
 

CONTRATO Nº 20/2022 - FUNSEP 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESATDO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 

 
Proc. PRODOC Nº 0023.0279.1896.0020/2022– FUNSEP 

 Proc. SIGA Nº 00018/FUNSEP/2022 

Termo de Inexigibilidade 10/2022 - FUNSEP 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O FUNDO ESTADUAL 

DE SEGURANGA PÚBLICA DO 

AMAPÁ E A EMPRESA IPOG – 

INSTITUTO DE PÓS- GRADUAÇÃO E 

GRADUAÇÃO LTDA, PARA OS FINS 

ABAIXO DELARADOS. 
  

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, Centro, CEP nº 68.900-030, 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, 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 IPOG 

– INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 04.688.977/0001-02, estabelecida na Rua T-55, Nº 713, Quadra 105, Lote 01, 19, 20, 21 e 22, 

Setor Bueno, CEP: 74.215-170, Goiânia/GO, neste ato representada em conjunto pelos Srs. PAULO JOSÉ 

SANTANA, brasileiro, empresário, CPF nº 853.605.111-68, RG nº 2028808-SSP/GO, residente e 

domiciliado Rua C-248, Nº 423, Edifício Kingdom, Apartamento 800, bairro Nova Suíça, Goiânia/GO, 

CEP nº 74.290-220 e LEONARDO JOSÉ DE OLIVEIRA DEBACKER, brasileiro, empresário, CPF 

n° 872.235.541-34, RG nº 10621385-SJ/MT, residente e domiciliado na Alameda das Quaresmeiras, 

Quadra 10, Lote 01, bairro Jardins Florença, Goiânia/GO, CEP nº 74.351-008, 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. 13, Inciso VI da Lei Federal nº 

8.666/93e, subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.078/1990 (CDC), bem como, pelas legislações 

correlatas e demais exigências estabelecidas no Projeto Básico nº 18/2022–FUNSEP, Termo de 

Inexigibilidade nº 10/2022-FUNSEP, publicada DOE nº 7.700 de 30 de junho de 2022 constantes nos 

Processos SIGA nº 00018/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 0023.0279.1896.0020/2022-FUNSEP. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO 

FORENSE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, MINISTRADO PELO INSTITUTO DE PÓS 

GRADUAÇÃO & GRADUÇÃO LTDA (IPOG), visando atender as demandas do órgão Polícia Civil do 

estado do Amapá, integrante do FUNSEP/AP, conforme plano de ação 2020/2021 - Eixo 
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Enfrentamento à Criminalidade Violenta, conforme condições, especificações, quantidades e valores a 

seguir descritos: 

Item Especificação CADMAT Qtd Vlr Unt (R$) Vlr Total (R$) 

1 

Curso Pós Graduação em 

Computação Forense e 

Segurança da Informação. 

Modalidade: Turma 

Remoto ao vivo – Aulas na 

Plataforma ZOOM. 

Horários: O curso tem 

duração 432hs/aula, 

divididos em de 12 

módulos, cada módulo 

Ministrado em um final 

de semana mensal: Sexta-

Feira 18h às 23h. Sábado 

8h às 19h. Domingo 8 às 

13h.Turma: Excepcional 

para assistenciar a 

contratação à 10 

servidores. Curso 

reconhecido pelo 

MEC. 

00013047 10 R$ 8.490,00 R$ 84.900,00 

Valor Total 84.900,00 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

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

constantes no Processo SIGA nº 00018/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 0023.0279.1896.0020/2022- 

FUNSEP, em especial, os abaixo relacionados: 

a) Projeto Básico nº 18/2022-FUNSEP; 

b) Termo de Inexigibilidade nº 10/2022-CPL/FUNSEP; 

c) Parecer Jurídico nº383/2022 – 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 

ecorrerão 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 2022NE00086, de 04/07/2022, no valor de R$ 84.900,00 (Oitenta e quatro mil 

e novecentos reais) para sua devida execução. 

