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Referida Contratação, justifica-se o péssimo estado de con-
servação, apresentando no banheiro, corredor, etc..., conforme se 
pode verificar através de fotos anexadas ao processo.

Valor Total da Despesa: R$ 16.760,00 (Dezesseis mil, Sete-
centos e Sessenta Reais).

No presente exercício o valor onerará recursos da U.G.E. 
180359, elemento econômico: 33903979 - PTRES: 180201 – Pro-
grama de Trabalho: 06122180141800000 – Fonte de Recursos: 
001001001.

Base Legal : Artigo 24. Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
Vigência : 15 (quinze) dias úteis a partir da emissão da NE.
Assinatura : 08/12/2022.

 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 
DA MACRO SÃO PAULO
 Delegacia Seccional de Polícia de Franco da 
Rocha
 PORTARIA Nº 005/ 2.022
O Dr. Aldo Galiano Junior, Delegado Seccional de Polícia - 

Franco da Rocha, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,

Considerando que recai aos agentes da administração 
Pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, 
a permanente busca da eficiência.

Considerando o Contrato nº 018/2.022, celebrado com 
a empresa ENGEFOX CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ: 
00.153.384/0001-82, para os serviços de pintura, incluindo 
materiais e mão-de-obra especializada, a ser realizado no prédio 
da Delegacia do Município de Franco da Rocha/SP, atingido pela 
enchente de janeiro de 2022:

Designar como gestor deste Contrato a Dra. Jaqueli-
ne Menon – Delegada de Polícia, RG: 67.149.865-4, CPF: 
056.264.469-58 e, na falta, o respectivo substituto legal, sendo 
de rigor o conhecimento dos termos deste Contrato.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Franco da Rocha, 08 de dezembro de 2.022.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Aldo Galiano Junior
Delegado Seccional de Polícia
Delegacia Seccional de Polícia de Franco da Rocha
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO 

PAULO
D E M A C R O
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE FRANCO DA ROCHA
Seção de Finanças
Rua Azevedo Soares, 228 - Centro - Franco da Rocha – SP
F: 11-4811 6151 – uge.francodarocha@policiacivil.sp.gov.br

 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 
DE S P INTERIOR 5 - SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO "DR. NEMR JORGE"
 Delegacia Seccional de Polícia de 
Votuporanga "Dr. Rubens Geraldi Bertolo"
 Setor de Finanças
 DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE VOTUPORAN-

GA
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO
PROCESSO DSPV Nº 004/2021
DOADOR: CINTURÃO INTELIGENTE ASSOCIAÇÃO (CIA), 

CNPJ nº 47.258.882/0001-53, representado pelo Sr. Anderson 
Willian de Azevedo Rosa da Silva, portador do RG nº 40.273.233 
SSP/SP.

OBJETO: Doação não onerosa de 02 (dois) Televisores LED 
39”, da marca Philco, no valor de R$1.419,38 cada um; 01 (um) 
microcomputador, Basic Hayom Office, no valor de R$1.157,23; 
01 (um) Suporte de parede para computador, no valor de 
R$130,47; 02 (dois) suportes de parede para televisores de 16” 
a 55”, no valor de R$122,52 cada um; a serem utilizados em 
Unidade Policial pertencente à Delegacia Seccional de Polícia de 
Votuporanga. Valor total da doação R$4.371,50.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 17-11-2022.
MARCOS ALBERTO NEGRELLI DA SILVA
DELEGADO SECCIONAL DE POLÍCIA

 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 
DE SÃO PAULO INTERIOR 7 - SOROCABA
 Delegacia Seccional de Polícia de Avaré
 PPortaria nº 111/2022
Referência: Contrato nº 009/2022 – Aquisição de água 

mineral
Interessado: Delegacia Seccional de Polícia de Avaré.
O Excelentíssimo Senhor Doutor RUBENS CÉSAR GARCIA 

JORGE, Delegado de Polícia Titular da Delegacia Seccional de 
Polícia de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 
e em cumprimento ao art. 67 da Lei Federal 8.666/93, RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a Senhora Márcia Aparecida Uru, RG 
15.499.745 SSP/SP., CPF 118.967.168-90, Agente de Telecomu-
nicações, como gestora do contrato número 009/2022, referente 
ao Processo DSPA nº 065/2022, PCSP-PRC-2022/10940, cujo 
objeto é aquisição de água mineral, sem gás, em galões de 
20 litros, com entrega parcelada, para as Unidades Policiais de 
Avaré subordinadas a Delegacia Seccional de Polícia de Avaré.

Art. 2º - Incumbirá ao gestor:
I – anotar em registro próprio todas as ocorrências rela-

cionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 
sem prejuízo da aplicação de eventuais penalidades administra-
tivas em face do Contratado;

II – expedir e assinar o atestado de execução/termo de 
medição dos serviços;

III – comunicar toda e qualquer ocorrência ao Delegado 
Seccional, por escrito e em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu
 DEINTER 7 – SOROCABA
Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu
Decisão do Dirigente da Unidade – UGE 180.146
NATUREZA PROCESSO DSPB Nº 039/2022.
PROCEDÊNCIA: DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE 

BOTUCATU
INTERESSADO: SERVITT LIMPEZA E PORTARIA LTDA ME
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO 

por infringência ao disposto no artigo 87, incisos II e III da Lei 
8.666/93, descumprimento de cláusula contratual firmada e nos 
termos da Resolução SSP Nº 333/2005, alterada pela Resolução 
SSP Nº 92/2019.

