
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO Nº 19/2022-FUNSEP

Proc. SIGA Nº 00021/FUNSEP/2022
Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0019/2022
Termo de Inexigibilidade nº 09/2022-CPL/FUNSEP

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, inscrito no CNPJ nº 31.443.333/0001-19, situada na Av. Padre Júlio Maria
Lombaerd, nº 810, bairro Central, CEP 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 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito público
privado, inscrita no CNPJ nº 04.095.869/0001-18 com sede na Av. Presidente Kennedy, nº 1001 Sala
301, 2º Andar do Bloco A no Empresarial Centro da Moda, Vila Popular, Olinda/PE, CEP nº 53.230-
630, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO RICARDO BELARMINO ALCOFORADO,
brasileiro, casado, analista de sistemas, CPF nº 198.772.694-49, RG nº 1.911.318 SSP/PE, residente
e domiciliado na Rua Uriel Paes Barreto, nº 25, aptº 1001, bairro Madalena, Recife/PE, CEP 50.710-
500, doravante denominadaCONTRATADA, 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 e inciso I, art. 26, incisos II e III da Lei nº
8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e, subsidiariamente pela Lei nº 8.078/1990
(CDC), bem como, pelas legislações correlatas e demais exigências estabelecidas no Projeto Básico nº.
021/2022 FUNSEP e seus anexos, Termo de Inexigibilidade nº 09/2022-CPL/SEJUSP/FUNSEP,
publicado no DOE nº 7.697, de 27 de junho de 2022, constantes no Processo SIGA nº.
00021/FUNSEP/2022 e PRODOC nº0023.0279.1896.0019/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO
2.1. Este Contrato tem por objeto o Fornecimento de licenças de uso vitalício de software para
desenvolvimento e edição de aplicações web, denominado SCRIPTCASE, comsuporte técnico
da ferramenta, visando atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá
CBMAP, conforme condições especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA DO AMAPÁ- FUNSEP E A
EMPRESA NETMAKE SOLUÇÕES
INFORMÁTICA LTDA, PARA OS FINS
ABAIXO DECLARADOS.
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ITEM ESPECIFICAÇÃO CADMAT UND. QNT. Vlr. Unt.
(R$)

Vlr. Total
(R$)

01

Fornecimento de Licença de
Uso Vitalício do Software
SCRIPTCASE para o
ambiente Web., versão 9.7 ou
a mais atual. *
Obs: Na compra da licença do
software SCRIPTCASE estão
incluídas todas as atualizações
corretivas e evolutivas durante o
período de 365 dias a partir da
data de sua aquisição.

00027157
Licença
de Uso
Vitalício

02 6.999,00 13.998,00

02
Suporte Técnico Ouro, pelo
período de 12 (doze) meses

00027158
Suporte
ouro 01 3.154,00 3.154,00

Total 17.152,00

CLÁUSULA TERCEIRA DOCUMENTOS INTEGRANTES
3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os documentos
constantes no Processo SIGA nº 00021/FUNSEP/2022 e PRODOC nº 0023.0279.1896.0019/2022,
em especial, os abaixo relacionados:
a) Projeto Básico nº 21/2022 - FUNSEP e apêndices;
b) Termo de Inexibilidade nº. 09/2022-CPL/FUNSEP;
c) Parecer jurídico nº. 357/2022 PLCC/PGE/AP;
d) Proposta da Contratada.

CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO
4.1. As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão mediante a emissão de Nota de Empenho
específica, a conta dos recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNSEP, na seguinte
classificação orçamentária:
I.Unidade Gestora: 330303 - Fundo Estadual de Segurança Pública FUNSEP/AP
II.Unidade Orçamentária: 33303- Fundo Estadual de Segurança Pública FUNSEP/AP;
III.Programa de Trabalho: 0037- Gestão Integrada da Defesa Social;
IV.Ação: 2051- Enfretamento a Criminalidade violenta;
V.Fonte: 219- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública-FNSP;
VI.Natureza de Despesa: 44.90.40 - Despesas de Capital - Investimentos - Serviços de Tecnologia da

Informação e Comunicação PJ.
Natureza de Despesa: 30.90.40 - Despesas correntes - Outras despesas Correntes - Serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação PJ.

