
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - UCC 

 

 

CONTRATO Nº 06/2022 – FUNSEP/SEJUSP 
 

 

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

direito público interno, por intermédio do FUNDO ESTADUAL DA SEGURANÇA PÚBLICA DO 

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

CORRÊA DE SOUZA, brasileiro, casado, CPF nº 236.979.892-00, RG nº 099900-SSP/AP, residente 
e domiciliado nesta Capital, na Av. Felipe Camarão, 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 GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.993.665/0001-86, estabelecida na Rua do 
Rocio, nº 288, Conj. 92, Edifício Uffício 2000, São Paulo/SP, CEP nº 04.552-000, neste ato representado 
pelo Sr. GUSTAVO CAREZZATO GONÇALVES, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista,  portador 
da carteira de identidade nº  15976686 – SSP/SP e CPF nº 174.397.778-67, residente e domiciliada na 
Av. Jorge João Saad, nº 547 - Apto 33A, bairro Vila Progredir, São Paulo/SP, CEP nº 05.618-001, 
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, Caput, c/c Art. 26, Inciso II e III 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 05/2022–FUNSEP, Termo de 

Inexigibilidade nº 02/2022-FUNSEP, publicada no DOE nº 7.6,32 de 23 de março de 2022 e Parecer 

Jurídico nº 148/2022-PLCC/PGE, constantes no Processo SIGA nº 00005/FUNSEP/2022 e 
PRODOC nº 0023.0279.1896.0006/2022-FUNSEP 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente Contrato tem por objeto o AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DO SOFTWARE 

VITALÍCIO ARCHICAD E LICENÇA DE ATUALIZAÇÃO POR 03 ANOS, com recursos do 

FUNSEP, visando atender o Plano de Ação 2019/2020 referente ao Eixo Enfrentamento à 

Criminalidade Violenta do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP, conforme condições, 
especificações e quantidades a seguir: 

 

Proc. SIGA nº 0005/FUNSEP/2022 
Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0006/2022-FUNEP 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO AMAPÁ,  POR INTERMÉDIO DA  

FUNDO ESTADUAL DA SEGURANÇA 

PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP E A 

EMPRESA  GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 

PARA OS FINS ABAIXO DECLARADOS. 
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Item Especificação CADMAT 
Qtd. de 

usuários 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total (R$) 

01 

Licença Archicad 25 Brazilian 

Commercial NET - Soluções do software 
ARCHICAD para auxílio e 
desenvolvimento de projetos de arquitetura 
em suas diversas especialidades, 
urbanismo e projetos complementares, 
com atuação integrada a softwares que 

possuam tecnologia BIM (Building 
Information Modeling). 
Validade: Vitalício 

00026994 05 
 

14.200,00 71.000,00 

02 

Pacote de Serviços Graphisoft Forward 

for Archicad Full License - Prestação de 

Serviços de manutenção e atualização do 
Software. 
Validade: 3 anos 

00026995 05 7.200,000 36.000,00 

VALOR TOTAL 107.000,000 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 

3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os documentos 
constantes no Processo SIGA nº 00005/FUNSEP/2022 e 0023.0279.1896.0006/2022 -FUNSEP, em 
especial, os abaixo relacionados:  
a) Projeto Básico nº 05/2022-FUNSEP;  
b) Termo de Inexigibilidade nº 02/2022-FUNSEP;  
c) Parecer jurídico nº 148/2022-PLCC/PGE/AP;  
d) Proposta da Contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
I. Unidade Gestora: 330303 – FUNSEP 

II. Unidade Orçamentária: 33303 – FUNSEP 
III. Programa de Trabalho: 0037 – Gestão Integrada da Defesa Social 

IV. Fonte: 219 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP 
V. Ação: 2051 – Enfretamento à Criminalidade Violenta 

VI. Natureza de Despesa: 44.90.40 - Despesas de Capital - Investimentos - Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – PJ 
        33.90.40 - Despesas correntes - Outras despesas correntes - Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ e 
VII. Notas de Empenho nº 2022NE00015, de 09/03/2022, no valor de R$ 71.000,00 (Setenta e um 

mil reais) e 2022NE00016, de 09/03/2022, no valor de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) para 
devida execução da despesa – exercício 2022 