Com fundamento no artigo 87, III da Lei Federal nº 8.666/93 
e, na Resolução SSP-SP 333/2005 alterada pela Resolução SSP-
-SP 092/2019, artigo 7º, III, por inexecução parcial do ajuste, 
APLICO as penalidades de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 6(seis) 
meses de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração cumulada com MULTA em 20% (vinte por 
cento) da obrigação não cumprida parcialmente, perfazendo um 
total de R$ 4.914,24 (quatro mil novecentos e catorze reais e 
vinte e quatro centavos), que deverá ser depositada na conta 
“C” do FISP (Fundo de Incentivo à Segurança Pública) junto ao 
Banco do Brasil,001, Agência 1897-x, cc 139256-5, identificando 
na guia de recolhimento no número do Processo Punitivo e a 
UGE180-146.

 ACADEMIA DE POLÍCIA DR. CORIOLANO 
NOGUEIRA COBRA
 Secretaria de Coordenação e Controle do 
Interior
 O Delegado de Polícia e Professor Dirigente da Unidade de 

Ensino e Pesquisa (UEP) em Piracicaba – DEINTER 9, por inter-
médio da Secretaria de Coordenação e Controle do Interior da 
Academia de Polícia, torna pública a relação dos policiais civis 
que participaram e concluíram, com aproveitamento, o CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ARMAMENTO E TIRO PARA SAQUE 
VELADO E COMBATE À CURTA DISTÂNCIA, Turma 02/2022 
(Proc. 071/SCCI/2022), realizado no dia 13-12-2022, das 9h00 às 
16h30, com carga horária de 8 h/a, conforme segue:
NOME R.G.
CAROLINA SARTO 32.829.606
CEZAR AUGUSTO CABRAL EMANUELLI 23.560.000
CLAUDIO SPERANDIO DE MORAES 40.487.437
CRISTIANO CIGAGNA 32.755.972
ERIKA FERNANDA SPATTI 43.561.137
FABIO AUGUSTO DE PAULA SANTIAGO 33.331.563
FELIPE RODRIGUES SALES 67.653.293
FERNANDO SILVA FERNANDES DE SOUSA 29.070.752
GABRIEL DE QUEIROZ 44.523.796
HUGO BOTELHO 33.293.487
LEONARDO POUSADA DO AMARAL 44.084.730
MARCEL CRISTOFOLETTI 27.209.102
MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 27.768.517
MARCO ANTONIO BARNABÉ 12.401.686
RICARDO HENRIQUE DE SOUZA 45.591.732
RODRIGO BOSI AZEVEDO 64.368.452
RODRIGO DA SILVA MAIA 22.408.701
RODRIGO JOSÉ ACORSSI 32.126.926
ROGERIO SANTOS PRADO 40.512.745
THIAGO LOPES LEITE 30.571.262

A Unidade de Ensino e Pesquisa em Piracicaba informa 
que não forneceu alojamento nem alimentação a nenhum dos 
concluintes.

 DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA DA 
POLÍCIA CIVIL
 Instituto de Identificação Ricardo 
Gumbleton Daunt
 PORTARIA IIRGD N.º 13/2022
O Delegado Divisionário de Polícia do Instituto de Identifi-

cação “Ricardo Gumbleton Daunt” (IIRGD), do Departamento de 
Inteligência da Polícia Civil (DIPOL), da Polícia Civil do Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a grande quantidade de Diretorias de 
Serviço, Seções e Setores constituintes do IIRGD e, por extensão, 
a complexidade de seus misteres;

CONSIDERANDO o vultoso número de Policiais Civis, bem 
como de colaboradores terceirizados em exercício nas referidas 
subdivisões internas deste Instituto;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de supervisão tanto 
das atividades como dos funcionários das Diretorias de Serviço, 
Seções e Setores do IIRGD;

CONSIDERANDO que tal função, em virtude das circuns-
tâncias aduzidas, será mais bem desempenhada por Servidor 
investido no cargo de Delegado de Polícia;

Resolve:
Artigo 1.º – Designar, a partir de 08/12/2022, o Dr. Denis 

Almeida Chiuratto, Delegado de Polícia Assistente do IIRGD, para 
desempenhar, cumulativamente com suas demais atribuições, a 
supervisão das atividades do Setor Antifraude do IIRGD.

Artigo 2.º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
São Paulo, 14 de dezembro de 2022.
MITIAKI YAMAMOTO
Delegado Divisionário de Polícia
IIRGD

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO 
NARCOTRÁFICO
 NOTIFICAÇÃO
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) DEPTO.

EST.PREV.E REPRE. NARCOTRAFICO-DENARC, vem COMU-
NICAR BARUS SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI - CNPJ: 
02.074.374/0001-87, já qualificada no edital 07/2017, acerca da 
decisão proferida nos autos do processo 141841/2017:

Multa, no valor de R$1.807,76, Um Mil Oitocentos e Sete 
Reais e Setenta e Seis Centavos, com fundamento na Lei 10.520 
de 17 de julho de 2002 e resolução Resolução 333/2005;