VII. Nota de Empenho Ordinário nº 2022NE00084, no valor de R$ 3.154,00 (Três mil e cento e
cinquenta e quatro reais), de 04/07/2022 e 2022NE00085, no valor de R$ 13.998,00 (Treze mil e
novecentos e noventa e oito reais), de 04/07/2022 para devida execução da despesa exercício
2022.

4.2. O Preço deste Contrato foi estabelecido no valor de R$ 17.152,00 (Dezessete mil e cento e
cinquenta e dois reais), que será pago em parcela única e de forma ordinária.

CLÁUSULA QUINTA DAESPECIFICAÇÃOTÉCNICASDOSITENS
5.1. Fornecimento de 02 (duas) Licenças de uso vitalício do software Scriptcase Versão 9.7 ou a

mais atual:
5.1.1. Deve permitir que todo o desenvolvimento de aplicações da solução/software seja feito
diretamente em um browser, sendo compatível com qualquer browser padrão de mercado (IE, Netscape,
Firefox, Mozilla, Opera, Safari, etc.);

FRANCISCO RICARDO 
BELARMINO 
ALCOFORADO:19877269449

Assinado de forma digital 
por FRANCISCO RICARDO 
BELARMINO 
ALCOFORADO:19877269449 
Dados: 2022.07.07 10:23:26 
-03'00'



Proc. SIGA Nº 00021/FUNSEP/2022; Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0019/2022