4.2. O Preço deste Contrato foi estabelecido no valor total de R$ de R$ 107.000,00 (Cento e sete mil 

reais), que será pago mediante o Atesto na Nota Fiscal. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado 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 
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direta dos recursos financeiros da Conta do FUNSEP para a conta da contratada, após a regular 

certificação da Nota Fiscal/Fatura pelo Fiscal designado.  
5.2. O PAGAMENTO será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária, no 
Banco Santander (033), Agência 3827 e Conta Corrente nº 13006297-6. 
5.3. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s) Nota(s) 
Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhado(s) dos 
documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério 
do Trabalho (CNDT), conforme disposto o art. 29 da Lei n.º 8.666, de 1993, e no Art. 7º, Inciso II, do 

Decreto Estadual n.º 1.278, de 17 de fevereiro de 2011 junto ao Fiscal Designado, para que se proceda 
a devida certificação da despesa executada. 
5.4. 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. 
5.5. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
seguintes fórmulas: 
EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da 
parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I= (TX/100)/360 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

6.1. Nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega/disponibilidade do objeto desse projeto básico, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário à regularização de 
falhas ou defeitos observados; 
6.2. 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. 
6.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da administração 

deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
6.4. 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; 
6.5. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 
Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA, RECEBIMENTO E 

GARANTIA 

7.1. As Licenças de software serão enviadas por e-mail com uma chave virtual, em até 20 (vinte) dias 
úteis, contados da data de recebimento da Nota de Empenho, em caso de descumprimento desse prazo, 

a contratada ficará sujeita a aplicação das sanções previstas em lei. 
7.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações e os quantitativos previstos neste 
Projeto Básico. 
7.3. Após a disponibilização da solução tecnológica, essa deverá ser instalada e configurada com a 
devida assistência do suporte técnico da contratada. 
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7.4. O objeto desse Projeto Básico será recebido por Comissão de Recebimento a ser composta por 
servidores do Núcleo de Arquitetura e Engenharia - NAE SEJUSP, a serem designados em Portaria 
emitida e de ordem da Presidência do FUNSEP. 
7.5. A contratada deverá prestar suporte técnico especializado de seus programas de engenharia ao 

contratante, nos processos de instalação, utilização e atualização dos programas. 
7.6. A garantia do objeto desse Projeto básico acompanhará a vigência do contrato prevista no item 
9.2 desse Projeto Básico. 
7.7. Será recusado o objeto desse Projeto Básico nos seguintes casos:  
7.8. Quando entregue com especificações diferentes das solicitadas;  
7.9. Quando apresentar qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação.  
7.10. A execução do referido objeto deverá atender rigorosamente as especificações técnicas elencadas 
no item 4 do Projeto Básico para a aquisição de soluções tecnológicas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Cabe à CONTRATADA disponibilizar as Licenças de software por e-mail contendo chave virtual, 
em até 20 (vinte) dias úteis, contados da data de recebimento da Nota de Empenho. 
 a). Em caso de descumprimento desse prazo, a contratada ficará sujeita a aplicação das sanções 

previstas em lei. 
8.2. Durante a vigência do período de licença contratado (03 anos), disponibilizar ao CONTRATANTE 
upgrade para 03 (três) versões do software adquirido. 
8.3. Garantir ao CONTRATANTE o Direito de uso do recurso Redshift, através do endereço eletrônico: 
https://graphisoft.com/solutions/forward/redshift-for-archicad; 
8.4. Disponibilizar ao CONTRATANTE acesso sem ônus aos cursos na modalidade on-line, que sejam 
gratuitos, constantes no link: https://br.learn.graphisoft.com/visitor_class_catalog/category/9865. 

8.5. Permitir ao CONTRATANTE acesso sem ônus a guias e manuais, que sejam gratuitos, através 
do endereço https://br.learn.graphisoft.com/visitor_class_catalog/category/9867.  
8.6. Enquanto vigorar o contrato, disponibilizar suporte técnico especializado ilimitado e gratuito, para 
auxiliar o usuário/contratante nos processos de instalação, utilização e atualização dos programas de 
engenharia. 
 a). O suporte técnico será prestado somente em dias úteis, das 9h00 às 18h00 pelo telefone (11) 

3045-4350 e do endereço eletrônico suporte.brasil@graphisoft.com. 

8.7. Atender as solicitações do FUNSEP, que porventura ocorram, em caso de os serviços serem 
executados em desacordo com as especificações e condições pactuadas. 
8.8. 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. 
8.9. 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 Projeto. 

8.10. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente a execução dos 
serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
8.11. Manter-se, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas e as 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto Básico. 
8.12. 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. 