Além do representante da empresa contratada não ter 
respondido às solicitações realizadas pela gestora do contrato 
no que concerne à recomposição do quadro de funcioná-
rios, restou comprovado nos autos do processo ESANÇÕES 
nº180129.2022.04134, que o quadro de funcionários ficou 
desfalcado de um prestador de serviços durante todo o mês de 
setembro/2022. Tais condutas caracterizam descumprimento os 
incisos IV, V e VI da Cláusula Quarta do contrato nº3/2017. Em 
face da competência exclusiva do dirigente da Unidade Gestora 
Executora, quanto à aplicação das sanções relativas ao artigo 
87, I a III, da Lei Federal 8666/93 combinada às sanções do 
art.7º da lei 10.520/2002, relativo a sanção de multa, no caso 
de licitação na modalidade pregão, com fundamento na Reso-
lução SSP-333/2005, diante de todo apurado nos autos, APLICO 
à empresa BARUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI – ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.074.374-0001/87, estabelecida na 
Rua Itapuranda, 91- Vila Ribeiro de Barros/SP, a SANÇÃO DE 
MULTA no valor de R$1.807,76 (mil oitocentos e sete reais e 
setenta e seis centavos), prevista no inciso II do artigo 87, da 
Lei 8663/93, c/c artigo 7º da lei 10.520/2002 e artigo 6º, da 
Resolução SSP-333/2005, pelo descumprimento dos incisos IV, V 
e VI da Clausula Quarta do Contrato nº3/2017.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento desta notificação, devendo, preferencialmente, ela-
borado eletronicamente, através do acesso ao site www.esanco-
es.sp.gov.br com o inclusão do código de acesso cadastrado, que 
permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para 
incluir a sua manifestação;

Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de mani-
festação, vista dos autos do processo no seguinte endereço:

RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO, SAO PAULO 
- SP, 01121900

 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 
DA CAPITAL
 6ª Delegacia Seccional de Polícia - Santo 
Amaro
 Serviço de Finanças
 EXTRATO DE CONTRATO
Processo : nº 20221182299 - 6ª DELSECPOL
Dispensa de Licitação Tradicional
Contrato : nº 2022CT00118
Nota de Empenho : nº 2022NE00207
Contratante : 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA - 

DECAP.
Contratada : GM TEIXEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS.
CNPJ: nº 42.087.556/0001-07.
Objeto : Contratação de Empresa Especializada na Presta-

ção de Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis 
e Imóveis (Manutenção e Conservação Predial – Mão-De-Obra 
em Geral) no prédio onde fica instalado a 6ª. DDM.

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DE FUNDOS E CONVÊNIOS

 Extrato do Terceiro Termo de Aditamento ao Termo 
de Fomento 

Processo 2020/00721 
Signatária: Secretaria de Desenvolvimento Social 
Signatária: Instituto André Franco Vive de São Paulo 
Cláusula Primeira – Da Vigência e da Prorrogação 
A vigência da parceria original fica prorrogada nos termos 

da Cláusula Nona, §1º do termo de fomento por mais 12 (doze) 
meses a contar de 30/12/2022 até 29/12/2023. 

Parecer: Referencial CJ/SEDS n° 37/2022.   
Data da assinatura: 13/12/2022.
 Comunicado Justificativa: Nos termos do Artigo 3º, publi-

cado por meio da Portaria CAF-G 0027, de 02-10-2017, o qual 
entrou em vigor no último dia 09 de outubro de 2017, vem justi-
ficar a necessidade de antecipação de pagamentos que deverão 
ser feitos com um dia de antecedência ao seu vencimento, os 
quais caracterizam Despesas de Pessoal, Encargos, Utilidades 
Públicas e demais pagamentos que necessitem de autenticação 
bancária e que, por este motivo, são passíveis de multa em 
caso de atraso. Na obediência desta determinação, houve a 
necessidade de antecipação de PD correspondente a Utilidade 
Pública, o qual se enquadra nos termos da Portaria acima citada, 
gerando assim alterações na ordem cronológica de pagamentos 
na data de 09.12.2022.

UG PAGADORA: 35.00.01
UGE: 35.01.56
NÚMERO DA PD: 2022PD00138
VALOR: R$ 36,75

 Segurança Pública
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL

 TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA GSSP/ATP-656/22

Processo SSP-EXP-2021/06116
Partes Convenentes - O Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria da Segurança Pública, a Fundação de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo (FAPESP), a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), por meio da sua Escola de Administração de Empresas de 
São Paulo (FGV EAESP), e a Universidade de São Paulo (USP).

Objeto: Estabelecer as condições para a execução do Pro-
jeto "Centro de Estudos em Analytics e Políticas de Segurança 
(FGV Analytics)" , Processo FAPESP nº 2020/2019-2, aprovado 
em 22/12/2020 no âmbito do Programa NPOP – Núcleo de 
Pesquisa Orientado a Problemas, a ser cofinanciado pela FGV 
e pela FAPESP.

Parecer: CJ/SSP nº 1.146/2022.
Vigência: 60 (sessenta) meses.
Data da assinatura: 14/12/2022.
 Retificação
Acordo de Cooperação GSSP/ATP-680/22
Processo: SSP-EXP-2022/05876
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e Associação dos Amigos de Alto de 
Pinheiros - SAAP.

Objeto: Desenvolvimento de ações voltadas à prevenção e 
repressão a infrações penais, melhoria e eficiência investigativa 
a aprimoramento da atuação institucional do Estado na área da 
segurança pública – Detecta.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 04/2022.
Vigência: 05 anos
Data da assinatura: 13/12/2022.
(publicado novamente por conter incorreções)

 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR. MAURÍCIO 
HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA

 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA “DR. MAURÍCIO HENRI-

QUE GUIMARÃES PEREIRA”
PORTARIA DGP – 99/2022, de 14 de dezembro de 2022.
Concede a Medalha “Jorge Tibiriçá” ao Exmo. Senhor 

Doutor Antonio Assunção de Olim, Deputado Estadual – Dele-
gado Olim.

