1. Este Contrato terá prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, 

com início na data de 17/08/2022 e encerramento em 17/08/2024. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. 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, 17 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

(assinado eletronicamente via SIGDocs) 

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP/AP 

 

 

GRUPO AJ PROJETOS CONSULTORIA E 

EDUCAÇÃO LTDA 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

Cód. verificador: 108358362. Cód. CRC: A8034B3
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA - CEL PM RR em 17/08/2022
11:26, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0817-0009-9114

Secretaria de Segurança

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2022–SEJUSP

PROCESSOS PRODOC nº 0023.0279.1243.0026/2022, 
SIGA nº 00007/SEJUSP/2022 (00058/PGE/2021), Edital 
do Pregão Eletrônico nº 051/2022-CLC/PGE e Ata de 
Registro de Preços nº 111/2022-CLC/PGE. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS 
DO USO DE ARP Nº 111/2022 - CLC/PGE - RECURSO DE 
EMENDA ESPECIAL DO SENADOR LUCAS BARRETO 
- EMENDA PARLAMENTAR Nº 40790012, visando 
atender as necessidades da Delegacia Geral de Polícia 
Civil-DGPC. Classificação Orçamentária-Financeira: UG 
330101, Fonte-0.104; PT-0037; ND 44.90.52, Ação: 2403, 
Nota de Empenho nº 2022NE000111, de 11/08/2022, 
no valor de R$ 110.000,00. Vigência: 12 (doze) meses, 
com início na data de 17/08/2022 e encerramento em 
17/08/2023. Contratada:    GRAND CITE AUTOMÓVEIS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.821.809/0001-80. 
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ nº 04.243.026/0001-11.

Macapá-AP, 17 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0817-0009-9131

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2022–SEJUSP

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1243.0025/2022-FUNSEP, 
SIGA nº 00015/SEJUSP/2022 e Edital do Pregão 
Eletrônico nº 030/2021- DAL. Objeto: 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. 
Classificação Orçamentária-Financeira: UG 330101, 
Fonte-0.103; PT-0037; ND 44.90.52, Ação: 2393, Nota 
de Empenho nº 2022NE00112, de 17/08/2022, no valor 
de R$ 81.852,00. Vigência: 12 (doze) meses, prorrogável 
conforme a lei, contando da data da assinatura. 
Contratada:    DELTA – INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 10.843.754/0001-67. Contratante: SECRETARIA DE 
ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ 
nº 04.243.026/0001-11.

Macapá-AP, 17 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0817-0009-9134

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2022-FUNSEP

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0031/2022-FUNSEP, 
SIGA nº 00035/FUNSEP/2022 e Termo de Inexigibilidade 
nº 17/2022-FUNSEP. Objeto: contratação de empresa 
especializada no CURSO DE PILOTAGEM DE DRONE 
MULTIROTORES, na modalidade presencial, na cidade de 
Macapá-AP, visando atender a capacitação de servidores 
da Segurança Pública dos órgãos PM, BM, PC, PP e PCA, 
a ser executado com recursos do FUNSEP, na Ação 2051 
-Enfrentamento a Criminalidade Violenta-ECV - Repasse 
2019. Classificação Orçamentário-Financeira: UG 330303, 
Fonte–219; PT-0037; ND 33.90.39; Ação: 2051; Nota de 
empenho nº 2022NE00124, de 15/08/2022, no valor de R$ 
32.000,00. Vigência: A contar da data de sua assinatura, 
ficando adstrito ao respectivo crédito orçamentário, 
ou seja, até 31 de dezembro de 2022, não sendo mais 
prorrogado. Contratada: MR DRONE IMAGENS-ME, 
inscrita no CNPJ nº 44.621.592/0001-34. Contratante: 
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
AMAPÁ – FUNSEP, CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 17 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0817-0009-9133