8.13. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
do Processo de Inexigibilidade. 
8.14. 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. 
8.15. 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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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

9.1. Proceder ao pagamento, em prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Contrato e, conforme 
consta nas condições de pagamento do Projeto Básico e deste contrato, mediante certificação da fatura 
pelo Fiscal nomeado. 
9.2. Supervisionar a execução dos serviços e atestar a Nota Fiscal/fatura correspondente. 

9.3. Comunicar oficialmente à empresa quaisquer irregularidades relacionadas com a execução dos 
serviços. 
9.4. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
exigidas. 
9.5. Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste Projeto Básico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS VEDAÇÕES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA ALTERAÇÃO E MANUTENÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 

11.1. O objeto poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela 
CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispõe o Art. 65, incisos I e II da Lei 
8.666/1993. 
11.2. Em caso de alterações na forma do Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993 os 

preços ajustados entre as partes poderão ser alterados mediante o instituto do REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, o que configurará álea econômica extraordinária e extracontratual 
11.3. 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 CONTRATANTE, que verificará a compatibilidade com os valores de mercado e sua 
disponibilidade orçamentária; 

11.4. Na variação do valor contratado inicialmente o instituto a ser utilizado será o 
REAJUSTAMENTO, baseado no ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

– ICTI, calculado pelo IPEA; 
11.5. 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. 

11.6. 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; 
11.7. 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; 
11.8. O Reequilíbrio Econômico Financeiro será efetuado no momento de sua ocorrência, mediante a 
celebração de TERMO ADITIVO.  

11.9. 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. 
11.10. A CONTRATADA deverá pleitear o reajuste de preços antes da prorrogação da vigência do prazo 
contratual ou do encerramento do contrato, sob pena de seu direito ser atingido pela preclusão 
administrativa.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

12.1. Pela inexecução parcial ou total do objeto, a Administração do FUNSEP/AP poderá resguardados 

os preceitos legais pertinentes, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
a). Advertência e multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo 
de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias corridos, uma vez que comunicados oficialmente; 
b). Multa compensatória no percentual de 15 % (quinze por cento), calculada sobre o valor total 
da nota de empenho, caracterizando inexecução total do contrato, bem como, suspensão temporária 

de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior 
a 02 (dois) anos pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco)dias úteis, após 
regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicada oficialmente; 
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. 
12.2. 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).Comportar-se de modo inidôneo; 

c).Fizer declaração falsa; 
d).Cometer fraude fiscal; 
e).Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
f).Se recusar, injustificadamente, em retirar e receber a Nota de Empenho; 
g).Não apresentar situação regular, no recebimento da Nota de Empenho; 
h).Descumprir os prazos e condições previstos no Projeto Básico e neste Contrato. 

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

no Capítulo IV da Lei 8.666/93. 
12.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração do FUNSEP/AP, em relação a um dos eventos arrolados nos subitens anteriores, a 
empresa ficará isenta das penalidades mencionadas. 
12.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o FUNSEP/AP 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. 

12.6. Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se 
assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante estabelecido no art. 87, § 2 da Lei 8.666/93. 
12.7. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONIÇÕES DE RESCISÃO  

13.1. 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. 
13.2. 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. 
13.3. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores:  
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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. 

13.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor do CONTRATANTE;  
13.5. 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 de o CONTRATANTE adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos serviços;  
13.6. 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 QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 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 QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

15.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura, 

conforme preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

16.1. Este Contrato terá vigência de 36 meses, a contar de 24/03/2022 até 24/03/2025, não podendo 

mais ser prorrogado. Ficando a despesa adstrita ao respetivo crédito orçamentário, conforme art. 57, 

Caput, da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

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

que seja invocável. 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado vias digitais de igual 
teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

 

 

Macapá-AP, 24 de março de 2022. 
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Art. 1º - LOTAR o militar MAJ CEL QOCBM LUIZ DE 
ALMEIDA SILVA, pertencente ao quadro de servidores 
efetivos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá à disposição desta Secretaria de Estado, na 
Academia de Formação e Aperfeiçoamento – AIFA, a 
contar de 03 de janeiro de 2022.