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA, com observância dos 
preceitos contidos no processo DGP nº 981/2020 e com ful-
cro no Decreto 11.370, de 04.04.1978 e Portaria DGP 1, de 
29.01.2007, e,

Considerando a deliberação unânime do Conselho da Polí-
cia Civil, em sessão ordinária realizada em 12.03.2020;

Considerando o referendo do Conselho Estadual da Ordem 
do Ipiranga do Estado de São Paulo;

Considerando o elevado comprometimento do agraciado 
com a causa pública, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao Estado de São Paulo e à sua população, ao longo 
de sua carreira como Delegado de Polícia e como Parlamentar;

RESOLVE:
Artigo 1º - A Polícia Civil do Estado de São Paulo, como 

forma de reconhecimento público, concede a medalha “Jorge 
Tibiriçá”, seu ilustre fundador e patrono, ao Exmo. Senhor 
Doutor Antonio Assunção de Olim, Deputado Estadual – Dele-
gado Olim.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA ADJUNTA
 Delegacia-Geral de Polícia Adjunta
Despacho do Delegado-Geral de Polícia Adjunto, de 13-12-

2022.
Com fulcro no caput do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, 

RATIFICO a inexigibilidade de licitação declarada pelo Senhor 
Diretor do DEINTER 2 - Campinas, fundamentada no caput do 
art. 25 do mesmo diploma legal, visando à contratação direta 
da empresa Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, inscrita 
no CNPJ/MF nº 33.050.196/0001-88, visando o pagamento de 
despesa, por estimativa, decorrente da prestação de serviço de 
utilidade pública consistente no fornecimento de energia elétrica 
para as dependências da sede do Departamento, da Divisão 
Especializada de Investigações Criminais - DEIC e do Grupo de 
Operações Especiais - GOE da localidade, a ser realizada no pró-
ximo exercício financeiro. (PCSP-PRC-2022/11535) - Plataforma 
São Paulo sem Papel)

 Delegacia-Geral de Polícia Adjunta
Despacho do Delegado-Geral de Polícia Adjunto, de 13-12-

2022.
Com fulcro no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, 

RATIFICO a inexigibilidade de licitação declarada pelo Excelen-
tíssimo Senhor Diretor do DEINTER 2 - Campinas, fundamentada 
no caput do artigo 25 do mesmo diploma legal, visando à 
contratação direta da empresa Sociedade de Abastecimento de 
Água e Saneamento S/A - SANASA CAMPINAS, inscrita no CNPJ/
MF nº 46.119.855/0001-37, para se realizar o pagamento de 
despesa, por estimativa, decorrento do fornecimento de água e 
coleta de esgoto para as dependências do Departamento, DEIC 
e GOE da localidade, a ser realizada no próximo exercício finan-
ceiro. (PCSP-PRC 2022/11532 - Plataforma São Paulo Sem Papel)

Fundação Escola de Sociologia e Politica de São Paulo, FESP, 
com sede à rua Gal. Jardim, 522 – Vila Buarque – São Paulo - SP 
- Tel (11) 31237800 – CEP 01223-010.

Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura, 
FAPETEC, com sede à Avenida Senador Pinheiro Machado, nº 
30 - Vila Matias – Santos – SP CEP 11075-000.

Em seguida procedeu a abertura dos envelopes para analise 
conjunta dos membros da comissão com a análise das propostas 
conforme o descrito a seguir:

1. FESP – a proposta foi ELIMINADA pela Comissão de sele-
ção com base na identificação de inadequação na apresentação 
da proposta. Sendo apontados:

a. A não apresentação de versão digital conforme o solicita-
do em item 12.5.2 do Edital;

b. A não entrega dos documentos V, VIII e IV do item 9.1
c. A falta de apresentação de currículos completo dos 

profissionais indicados conforme o solicitado em item 14.3.2. 
Aqui cabe ressaltar o item foi motivo da eliminação por não 
atendimento de do item “D” dos critérios de julgamento da 
Proposta Técnica (Quadro 4).

d. O valor da proposta apresentada foi de R$ 4.930.000,00 
(quatro milhões e novecentos de trinta mil reais), portanto, 
acima do valor referenciado em item 22.2 do Edital.

e. Também não foram apresentados detalhamentos de 
custos e cronogramas a serem seguidos.

Após a Comissão passou para a análise da proposta rece-
bida da FAPETEC.

Sendo atribuídos a seguinte pontuação, conforme o dispos-
to em quadro 3:

A – Proposta Técnica (Plano de Trabalho) 55 pontos
B – Experiência da proponente 16 pontos
C – Qualificação da Equipe Técnica 15 pontos
Total 86 pontos
Com a aplicação da fórmula apresentada no item 15 do 

Edital a Comissão de Seleção chegou ao Valor Final da Proposta 
da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura 
sendo de 10.

Sendo este o resultado preliminar das presentes propostas, 
seguindo as próximas etapas do processo de chamamento 
público.

 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PIRACICABA

 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVI-

MENTO SOCIAL DE PIRACICABA
EXTRATO DO ÍNDICE DE REAJUSTE
Processo: SEDS-PCR-2021/00405. Contratante: Diretoria 

Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba. 
Contratada: HCS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. Reajuste: Cláusu-
la Sétima, referente ao período de Janeiro/2021 a Janeiro/2022, 
índice de 9,59% do CADTERC - Valor Estimado Mensal a partir 
de Janeiro/2022 R$ 2.184,58.

 DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RIBEIRÃO PRETO

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
-- Proc. SEDS 2157178/2019
Convenente: Secretaria de Desenvolvimento Social
Conveniada: Associação Casa dos Velhinhos de Serrana
Objeto: Termo de Aditamento ao convênio original retifican-

do as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR E DOS RECURSOS
A Cláusula Sexta da parceria inicial fica retificada, passando 

a vigorar com a seguinte redação:
§ 1º O valor do presente convênio é de R$ 80.000,00 (Oiten-

ta mil reais) de responsabilidade do Estado
- Os recursos de responsabilidade do Estado a serem trans-

feridos a OSC, são originários da Fonte 001 - Tesouro do Estado 
- Órgão 35000 - U.O. 35001 - Administração Superior da Secreta-
ria e da Sede - U.G.O. 350010 - U.G.E. 350101 - PTRES - 350106 
- Programa de Trabalho - 08.244.3500.1825.0000 - Revitalização 
da Rede Executora - N.D. 44.40.42-01 - Auxilio para Despesas de 
Capital com Organização Social.

§ 1º - Os recursos financeiros, de que trata o caput desta 
cláusula, serão transferidos à OSC na forma do cronograma 
de desembolso constante do plano de trabalho, sendo que as 
parcelas subsequentes à primeira apenas serão liberadas após 
aprovação da prestação de contas das parcelas precedentes.

§ 2º - Havendo saldo remanescente do repasse de recursos 
anteriores, o valor do repasse subsequente corresponderá ao 
valor previsto no cronograma de desembolso subtraído do 
referido saldo remanescente, garantindo-se que, ao final de 
cada período de avaliação, seja disponibilizado o montante de 
recursos necessários à execução do objeto da parceria.

§ 3º - não serão computados como saldo remanescente 
os valores referentes a compromissos já assumidos pela OSC 
para alcançar os objetivos da parceria, bem como os recursos 
referentes às provisões para liquidação de encargos.

§ 4º - É vedada a realização de despesas, à conta dos recur-
sos destinados à parceria, para finalidades diversas ao objeto 
pactuado, mesmo que em caráter de urgência.

§ 5º - A contrapartida em bens economicamente mensu-
ráveis fica avaliada em R$0,00 e ficará gravada com cláusula 
de inalienabilidade no caso de bens móveis e imóveis, para a 
continuidade da execução do objeto após o término da vigência 
desta parceria

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam expressamente mantidas as demais cláusulas, obri-

gações e condições anteriormente pactuadas no instrumento 
original.

Data da assinatura: 29/11/2022
 NÚCLEO DE CONVÊNIOS
Extrato de Termo de Fomento
Processo SEDS/2157178/2019
Convenente: Secretaria de Desenvolvimento Social
Conveniada: Associação Casa dos Velhinhos de Serrana-

-Município de Serrana
Objeto do Convênio: Transferência de Recursos Financeiros 

Destinados à Aquisição de Equipamentos.
Valor do Convênio: R$ 104.754,29 sendo 100.000,00 de 

responsabilidade do Estado e, 4.754,29 como contrapartida da 
OSC - Onerando a U.O. 35001, U.G.O. 350010, U.G.E. 350101, 
Programa de Trabalho: 08.244.3500.1825.0000 e Natureza da 
Despesa 44.50.42-01.

Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
Data da assinatura: 20/12/2019
 Extrato
Autorizo - Prorrogação de Ofício
Processo SEDS-2417477/2019
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Célia Camargo Leão Edelmuth
Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Serrana
Município: Serrana
Objeto: AUTORIZO, nos Termos da Cláusula Nona, § 2º do 

ajuste, a prorrogação de ofício por mais 21 (vinte e um) dias, a 
contar de 03/12/2022 até 23/12/2022.

Data da Assinatura: 23/11/2022
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CONVÊNIO GSSP/ATP – 656/22. 

  

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 

DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

FAPESP, O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO – SSP-SP, A FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – 

FGV, POR INTERMÉDIO DA SUA ESCOLA DE 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO – FGV 

EAESP, E A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP. 

 

Pelo presente Convênio, o ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria da Segurança 

Pública, com sede na rua Líbero Badaró, 39, inscrito no CNPJ sob o nº 46.377.800/0001-27, neste 

ato representado pelo seu Titular, General JOÃO CAMILO PIRES DE CAMPOS, portador da 

identidade nº 26.112.151, emissor MD  e CPF nº 453.140.207-34, doravante denominada “SSP-SP”, 

a FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, pessoa jurídica de direito privado, de caráter técnico-científico e 

educativo, reconhecida de utilidade pública pelo Governo Federal, através do Decreto s/n.º de 

27.05.92, publicado no D.O.U de 28.05.92, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do 

Decreto n.º 39.714, de 11 de agosto de 2006, publicado no D.O.E de 14 de agosto de 2006, e pela 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da Lei n.º 5.242, de 17 de janeiro de 2011, publicada 

no D.O.M. de 18 de janeiro de 2011, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 33.641.663/0001-44, com sede 

na Praia de Botafogo, 190, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, neste ato representada por seu 

Presidente, CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL, portador da carteira de identidade nº 47.221-D, 

expedida pelo CREA/RJ, e do CPF/ME nº 441.982.057-87, doravante denominada “FGV”, por 

intermédio de sua Escola de Administração de Empresas de São Paulo, doravante denominada “FGV 

EAESP”, e a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.025.530/0001-04, 

com sede na Rua da Reitoria, nº 374, 3º andar, Butantã, São Paulo -SP, CEP 05.508-220, por 

intermédio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, neste ato representada pelo Reitor, 