Página 3 de 12
UCC/FUNSEP- Contrato nº 19/2022

5.1.2. Os ambientes de desenvolvimento, bem como as aplicações geradas, deverão ser compatíveis com
os sistemas operacionais Windows, Linux e Mac OS;
5.1.3. Deverá permitir que o desenvolvimento seja realizado através do mapeamento de uma base de
dados padrão SQL, tendo a solução/software suporte para todos os bancos relacionais largamente
utilizados no mercado tais como: Oracle, DB2, SQL Server, MySQL, PostGreSQL, Sybase, MS Access,
Firebird, SQLite, entre outros.
5.1.4. A Solução/Software deverá possibilitar a geração de programas-fontes para criação de consultas
em tela, relatórios em formato PDF, gráficos, formulários de entrada de dados/atualização, menus
hierárquicos de navegação, permitindo a exportação de dados nos formatos XML, XLS, CSV e RTF;
5.1.5. A Solução/Software no ambiente de edição da aplicação deverá exibir os eventos e métodos
ligados a aplicação, e permitir ao desenvolvedor inserir seus próprios códigos para tratamento de
particularidades, e esses códigos inseridos são agregados no momento da geração dos programas-fonte;
5.1.6. A Solução/Software deve permitir que o desenvolvedor insira códigos próprios, tanto do lado do
servidor quanto do lado do browser, para tratamento de particularidades e regras de negócios. Os códigos
inseridos devem ser agregados no momento da geração dos programas-fonte, sendo preservados no
ambiente de desenvolvimento, de forma a permitir futuras manutenções e re - geração das aplicações;
5.1.7. A Solução/Software deve fornecer meios para controle de acesso, tanto da própria ferramenta
quanto das aplicações geradas e permitir integração à política de segurança adotada pela
CONTRATANTE;
5.1.8. A Solução/Software deve possuir recursos para controle das aplicações geradas (versões), com
possibilidade de recuperação das últimas aplicações geradas (parametrizável);
5.1.9. A Solução/Software deve possuir recursos para geração de querys (Padrão SQL) e dicionário de
dados integrado;
5.1.10. A Solução/Software deve disponibilizar documentação (manual) em Língua Portuguesa
(Brasil);
5.1.11. A Solução/Software deve gerar programas fontes nas linguagens PHP, HTML e JavaScript, e
devem ser executados totalmente independentes do SCRIPTCASE.
5.2. Características das Consultas e Relatórios:
5.2.1. O Scriptcase deverá permitir a geração de programas-fonte que possibilitem: consultas, relatórios
em formato PDF, relatórios em formato HTML, formulários de entrada de dados/atualização, filtros,
calendários, gráficos, dasboards, menus hierárquicos de navegação, criação de pastas, permitindo a
exportação de dados nos formatos XML, XLS, CSV e RTF;
5.2.2. As aplicações são geradas na linguagem PHP com Javascript e fazer uso da tecnologia AJAX
para permitir a transferência de dados sem a necessidade de recarga da interface, tornando menor o
tempo de resposta das operações realizadas;
5.2.3. A solução poderá ser acessada diretamente pelo navegador permitindo inclusive o seu acesso
remoto, com equipes de desenvolvimento trabalhando de forma colaborativa;
5.2.4. As aplicações (telas do sistema) geradas deverão ser compatíveis com qualquer browser padrão
de mercado (IE, Netscape, Mozila, Opera, etc);
5.2.5. O desenvolvimento deverá ser feito através do mapeamento de uma base de dados, permitindo
acesso a todos os bancos relacionais largamente utilizados no mercado tais como: Oracle, DB2, SQL
Server, MySQL, PostGreSQL, Sybase, MS Access, Firebird, SQLite, entre outros;
5.2.6. O ambiente de desenvolvimento, bem como as aplicações geradas deverão ser compatíveis com
os sistemas operacionais Windows, Linux e Mac OS;
5.2.7. A solução oferece controle de versões ao nível de projeto, permitindo manter várias versões
simultaneamente, facilitando a manutenção e distribuição;
5.2.8. O software dispõe de ferramenta de colaboração/ comunicação interna disponível aos usuários
(desenvolvedores) assim como lista de tarefas que o usuário deverá desempenhar em determinado
período, facilitando assim o trabalho do gerente / gestor do projeto;
5.2.9. No ambiente de edição da aplicação o software exibe os eventos e métodos ligados a aplicação, e
permite ao desenvolvedor inserir seus próprios códigos para tratamento de particularidades, e esses
códigos inseridos são agregados no momento da geração dos programas-fonte.;
5.2.10. A Solução disponibiliza de diversas bibliotecas (data, digito controle, acesso a banco etc),