4.2. O Preço desta Contratação foi estabelecido no valor total de R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e 

novecentos reais), sendo o custo por aluno e curso de acordo com o apresentado na Cláusula Segunda 

– Do Objeto. 

 CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1.1. A pós-graduação será ministrada conforme especificação da empresa a ser contratada, com 

duração de 432hs/aula, divididas em 12 módulos, cada módulo ministrado em um final de semana mensal: 

 Sexta-Feira 18h às 23h. 

 Sábado 8h às 19h. 
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 Domingo 8 às 13h. no período de 12 meses. 

5.1.2. O curso acontecerá de forma Remota, ao vivo, pela Plataforma ZOOM e executado pela 

contratada: 

5.1.2.1. Curso de Pós Graduação Forense e Segurança da Informação para 10 (dez) participantes: 

a) Carga Horária 432 horas 

5.1.2.2. Formação Curricular 

1) Princípios de Criminalística e Introdução à Computação Forense 

2) Perícias em Mídias de Armazenamento 

3) Análise Forense do Sistema Operacional Windows 

4) Análise Forense do Sistema Operacional LINUX 

5) Exames em Malwares e Técnicas Antiforenses 

6) Perícias em Locais de Internet e relacionados à Pornografia Infanto-Juvenil 

7) Segurança e Inteligência Cibernética 

8) Criptografia e Criptoanálise 

9) Perícias em Imagens Digitais 

10) Perícias em Equipamentos Computacionais Portáteis e de Telefonia Móvel 

11) Tópicos Especiais: Criptomoedas, Darkweb, IoT e Forensic Readiness 

12) Desenvolvimento Integral do Potencial Humano 

5.1.3. Da Vagas e Critérios de Seleção 

5.1.3.1. Será formada uma turma exclusiva para atendimento a Contratação, isto após seleção também 

promovida pela contratada, dos servidores que detem perfil para cursar. 

5.1.3.2. A Contratada promoverá seleção para identificar os servidores que detenham pré requisitos 

(conhecimento da área de computação e nível superior) para cursar após graduação. 

 

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; 
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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. 

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 transferência bancária, no Banco 

Santander: 033, Agência: 0971 e Conta Corrente nº 13000737-0. 

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

8.5. 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: 
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Evento Valor da Etapa 

Inscrição dos servidores R$ 3.000,00 

Após início do curso* 
12x R$ 6.825,00 

= R$ 81.900,00 

Valor Total R$ 84.900,00 

*O curso iniciará quando da conclusão do processo de seleção promovido pela IPOG dos 10 (dez) servidores 

policiais civis que detenham conhecimentos básicos na área computacional. 

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 pleitode 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 formapara tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 

contratante, entre a data acimareferida 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: 

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; 
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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. 

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 

contraditórioe 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

11.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na na 
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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 SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura, conforme 

preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

13.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

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

maisprivilegiado que seja. 

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

eforma. 

 
Macapá-Ap, 25 de julho de 2022. 
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CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESPORTO E LAZER -SEDEL - CNPJ: 11.762196/0001-
78, CONVENENTE: FEDERAÇÃO AMAPAENSE DE 
FUTBOL DE SALÃO - FAFS- CNPJ: 14.540.983/0001-
63. OBJETO: A celebração do Termo de Fomento com a 
FAFS para o repasse de recursos financeiros à referida 
Federação para fomentar o “CIRCUITO INTERMUNICIPAL 
DE FUTSAL 2022”, o qual contará com o apoio da Emenda 
Parlamentar Impositiva nº I0011/2022 e conforme a 
documentação e Projeto apresentado pela FAFS, que 
atende aos preceitos do artigo 17 da Lei nº 13.019/2014. 
SIGNATÁRIOS: CONCEDENTE: JOSÉ RUDNEY CUNHA 
NUNES, CPF: 666.205.622-72, CONVENENTE: LUIS 
CARLOS ARAUJO DA SILVA, CPF: 209.930.052-68.