Professor Doutor CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR, brasileiro, casado, portador da Carteira 

de Identidade nº 8099790-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 075130298-81, doravante 

denominada “USP” e a FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

instituída pela Lei n° 5.918, de 18 de outubro de 1960, com sede na Rua Pio XI, n° 1.500, Alto da 

Lapa, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n° 43.828.151/0001-

45, neste ato representada por seu Presidente, Professor MARCO ANTONIO ZAGO, doravante 

denominada FAPESP; FAPESP, SSP-SP, FGV e USP, em conjunto denominadas PARTÍCIPES, 

têm entre si acertado o que segue, de acordo com a Lei Federal nº 10.973/2004 (“Lei da Inovação”), 

regulamentada em São Paulo pelo Decreto Estadual nº 62.817/2017, bem como o Decreto Estadual 

nº 66.173/2021 e o artigo 116 da Lei 8.666/1993 e com as cláusulas e condições explanadas em 

seguida: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.  O presente convênio tem por objeto estabelecer as condições para a execução do PROJETO 
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“Centro de Estudos em Analytics e Políticas de Segurança (FGV Analytics) ”, Processo FAPESP 

nº 2020/2019-2, aprovado em 22/12/2020 no âmbito do Programa NPOP – Núcleo de Pesquisa 

Orientado a Problemas, a ser cofinanciado pela FGV e pela FAPESP. 

Parágrafo único: O acesso à informação classificada em grau de sigilo que não comprometa a 

segurança da sociedade e do Estado por pessoa não credenciada ou não autorizada por legislação 

poderá, após consulta aos partícipes do convênio sobre a conveniência e necessidade do acesso, 

ser permitido mediante assinatura de Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo - TCMS, 

constante do Anexo V, pelo qual a pessoa se obrigará a manter o sigilo da informação, sob pena de 

responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da lei.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

2.1. O PROJETO deverá ser desenvolvido de acordo com as disposições constantes nos Anexos 

III e IV, sob responsabilidade do Prof. João Luiz Becker, doravante denominado Pesquisador 

Responsável. 

2.2. O Plano de Trabalho (Anexo III) define os objetivos a serem atingidos por meio do presente 

Convênio, apresenta o planejamento e o cronograma físico-financeiro dos trabalhos que serão 

desenvolvidos, detalha as atividades e as atribuições das PARTÍCIPES e estabelece a alocação de 

recursos humanos, materiais e financeiros, estabelecendo objetivos, metas e indicadores de 

execução. 

2.3. Os pesquisadores que participarem da execução das atividades inerentes ao objeto do 

Convênio não sofrerão qualquer alteração na sua vinculação trabalhista e/ou funcional com as 

respectivas entidades de origem, ficando, porém, sujeitos à observância das normas internas das 

PARTÍCIPES em cujas instalações vierem a atuar. 

2.4. Incerteza científica. A impossibilidade técnica e/ou científica de cumprimento de qualquer fase 

do Plano de Trabalho, desde que seja devidamente comprovada e justificada, acarretará a suspensão 

de suas respectivas atividades até que haja acordo entre as PARTÍCIPES quanto à adequação do 

Plano de Trabalho ou à extinção deste Convênio. 

2.5. Modificações no PROJETO inicial só poderão ser solicitadas pelo Pesquisador Responsável 

junto com o Relatório Científico previsto no Anexo VI, acompanhados de justificativa e prévia 

concordância da FGV, USP e da SSP-SP. 

2.6. O Pesquisador Responsável e os gestores responsáveis pelo PROJETO na FGV, USP e 

na SSP-SP deverão elaborar um resumo informativo sobre o PROJETO, que será utilizado pela 

FAPESP para fins de divulgação pública essencial, respeitados os dados sigilosos e informações de 

interesse público, para pesquisa financiada com recursos públicos, encaminhando cópia à SSP ou 

FGV. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTÍCIPES 

3.1.  São obrigações das PARTÍCIPES: 

3.1.1.  Assegurar a plena execução do objeto deste Convênio para Pesquisa Cooperativa. 

3.1.2.  Adotar, no âmbito de suas atividades, medidas de segurança adequadas para a manutenção 

do sigilo de documentos, dados e informações aos quais teve acesso, bem como as limitações 

impostas por direitos autorais e de propriedade intelectual. (Decreto Estadual nº 58.052/12, artigo 69, 

inciso II, letra b). 
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3.1.3.  Zelar pela reputação das PARTÍCIPES, não podendo qualquer uma delas utilizar-se do 

nome, marca ou logomarca das outras, sem prévia e expressa anuência. 

3.1.4.  Manter o PROJETO e seus resultados em sigilo, não podendo publicá-los, ou de qualquer 

forma os tornar públicos, antes da devida proteção conforme descrito na Cláusula Quinta e de acordo 

com a Lei n° 12.527/2011, especialmente o disposto nos artigos 26, 33 e 34, no entanto, o dever de 

sigilo não é oponível a pedidos e requisições provenientes de órgãos de controle, interno e externo, 

no exercício de suas atribuições. 

3.1.5 Respeitar e fazer respeitar as restrições à divulgação de informações, em especial as de 

caráter pessoal, e as limitações impostas por direitos autorais e de propriedade intelectual. 

3.1.6 Providenciar o preenchimento e assinatura do Termo de Compromisso e Manutenção de 

Sigilo (Anexo V) dos respectivos pesquisadores envolvidos no PROJETO, referente a cada pesquisa 

em andamento. 