visando agilizar o trabalho do desenvolvedor no momento de inserção dos seus próprios códigos;
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5.2.11. O Scriptcase oferece meios para controle de acesso, tanto da própria ferramenta quanto das
aplicações geradas, permitindo integração à política de segurança adotada pela empresa usuária,
possibilitando a integração LDAP;
5.2.12. A solução possui recursos para recuperação versões anteriores de aplicações alteradas, assim
como manter log das atividades dos desenvolvedores e relatórios gerenciais sobre produtividade.
5.2.13. Possui recursos para geração de querys (Padrão SQL) e dicionário de dados integrado à
ferramenta;
5.2.14. solução possui documentação e suporte técnico disponível em Língua Portuguesa (Brasil);
5.2.15. Compartilhamento de relatórios através e-mails você pode exportar Grids, Tabelas Dinâmicas
e Gráficos com relatórios anexados em pdf, html, xls, xml, csv, rtf, palavra ou imagens. As
configurações push podem ser facilmente exibidas na interface usando SMTP, Amazon SES ou
Mandrill.
5.3. Funcionalidades das Consultas e Relatórios:
5.3.1. Flexibilidade na definição do visual (fontes, cores, imagens e botões) permitindo simulações e
utilização de templates;
5.3.2. Opções de navegação: avanço, retorno, início e final;
5.3.3. Construção de filtros com diversas opções por campo;
5.3.4. Opções de quebras com qualquer quantidade de campos, podendo definir as sumarizações
necessárias;
5.3.5. Interligação de forma simples entre aplicações criadas;
5.3.6. Criação de gráficos de barra, pizza, linha e outros formatos;
5.3.7. Criação de sub-consultas, executadas separadamente ou embutidas na consulta principal;
5.3.8. Criação de consultas horizontais, verticais ou em formato slide, com definição do número de
linhas e colunas;
5.3.9. Exibição e tratamento de imagens (redução, ampliação e thumbnail);
5.3.10. Opção de exibição do detalhe da consulta na mesma página ou em outra janela;
5.3.11. Opção de criação de lookup, através de select em outras tabelas, modificando o conteúdo do
campo a ser exibido, permitindo inclusive que esse acesso seja feito a uma tabela em outro banco de
dados;
5.3.12. Permite ao usuário final que modifique os campos e a ordem que os mesmos serão exibidos;
5.3.13. Permite o uso de tree-view agregado as opções de quebra;
5.3.14. Uso de tree-view ligado as sub-consultas, permitindo criar consultas sintéticas com
possibilidade de exibir o detalhamento;
5.3.15. Filtros utilizando AJAX para recarga de objetos html e campos auto-complete;
5.3.16. Utilização de códigos de barra em diversos formatos (ean8, ean13, 2 de 5, etc);
5.3.17. Integração entre consultas utilizando bancos de dados diferentes;
5.3.18. Permitir que o usuário final ao preencher as condições do filtro e salvar as informações
para uso posterior.
5.4. Características dos Formulários:
5.4.1. As aplicações geradas de formulários são totalmente processadas com a utilização de AJAX.
5.4.2. Navegação e validação dos campos sem recarga de página.
5.4.3. Recarga de um ou mais objetos html modificando o conteúdo sem recarga de página.
5.4.4. Permite a programação de forma simples e intuitiva de funcionalidades AJAX a serem
aplicadas no formulário.
5.4.5. Checagem automática na exclusão respeitando a integridade referencial das tabelas.
5.4.6. Permite a inserção e atualização de informações existentes em tabelas da base de dados SQL.
5.4.7. Permite utilizar procedures para inserção e atualização de informações existentes em tabelas da
base de dados SQL.
5.4.8. Opções de navegação: avanço, retorno, início e final com utilização de AJAX.
5.4.9. Geração automática de críticas de campos, tais como: CPF, CNPJ, Cartões de Crédito, Valores e
Datas.
5.4.10. Formatação automática de datas, valores e textos e suporte aos objetos HTML dos tipos Text,
Textarea, Select, Radio, Check Box e Password, assim como auto-complete (AJAX).
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5.4.11. Crítica, consulta e preenchimento automático de campos de endereço através da informação
do CEP.
5.4.12. Suporte à inclusão de imagens em campos de tabelas SQL ou em diretórios referenciados em
campos na tabela SQL.
5.4.13. Campo com componente "Select 2": para os tipos de campo de seleção e preenchimento
automático, uma nova opção no menu suspenso fornecerá mais desempenho e precisão nos resultados