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2022-FUNSEP

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0032/2022-FUNSEP, 
SIGA nº 00028/FUNSEP/2022 e Termo de Inexigibilidade 
nº 013/2022-FUNSEP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR O 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MASTER BIM 
SPECIALIST, na modalidade Ensino A Distância – EAD, 
aos servidores que desempenham suas atividades nos 
órgãos da SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. Classificação Orçamentário-Financeira: UG 
330303, Fonte–219; PT-0037; ND 33.90.39; Ação: 2051; 
Nota de empenho nº 2022NE00125, de 15/08/2022, 
no valor de R$ 162.000,00. Vigência: 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, 
com início na data de 17/08/2022 e encerramento 
em 17/08/2024. Contratada: GRUPO AJ PROJETOS 
CONSULTORIA E EDUCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 11.802.794/0001-23. Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 17 de agosto de 2022.
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JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0817-0009-9139

PORTARIA Nº 015/2022-CORREG/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 123, incisos I e II da Constituição 
Estadual e pelo Decreto nº 0792 de 26 de março de 2018.

CONSIDERANDO Despacho nº 
330101.0077.1253.0052/2022-SEJUSP do Secretário de 
Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá , referente 
Denúncia contra sevidor do Comando Tático Aéreo -GTA.

RESOLVE:

Art. 1º - INSTITUIR Comissão Sindicante nº 006/2022 - 
CORREG/SEJUSP para apurar os fatos narrados pelo 
denunciante José Maria da Silva Filho.

Art. 2º - NOMEAR para compor a comissão sindicante 
os servidores TEN CEL PM Marcelo Campos Araújo, 
matrícula nº 0111697-5, como Presidente Sindicante; 
CAP PM Jonas Santos Pereira, matrícula nº 0977186-
7, como escrivão e 1º SGT QPPMC Jovenil Santos de 
Oliveira, matrícula nº 0047997-7 , como membro.

Art. 3º - A Comissão Sindicante terá acesso a toda 
documentação necessária à elucidação dos fatos, bem 
como deverá colher quaisquer depoimentos e demais 
provas que entender pertinentes.

Art. 4º - A Comissão ora constituída, terá o prazo de 30 
(trinta) dias a partir da cientificação de seus membros, 
para concluir a apuração dos fatos.

Dá-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Macapá/AP, 15 de agosto de 2022.
José Carlos Corrêa de Souza – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0817-0009-9104

PORTARIA Nº 071/2022 - SRH/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, incisos I e II da Constituição Estadual e pelo 
Decreto nº 0792/2018 de 26 de março de 2018.

Considerando o Decreto nº 4278 de 16 de novembro de 
2021, que Regulamenta e Disciplina a concessão de férias 
aos servidores públicos civis da Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do 
Estado do Amapá, Artigo 3º e 12º.

Considerando a programação de férias 2022 e o Ofício nº 
330101.0077.1180.0359/2022-GAB/SEJUSP.

RESOLVE:

Autorizar a alteração do período de gozo de 30 (trinta) 
dias de férias regulamentares referentes ao exercício 
2021/2022, da servidora GEISE HUANA JUCÁ DE 
AZEVEDO - OPC, ora exercendo o cargo de Chefe de 
Gabinete/SEJUSP, Código CDS-3, as quais estavam 
previstas para julho de 2022. Contudo, por necessidade 
de serviço, as férias serão fracionadas em dois períodos: 
15 (quinze) dias iniciais serão usufruídos a contar de 15 a 
29 de agosto de 2022 e os outros 15 (quinze) dias serão 
marcados futuramente ainda no corrente ano.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Macapá-AP, 12 de agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA– CEL PM
Secretário de Estado da Justiça
e Segurança Pública

HASH: 2022-0817-0009-9103

PORTARIA Nº 072/2022 - SRH/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 123, incisos I e II da Constituição 
Estadual e pelo Decreto nº 0792/2018 de 26 de março de 
2018. Tendo em vista a programação de férias 2022, e o 
Ofício nº 330101.0077.1180.0372/2022 GAB – SEJUSP.

RESOLVE:

Designar a servidora ELIZANGELA DE LIMA E SOUSA, 
ora exercendo o cargo de Assessora Técnica Nível 1, 
Código CDS-1, para exercer acumulativamente e em 
substituição o cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública do Amapá, Código CDS-
3, durante o afastamento da titular, no período de 15 a 29 
de agosto de 2022.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Macapá-AP, 15 de Agosto de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça
e Segurança Pública

HASH: 2022-0817-0009-9102

PORTARIA Nº 073/2022 - SRH/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 