3.1.7. A instituição para a qual serão disponibilizados os dados deverá realizar controle de acesso 

dividido em três etapas:  

3.1.7.1. Identificação do usuário no Sistema, normalmente feito por meio login. 

3.1.7.2. Autenticação por meio de prova de identidade do usuário perante o Sistema, como ocorre 

com a utilização de senha. 

3.1.7.3. Autorização conforme o nível de privilégio do usuário dentro do sistema.  

3.2.  São obrigações da FGV e da FAPESP, sem prejuízo das já descritas: 

3.2.1.  Prover sua parcela de recursos, na quantidade e época previstas no Anexo I e Anexo IV, 

respondendo por contribuições, impostos, taxas e quaisquer outros encargos incidentes. 

3.2.2.  A FGV fará a gestão dos recursos que serão repassados a FGV EAESP para execução do 

PROJETO. 

3.3.  São obrigações da FGV EAESP¸ como instituição sede do PROJETO sem prejuízo das já 

descritas: 

3.3.1.  Garantir o fornecimento de contrapartida institucional, na forma de infraestrutura física e 

recursos humanos especializados técnicos e administrativos, conforme previsto no PROJETO, para 

permitir seu pleno desenvolvimento.  

3.3.2.  Propor e supervisionar, em conjunto com a USP e a SSP-SP, todas as atividades técnicas 

e científicas a serem desenvolvidas no âmbito do presente Convênio. 

3.3.3.  Seguir os procedimentos traçados nos anexos ao presente Convênio, buscando qualidade 

e produtividade. 

3.3.4.  Emitir, através do Pesquisador Responsável pelo PROJETO, em conjunto com a SSP-SP, 

os relatórios sobre o andamento do PROJETO, nos prazos estabelecidos no Anexo II e encaminhá-

los à FAPESP. 

3.3.5.   Consultar a FAPESP, e a SSP-SP antes de aceitar qualquer apoio financeiro de qualquer 

outra fonte de financiamento, pública ou privada, para o desenvolvimento do PROJETO. 

3.3.6.  Obter do Pesquisador Responsável e demais envolvidos no PROJETO o compromisso da 

manutenção do sigilo sobre o PROJETO e seus resultados até que protegidos conforme descrito na 

Cláusula Quinta. 

3.3.7. Fornecer à SSP-SP até 12 (doze) bolsas, em cada ano de vigência deste Convênio, nos 

Programas de Pós-Graduação da FGV EAESP, na seguinte conformidade: quatro bolsas para pós-

graduação Lato Sensu, quatro para Mestrado e quatro para Doutorado em áreas de interesse 
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institucional policial-militar, civil e científica a serem definidas posteriormente. 

3.4  São obrigações da SSP-SP sem prejuízo das já descritas: 

3.4.1.  Fornecer, quando possível, infraestrutura física e recursos humanos especializados técnicos 

e administrativos, conforme previsto em cada PROJETO, para permitir o pleno desenvolvimento dos 

objetivos. 

3.4.2.  Envidar os seus melhores esforços para executar as atividades que constituem objeto deste 

Convênio. 

3.4.3.  Assumir as atividades e responsabilidades associadas a Vice Coordenação do FGV 

Analytics. 

3.4.4.  Indicar até doze funcionários da SSP-SP, em cada ano de vigência deste Convênio, para 

participar como bolsistas nos Programas de Pós-Graduação da FGV EAESP, na seguinte 

conformidade: quatro bolsas para pós-graduação Lato Sensu, quatro para Mestrado e quatro para 

Doutorado em áreas de interesse institucional policial-militar, civil e científica a serem definidas 

posteriormente, e, se necessário, dispensá-los do trabalho em horário de aulas. 

3.4.5.  Designar recursos humanos especializados, preferencialmente policiais pesquisadores, 

para trabalhar em conjunto com a equipe de pesquisa da FGV na disponibilização e tratamento dos 

dados e informações produzidas e/ou sob a guarda da SSP-SP. 

3.4.6.  Disponibilizar os dados e informações necessárias para o desenvolvimento das pesquisas 

do FGV Analytics, na menor granularidade possível e permitida pela legislação em vigor, tanto no 

nível do indivíduo, da ocorrência criminal, e do atendimento emergencial, desde que não sejam de 

cunho estratégico da SSP-SP e não comprometam de qualquer forma a segurança da Instituição e 

as missões a ela incumbidas. 

3.4.7. Caberá exclusivamente à SSP, por meio dos Representantes Técnicos designados nos termos 

da Cláusula Décima Primeira, analisar e autorizar expressamente o acesso ou disponibilização de 

quaisquer dados ou informações aos demais PARTÍCIPES. 

3.4.8. Contabilização que permita a verificação dos logs de acesso aos seus Sistemas. 

3.5. São obrigações da USP sem prejuízo das já descritas: 

3.5.1. Colaborar para o desenvolvimento das atividades objeto deste Convênio. 

3.5.2.  Disponibilizar no mínimo 20 horas semanais do Professor Leandro Piquet Carneiro para 

atuação como pesquisador do FGV Analytics. 

3.5.3.  Selecionar alunos de mestrado e doutorado para o desenvolvimento de pesquisas no âmbito 

do FGV Analytics. 

3.5.4.  Apoiar as atividades de captação de recursos financeiros para a sustentabilidade do FGV 

Analytics. 