selecionados. O novo componente permite que você execute uma pesquisa dentro do resultado
selecionado, limite os caracteres e o número de registros exibidos.
5.4.14. Campo de assinatura digital: permite ao usuário usar o dedo, o ponteiro do mouse ou uma
caneta digital para fazer assinaturas ou desenhos, é armazenado no banco de dados como um formato
de imagem. Ele também está disponível para o aplicativo Grid.
5.4.15. Campo de estrelas de avaliação: Este campo permite qualificar com estrelas (ou qualquer outra
imagem), onde o usuário pode selecionar a classificação de acordo com uma escala previamente
configurada. Ele também está disponível para o aplicativo Grid.
5.4.16. Slider Field: disponível para campos inteiros, o campo mostra um componente slider (intervalo
jQuery) para permitir que o usuário selecione um valor dentro de um intervalo definido no aplicativo.
5.4.17. Alternar campo de alternância: disponível para os tipos de campo de rádio e caixa de seleção,
o switch usa um componente "JS iOS toggle" para verificar os valores no formulário.
5.4.18. Teclas de atalho para aplicativos Scriptcase: opção para criar teclas de atalho também
disponíveis para aplicativos criados pelo Scriptcase. As combinações de teclas podem ser definidas de
acordo com as funções de cada aplicação. A nova funcionalidade traz também a possibilidade de criar
modelos que podem ser reutilizados em vários projetos.
5.4.19. Nova área para personalizar as teclas de atalho do Scriptcase: nova interface para criar e
personalizar a combinação de atalhos do ambiente de desenvolvimento do Scriptcse, com essa opção
você também pode compartilhar ou importar uma configuração de atalho de um ambiente de
desenvolvimento para outro.
5.5. Funcionalidades Gerais:
5.5.1. Opções de períodos relativos nos filtros de resumo e gráfico:
5.5.2. Integração
quais sejam: Clickatell, Twilio ou Plivo para enviar SMS. PagSeguro e Paypal Express para serviços de
pagamento.
5.5.3. Opções de tags dinâmicas que permitem selecionar ou manipular as condições e campos com
AJAX diretamente dentro do aplicativo com uma interface simples e moderna.
5.5.4. Opções de configurações que permitem, por exemplo, adicionar botões no corpo do formulário
de pesquisa;
5.5.5. Responsividade em várias aplicações geradas;
5.5.6. Opção para exportar eventos do calendário para o Google Agenda;
5.5.7. Adicionada biblioteca Fusion Maps para criar gráficos de mapas com o Scriptcase.
5.5.8. Adicionado a integração do reCAPTCHA ao Google.
5.5.9. Suporte ao PHP 7.0;
5.5.10. Drivers de conexão PDO atualizados (MSSQL Server, MySQL);
5.5.11. Adicionado o driver PDL Dlib para o MS SQL Server;
5.5.12. Adicionado o novo drive MySQLi para conexões MySQL;
5.5.13. SSL para conexões seguras com o MySQL;
5.5.14. Nova versão do Apache 2.4.25;
5.5.15. Atualização da biblioteca WKHTML to PDF;
5.5.16. Atualização da biblioteca do Fusion Chart;
5.5.17. Diagrama ER - Novo recurso para melhorar as opções de gerenciamento de banco de dados,
além do SQL Builder e do DATABASE Manager, foi implementado suporte para criação de ER
Diagram para bancos de dados conectados ao Scriptcase;
5.5.18. Diagrama do Projeto - Nova ferramenta para geração do Diagrama do Projeto. Com opções
avançadas de visualização e impressão;
5.5.19. Opção de login social com Google, Facebook e Twitter usando automaticamente o módulo de
segurança;
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5.5.20. Novas opções de criptografia para o campo de senha no aplicativo de login (MD5, SHA1,
SHA256, SHA512);
5.5.21. Integração do módulo de segurança com a nova opção de controle de forma livre com modelos
responsivos à tela de login;
5.5.22. Criação de um novo "grupo padrão" na tabela de grupos de módulos de segurança (nesse grupo
serão adicionados novos usuários que entram através do novo formulário de usuário gerado pelo módulo
ou pelo optio de login social;
5.5.23. Nova opção de integração com o LDAP e grupos criando no ambiente de administração de
usuários do Scriptcase (ambiente de desenvolvimento);
5.5.24. Atualização de componentes para geração automática da função captcha para a tela de login
gerada pelo módulo de segurança do Scriptcase.
5.6. Suporte Técnico Ouro do Software SCRIPTCASE para o ambiente Web., versão 9.7 ou a
mais atual.
5.6.1. Contratação do Suporte Ouro, período de 360 (trezentos e sessenta) dias, suporte este que será
fundamental para o momento de migração da versão atual para a nova versão;