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

Macapá-AP, 24 de março de 2022.
José Carlos Corrêa De Souza - CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0325-0008-4476

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2022-FUNSEP

Processo PRODOC nº 
0023.0279.1896.0004/2022-FUNSEP – Processo 
SIGA nº 0004/FUNSEP/2022 - Termo de Inexigibilidade 
nº 01/2022-FUNSEP, Parecer Jurídico nº 111/2022-
PLCC/PGE. Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇAS 
TEMPORÁRIAS DOS SOTFWARES EBERICK 
QIBUILDER, QIVISUS E QICLOUD ENTERPRISE, 
VERSÃO 2022, desenvolvidos pela empresa MN 
TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA, para 
Planejamento e Estruturação de Projetos de Obras, 
com recursos do FNSP - Plano Ação 2019/2020 – Eixo 
Enfrentamento a Criminalidade Violenta. Classificação 
Orçamentária-Financeira: UG 330303, Fonte–219; PT-
0037; ND 33.90.40; Ação: 2051, Nota de Empenho nº 
2022NE00013, de 15/02/2022, no valor de R$ 190.744,00 
(Cento e noventa mil e setecentos e quarenta e quatro 
reais), Valor total: R$ 190.744,00 Vigência: 36 meses a 
contar da data da assinatura, de 24/03/2022 a 24/03/2025. 
Contratada: MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA, 
CNPJ sob nº03.984.954/0001-74. Contratante: FUNDO 
ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – 
FUNSEP, CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 25 de março de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP

HASH: 2022-0325-0008-4477

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2022-FUNSEP

Processo PRODOC nº 0023.0279.1896.0006/2022-FUNEP 
– Processo SIGA nº 0005/FUNSEP/2022 - Termo de 
Inexigibilidade nº 02/2022-FUNSEP, Parecer Jurídico 
nº 148/2022-PLCC/PGE. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
SOLUÇÕES DO SOFTWARE VITALÍCIO ARCHICAD 
E LICENÇA DE ATUALIZAÇÃO POR 03 ANOS, com 
recursos do FUNSEP, visando atender o Plano de 
Ação 2019/2020 referente ao Eixo Enfrentamento à 
Criminalidade Violenta do Fundo Nacional de Segurança 

Pública - FNSP. Classificação Orçamentária-Financeira: 
UG 330303, Fonte–219; PT-0037; ND 33.90.40 e 
ND 44.90.40; Ação: 2051, Notas de Empenho nº 
2022NE00015, de 09/03/2022, no valor de R$ 71.000,00 
(Setenta e um mil reais) e 2022NE00016, de 09/03/2022, 
no valor de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais). Valor 
Total: R$ 107.000,00 (Cento e sete mil reais). Vigência: 
36 meses a contar da data da assinatura, de 24/03/2022 
a 24/03/2025. Contratada: GRAPHISOFT BRASIL 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 
CNPJ sob nº 22.993.665/0001-86. Contratante: FUNDO 
ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – 
FUNSEP, CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 25 de março de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP

HASH: 2022-0325-0008-4473

PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2022 – GAB/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 119, incisos I e II da Constituição 
Estadual, c/c a Lei nº 1.335, de Maio de 2009 e pelo Decreto 
nº 0792/2018 de 26 de março de 2018, publicado no DOE 
6648 de 26 de março de 2018 e o DIRETOR PRESIDENTE 
DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Decreto nº 0840/2017-GEA, publicado no 
Diário Oficial nº 6399 de 13 março de 2017.

CONSIDERANDO o Art. 6º da Lei nº 2.357, de 27 de junho 
de 2018, que versa sobre a administração dos recursos 
do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNSEP;

CONSIDERANDO o Ofício nº 
330101.0076.1180.0309/2022 GAB – SEJUSP e Ofício nº 
330101.0076.1180.0289/2022 GAB – SEJUSP.

RESOLVEM:

Art. 1º Designar o servidor - Renan Richard de 
Oliveira Isacksson - Major CBMAP, Coordenador da 
Coordenadoria de Programas e Projetos – CPP/SEJUSP 
para participar do I Workshop de Transferência de 
Recursos e Contratações na área de Segurança Pública,   
que acontecerá no período de 29 a 31 de março de 2022, 
na modalidade presencial, em Brasília/DF,  destinados 
aos profissionais que atuam como pontos focais na área 
de gestão ou execução de contratos, convênios, repasses 
do Fundo a Fundo ou outra modalidade de captação de 
recursos federais.

Art. 2º Fica o servidor Renan Richard de Oliveira 
Isacksson - Major CBMAP, autorizado a deslocar-se da 
sede de suas atribuições em Macapá/AP à Brasília/DF no 