JOSÉ RUDNEY NUNES CUNHA
Secretário/SEDEL/GEA
CONCEDENTE

EXTRATO DE FOMENTO

ESPÉCIE: TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022/PROJ/
SEDEL, Nº PROCESSO: 0027.0605.1571.0002/2022. 
CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESPORTO E LAZER -SEDEL - CNPJ: 11.762196/0001-
78, CONVENENTE: FEDERAÇÃO AMAPAENSE DE 
FUTBOL DE SALÃO - FAFS- CNPJ: 14.540.983/0001-
63. OBJETO: O objeto do presente Termo de Fomento 
é visando a consecução de finalidade de interesse 
público e recíproco que envolve a transferência de 
recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil 
(OSC), conforme especificações estabelecidas no plano 
de trabalho. VALOR TOTAL R$ 50.000,00, CRÉDITO 
ORÇAMENTÁRIO: EMPENHO 2022NE00079, PTRES 
1.27.813.0028.2455, FONTE RECURSO: 107, ND: 
335041, DATA DA EMISSÃO: 10/06/2022. SIGNATÁRIOS: 
CONCEDENTE: JOSÉ RUDNEY CUNHA NUNES, 
CPF: 666.205.622-72, CONVENENTE: LUIS CARLOS 
ARAUJO DA SILVA, CPF: 209.930.052-68.

JOSÉ RUDNEY NUNES CUNHA
Secretário/SEDEL/GEA
CONCEDENTE

HASH: 2022-0727-0009-6892

Secretaria de Transporte

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na publicação do extrato do 1º termo aditivo ao contrato 
nº 027/2021-SETRAP, que ocorreu em 22/12/2021, sob o 
nº 7.569, folha: 81-82, hash: 2021-1222-0007-7048

ONDE SE LÊ:

SALDO DE QUANTIDADE: 5.381m3. VALOR 

REEQUILIBRADO: R$ 1.291.440,00 (Um milhão duzentos 
e noventa e um mil quatrocentos e quarenta reais).

LEIA-SE:

Fica concedido o reequilíbrio econômico/Financeiro ao 
saldo de quantitativos do Contrato nº 027/2021-SETRAP, 
no valor de R$ 364.640,00 (Trezentos e sessenta e 
quatro mil seiscentos e quarenta reais), referente ao 
quantitativo a ser medido a partir da data do aceite pela 
empresa contratada (31/08/2021), consoante documentos 
constantes no processo nº 0044.0272.2193.0006/2021 - 
GAB /SETRAP. Dessa forma o valor do Contrato passa R$ 
1.920.000,00 (Um milhão novecentos e vinte mil reais).

Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Secretário – SETRAP

HASH: 2022-0727-0009-6896

Secretaria de Segurança

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2022-FUNSEP

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0020/2022 – FUNSEP, 
Proc. SIGA nº 00018/FUNSEP/2022 e Termo de Inexigibilidade 
nº 10/2022 - FUNSEP. Objeto: CONTRATAÇÃO DO CURSO 
DE PÓS GRADUAÇÃO FORENSE E SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO, MINISTRADO PELO INSTITUTO DE PÓS 
GRADUAÇÃO & GRADUÇÃO LTDA (IPOG), visando 
atender as demandas do órgão Polícia Civil do estado do 
Amapá, integrante do FUNSEP/AP, conforme plano de ação 
2020/2021 – Eixo, enfrentamento à Criminalidade Violenta. 
Classificação Orçamentário-Financeira: UG 330303, 
Fonte–219; PT-0037; ND 33.90.39; Ação: 2051. Nota de 
empenho nº 2022NE00086, de 04/07/2022, no valor de 
R$ 84.900,00. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura. Contratada: IPOG – INSTITUTO 
DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA, CNPJ nº 
04.688.977/0001-02, Contratante: FUNDO ESTADUAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, CNPJ nº 
31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 27 de julho de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0727-0009-6900

Secretaria de Desenvolvimento

das Cidades

PORTARIA N.º 100/2022-SDC

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 