CLÁUSULA SEXTA DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias consecutivos,
após entregue e aceito definitivamente a totalidade do objeto, através de transferência bancária direta
dos recursos financeiros da Conta do Fundo Estadual da Segurança Pública FUNSEP para a conta da
contratada;
6.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de Transferência Eletrônica
Disponível - TED, no Banco do Brasil (001) Ag. 1836-8, C/c. 115.126-6, essa deverá informar com
clareza na proposta o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente
na qual deverá ser efetivado o crédito;
6.3. A contratante poderá efetuar a retenção na fonte dos tributos exigidos e elencados em legislação
estadual vigente e pertinente;
6.4. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s) Nota(s)
Fiscal(is)/Fatura(s) referentes ao objeto regularmente fornecido, acompanhado dos documentos de
habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho
(CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida certificação, conforme disposto o Art. 29
da Lei n. º 8.666, de 1993, e no Art. 7º do Decreto Estadual n.º 1.278, de 17 de fevereiro de 2011,
publicado no Diário Oficial do Estado nº. 4924, de 17/02/2011;
6.5. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos apresentados em atendimento às
exigências do subitem anterior, estiverem fora da validade, o pagamento ficará retido na fonte até a
apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade;
6.6. O valor da(s) Nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ão) ser o mesmo consignado na Nota de Empenho
de despesa, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência nos
documentos ora citados será estabelecido um prazo de 01 (um) a 03 (três) dias úteis para a contratada
fazer A substituição;
6.7. A Contratante reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas,
qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento
do objeto;
6.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade(s) ou inadimplência, sem que isto
gere dIreito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial;
6.9. 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
da seguinte fórmula:
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;
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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 SÉTIMA DO PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E
RECEBIMENTO
7.1. A empresa deve disponibilizar as chaves de instalação das 02 (duas) licenças do software
contratado no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, a contar da assinatura do instrumento de contrato,
sob pena de aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;
7.2. As chaves de instalação deverão ser encaminhadas ao Centro de Tecnologia da Informação
CETI/CBMAP, através do e-mail: ceti@cbm.ap.gov.br, acompanhadas da respectiva Nota Fiscal, em
dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 13h00min, correndo por conta da
contratada todas as despesas necessárias ao fornecimento;
7.3. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições
estabelecidas no Anexo I do Projeto Básico nº 21/2022 - FUNSEP e neste instrumento de contrato;
7.4. Após a disponibilização da solução tecnológica, essa deverá ser instalada e configurada com a
devida assistência do suporte técnico da contratada;
7.5. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua
Nota Fiscal/Fatura com o constante no Projeto Básico;
7.6. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades quando
couber
7.7. Em conformidade com os Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Contrato será
recebido, da seguinte forma:
a) Provisoriamente: pelo Coordenador do Centro de Tecnologia da Informação do CBMAP, através
do e-mail institucional do setor, conforme item 6.2, para verificação da conformidade da quantidade do
objeto;
b) Definitivamente: por um servidor habilitado em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
do CBMAP, nomeado pela contratante, após a verificação das especificações técnicas, qualidade e
quantidade, consequente aceitação, do objeto;
7.8. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido
por servidor/fiscal designado para o Recebimento, no prazo de 03 (três) dias úteis;
7.9. Será recusado o objeto desse Projeto Básico nos seguintes casos:
a) Quando entregue com especificações diferentes das solicitadas;
b) 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 6 e Anexo I do Projeto Básico e item 2.2 deste contrato;
7.11. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização
total da (s) pendência (s);
7.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-
profissional da Contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
8.1. Nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega/disponibilidade do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas ao fornecimento 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 da contratante
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
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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 n.º 8.666, de 1993;
8.5. Durante o período de fornecimento do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela
Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA NONA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
9.1. São obrigações da CONTRATANTE:
9.1.1. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a contratação em
comento;
9.1.2. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste
instrumento e no Projeto Básico;
9.1.3. Fiscalizar a entrega do objeto e a execução dos serviços de acordo com as condições e exigências
especificadas neste Projeto Básico, através de comissão designados nos termos do art. 67 da Lei nº
8.666/93;
9.1.4. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
exigidas;
9.1.5. Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa fornecer o objeto deste
Projeto Básico;
9.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
preposto da Contratada;
9.1.7. Comunicar a Empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
9.1.8. Providenciar a declaração de responsabilidade fiscal e orçamentária, afim de demonstrar que há
adequação orçamentária e financeira para atender a despesa com o presente objeto;
9.1.9. Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste Contrato.
9.2. São obrigações da CONTRATADA:
9.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constante neste Contrato e no Projeto Básico.
a) em caso de descumprimento do prazo disposto no item 6.1 deste projeto básico, a contratada ficará
sujeita a aplicação das sanções previstas em lei;
9.2.2. Prestar e disponibilizar os serviços à contratante de acordo com as normas contratadas e em
observância a legislação vigente;
9.2.3. Durante o período de 12 (doze) meses, disponibilizar ao Contratante todas as atualizações
(upgrade), tanto corretivas quanto evolutivas (novas funcionalidades), do software adquirido;
9.2.4. Pelo período de 12 (doze) meses, disponibilizar suporte técnico especializado ilimitado, para
auxiliar o usuário/contratante nos processos de instalação, utilização e atualização do software
ScriptCase;
9.2.5. O suporte técnico deverá ser prestado da seguinte forma:
a) Atendimento via ticket (chamados de e-mail), onde cliente acompanha o andamento do processo on-
line através do sítio eletrônico www.netmake.com.br/phptrio/index.php;
b) Atendimento via Chat, através de interação imediata com equipe técnica especializada por meio do
sítio eletrônico www.scriptcase.com.br/suporte-scriptcase de segunda a sexta de 08:00 às 18:00 horas;
c) Atendimento via central de telefone Netmake (Contato: 81 4062-9210), através de interação imediata
com equipe técnica especializada de segunda a sexta de 08:00 às 18:00 horas;
9.2.6. Disponibilizar ao Contratante a título gratuito acesso a 06 (seis) horas de conteúdo ao vivo com
equipe especializada, divididos em 03 (três) reuniões on-line pré-agendadas durante os 30 (trinta)
primeiros dias de uso, para:
a) Apresentação completa das aplicações e recursos;
b) Introdução ao desenvolvimento e boas práticas;
c) Follow-up para acompanhamento e esclarecimento de dúvidas.
9.2.7. Garantir acesso gratuito ao ambiente de cursos EAD da Contratada, que contém conteúdo
direcionado aos usuários;
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9.2.8. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou
venham a incidir sobre o fornecimento do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando
solicitados pela contratante;
9.2.9. Assegurar a contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os Serviços que não estejam de
acordo com as condições estabelecidas no presente Projeto, ficando certo de que, em nenhuma hipótese,
a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas;
9.2.10. Prestar sem qualquer ônus para a contratante, os serviços necessários à correção e revisão de
falhas ou defeitos verificados nos serviços, sempre que a ela imputáveis;
9.2.11. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto
fornecido;
9.2.12. Responder, integralmente, pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável;
9.2.13. Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;
9.2.14. Atender as solicitações do FUNSEP, que porventura ocorram, em caso de os serviços serem
executados em desacordo com as especificações e condições pactuadas;
9.2.15. Comunicar à contratante qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento
dos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
9.2.16. Manter-se, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações
assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
9.2.17. 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 contratante;
9.2.18. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
9.2.19. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do objeto do presente projeto;
9.2.20. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à contratante, nem poderá onerar os serviços
prestados a contratante, razão pela qual a Empresa renúncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a Contratante;
9.2.21. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)
que sejam compatíveis com o regime de direito público;
9.2.22. Deverá indicar preposto para intermediação das solicitações, que poderão, sempre que
possível, ser realizadas por meio de mensagens eletrônicas;
9.2.23. Arcar com todos os custos necessários à perfeita execução do objeto contratado;
9.2.24. Durante a vigência do contrato deverá realizar atualizações diárias dos bancos de preços
disponíveis no sistema;
9.2.25. Aceitar os acréscimos e/ou supressões do valor inicialmente estimado para o fornecimento do
objeto contratado nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/9.

CLÁUSULA DÉCIMA DAS VEDAÇÕES
10.1.É vedado à CONTRATADA:
10.1.1. A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo,
no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES
11.1. As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro do limite
de 25% (vinte e cinco) por cento, observado no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93;
11.2. As alterações de que trata essa cláusula serão obrigatoriamente formalizadas por meio de Termo
Aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REAJUSTE
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas;
12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o ÍNDICE DE PREÇOS
AO CONSUMIDOR AMPLO IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;
12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste;
12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que
este ocorrer;
12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor;
12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo;
12.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. 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 na
alínea anterior;
13.2. 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) Fazer 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 neste Contrato.

FRANCISCO RICARDO 
BELARMINO 
ALCOFORADO:19877
269449

Assinado de forma digital 
por FRANCISCO RICARDO 
BELARMINO 
ALCOFORADO:19877269449 
Dados: 2022.07.07 10:26:19 
-03'00'



Proc. SIGA Nº 00021/FUNSEP/2022; Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0019/2022

Página 11 de 12
UCC/FUNSEP- Contrato nº 19/2022

13.3. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pela
Administração do FUNSEP/AP em relação a um dos eventos arrolados nos subitens anteriores, a
empresa ficará isenta das penalidades mencionadas;
13.4. Além das penalidades anteriores citadas, a empresa ficará sujeita as demais penalidades referidas
no Capítulo IV da Lei 8.666/93;
13.5. 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;
13.6. 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;
13.7. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a
rescisão unilateral do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências
contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores.
Parágrafo Único: Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa;
14.2. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades:
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

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.
14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor do CONTRATANTE;
14.4. 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 a CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providências acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos serviços;
14.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos
decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções previstas
neste Instrumento;
14.6. 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 QUINTA DOS CASOS OMISSOS
15.1. 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 SEXTA DA PUBLICAÇÃO
16.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, em Diário Oficial do Estado, 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 SÉTIMA DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL
17.1. A vigência deste Contrato será de 12 meses, com início a partir de sua assinatura, na data de
07/07/2022 e encerramento em 07/07/2023.
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ALCOFORADO:19877269449 
Dados: 2022.07.07 10:26:50 -03'00'
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DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAPÁ- SEJUSP/AP;DO OBJETO: 
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO, 
A DOAÇÃO, EM CARÁTER DEFINITIVO E COM 
ENCARGOS, PELAS DOADORAS À DONATÁRIA, 
OS BENS CONSTANTES DO ANEXO I, EXTRA 
LEGADO DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DO ANO 2022, NOS TERMOS 
DO DECRETO Nº 9.373, DE 11 DE MAIO DE 2018, QUE 
REGULAMENTA AS FORMAS DE DESFAZIMENTO DE 
MATERIAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
FEDERAL, CHANCELADO PELAS LEI Nº 8.666/1993 
E A LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021;DA 
FINALIDADE DA DOAÇÃO: A PRESENTE DOAÇÃO 
TEM COMO FINALIDADE A DISPONIBILIZAÇÃO DE 
BENS PARA O FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA DOS ENTES FEDERADOS, CONSIDERANDO 
QUE A UTILIZAÇÃO DESSES BENS SERÁ EXCLUSIVA 
PARA FINS E USO DE INTERESSE PÚBLICO EM 
FAVOR DA SOCIEDADE E QUE ATENDIDAS AS 
CONDIÇÕES LEGAIS DE INTERESSE PÚBLICO, 
SOCIAL, DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, A 
SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA 
PÚBLICA A FIM DE SATISFAZER DEMANDAS 
EXTRAORDINÁRIAS, CONTEMPLA O CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ; 
DESTINATARIO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
ESTADO DO AMAPÁ- CBM/AP;TERMO DE ENTREGA 
E TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL Nº: 90/2022–UMP-
CAF-SEJUSP/AP. OBJETO: (02) VEÍCULOS TIPO 
CAMINHONETE,– (01) VEÍCULO MARCA: FORD, 
MODELO: RANGER XLTCD4A32C, COR EXTERNA: 
CINZA, CHASSI: 8AFAR23L7JJ065668, NUMERO DO 
MOTOR: SA2UJJ065668, COMBUSTÍVEL: DIESEL, 
PLACA: PBG5605, ANO DE FABRICAÇAO: 2017, 
MODELO: 2018, RENAVAN: 1154004950, TIPO DO 
VEÍCULO: CAMINHONETE, ESPÉCIE DO VEÍCULO: 
ESPECIAL, CATEGORIA DO VEÍCULO: OFICIAL, 
VALOR UNITÁRIO: R$ 145.584,00, PATRIMONIO Nº: 
331010000019045; (02) VEÍCULO MARCA: FORD, 
MODELO: RANGER XLTCD4A32C, COR EXTERNA: 
CINZA, CHASSI: 8AFAR23L1JJ035856, NUMERO DO 
MOTOR: SA2UJJ035856, COMBUSTÍVEL: DIESEL, 
PLACA: PBZ2212, ANO DE FABRICAÇAO: 2017, 
MODELO: 2018, RENAVAN: 1138914050, TIPO DO 
VEÍCULO: CAMINHONETE, ESPÉCIE DO VEÍCULO: 
ESPECIAL, CATEGORIA DO VEÍCULO: OFICIAL, 
VALOR UNITÁRIO: R$ 145.584,00, PATRIMONIO Nº: 
331010000019046. Data da Transferência. 01/07/2022. 
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO AMAPÁ – CBM/AP - CNPJ 02.954.346/0001-
54. Para fins de regularização junto ao DETRAN/AP.

Macapá-AP, em 07 de julho de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0707-0009-4931

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2022-FUNSEP

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0019/2022 - 
FUNSEP e Proc. SIGA nº 00021/FUNSEP/2022. Objeto: 
Fornecimento de licenças de uso vitalício de software 
para desenvolvimento e edição de aplicações web, 
denominado SCRIPTCASE, com suporte técnico da 
ferramenta, visando atender as necessidades do Corpo 
de Bombeiros Militar do Amapá – CBMAP. Classificação 
Orçamentário-Financeira: UG 330303, Fonte–219; PT-
0037; ND 44.90.40 e 30.90.40; Ação: 2051.  Notas de 
empenhos nºs 2022NE00084, de 04/07/2022, no valor de 
R$ 3.154,00 e 2022NE00085, de 04/07/2022, no valor de 
R$ 13.998,00, perfazendo o valor total de R$ 17.152,00. 
Vigência: 12 (doze) meses, com início na data de 
06/07/2022 e encerramento em 06/07/2023. Contratada: 
NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 
nº 04.095.869/0001-18, Contratante: FUNDO ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ – FUNSEP, 
CNPJ nº 31.443.333/0001-19.

Macapá-AP, 07 de julho de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA - CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0707-0009-4844

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2022-FUNSEP

Proc. PRODOC nº 0023.0279.1896.0020/2022 – 
FUNSEP e Proc. SIGA nº 00018/FUNSEP/2022. 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, 07 de julho de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA- CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP

HASH: 2022-0707-0009-4837

PORTARIA INTERINSTITUCIONAL Nº 23/2022- UCC/
FUNSEP

O PRESIDENTE DO FUNDO ESTADUAL DE 