3.5.5. Garantir a segurança, integridade e confidencialidade, nas operações de compartilhamento, 

armazenamento e outras formas de tratamento relativas aos dados pessoais e/ou confidenciais 

utilizados pelo FGV Analytics. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

4.1.  A FAPESP e a FGV serão responsáveis pelo aporte de recursos financeiros ao PROJETO 

estando as PARTÍCIPES cientes que a FAPESP poderá cancelar o seu aporte concedido no caso 

de descumprimentos dos termos deste Convênio, ocorrência de atraso injustificado ou de fato que 

impeça a execução do projeto, sem que seja corrigido, após notificação, em prazo razoável.  
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4.2.  Os valores constantes deste Convênio devem ser utilizados em estrita conformidade com o 

plano de aplicação constante do Termo de Outorga, (Anexo IV) e cronograma de desembolsos do 

Anexo I.  

4.3.  Os recursos financeiros necessários para a plena realização do PROJETO totalizam R$ 

18.658.091,64 (dezoito milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e noventa e um reais e sessenta e 

quatro centavos) e serão disponibilizados conforme a seguir: 

4.3.1 Pela FAPESP, no total de R$ 4.664.302,35, quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro 

mil, trezentos e dois reais e trinta e cinco centavos) segundo a Itemização e Cronograma constante 

do Termo de Outorga constante do Anexo IV; e 

4.3.2 Pela FGV, no total de R$ 4.664.739,70, (quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, 

setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos) de acordo com o Cronograma constante do 

Anexo I. 

4.3.3 A FGV EAESP, para a execução do PROJETO, disponibilizará uma contrapartida econômica 

no valor estimado de R$ 9.329.049,59, (nove milhões, trezentos e vinte e nove mil, e quarenta e nove 

reais e cinquenta e nove centavos) de acordo com o Cronograma constante no Anexo I. 

4.4. À SSP não importará repasse de recursos orçamentários, conforme obrigações especificadas 

na Cláusula Terceira do ajuste. 

4.5.  Os recursos descritos na cláusula 4.3.1 serão liberados e deverão ser aplicados em 

concordância com o Termo de Outorga e conforme instruções constantes do Manual de Instruções 

para Prestação de Contas e uso de Recursos dos Auxílios à Pesquisa” (Portaria PR 58/2021), não 

sendo quaisquer valores repassados à FGV EAESP (excetuando-se o valor da Reserva Técnica 

Institucional). 

4.6. A Prestação de Contas da utilização dos recursos será feita pelo Pesquisador Responsável 

pelo PROJETO junto à FAPESP na(s) data(s) de vencimento indicada(s) no Termo de Outorga, de 

acordo com as instruções constantes da Portaria PR 58/2021. A prestação de contas a ser 

apresentada deverá incluir os recursos aportados pela FGV, incluindo a comprovação de que os 

recursos foram utilizados nas rubricas previstas nos Anexos I e IV. 

4.7.  Os recursos descritos na cláusula 4.3.2 serão disponibilizados pela FGV para a FGV EAESP 

de acordo com o Anexo I, sendo certo que a FGV poderá suspender o desembolso dos recursos até 

o cumprimento da etapa prevista no cronograma, de maneira que execução e desembolsos sejam 

realizados conforme o respectivo cronograma. 

4.8.  O Pesquisador Responsável poderá submeter à FAPESP solicitação de alteração de 

Cronograma de Desembolso e/ou remanejamento de rubricas, que esteja de acordo com o 

cronograma de execução do PROJETO e não cause prejuízos à pesquisa, com a necessária 

anuência expressa da FGV, SSP-SP e da USP, sem a necessidade de termo aditivo ao Convênio. 

4.9.  Os comprovantes da aplicação dos recursos repassados pela FGV para a FGV EAESP e os 

respectivos recibos devem ser encaminhados pelo Pesquisador Responsável pelo PROJETO para 

a Gerência Financeira da FAPESP, semestralmente, a partir do início da vigência do Termo de 

Outorga, no endereço indicado no preâmbulo, com cópia para os Representantes Técnicos, acerca 

da efetivação do repasse pela FGV, devendo aquela, uma vez solicitada por escrito por uma das 

PARTÍCIPES ou pelos respectivos representantes, justificar eventuais atrasos nos repasses 

previstos no cronograma de desembolso. Nas hipóteses de atraso injustificado por mais 30 dias por 

parte da FGV, as demais PARTÍCIPES poderão, desde que de comum acordo e sem quaisquer ônus, 
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indicar outra empresa para dar continuidade ao PROJETO. Nesse caso os resultados obtidos por 

meio do PROJETO pertencerão à FAPESP, à FGV EAESP e à SSP-SP. 

4.9.1.  O atraso na comprovação do aporte da contrapartida motivará a suspensão das liberações 

de recursos por parte da FAPESP. 

4.9.2.  A apresentação dos comprovantes previstos no item 4.8 não exclui a obrigação de prestação 

de contas do uso dos recursos desembolsados pela FGV, nos termos da cláusula 4.5. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

5.1. Todos os dados, tecnologias, informações técnicas e comerciais, programas de computador, 

procedimentos e rotinas, registrados ou não, pertencentes às PARTÍCIPES e/ ou a terceiros, mas 

sob sua responsabilidade, desde antes da data da assinatura deste Convênio, ou desenvolvidos 

independentemente deste, e que forem reveladas à outra PARTÍCIPE, somente para subsidiar a 

execução do PROJETO, continuarão pertencendo ao detentor da informação. 

5.2. Todos os resultados e direitos de propriedade intelectual, incluindo-se aqui, mas não restritos a 

inventos, programas de computador, aperfeiçoamentos, metodologias e inovações técnicas, produtos 

ou processos, “know how”, privilegiáveis ou não, que venham a ser obtidos em virtude da execução 

do PROJETO, serão de titularidade e propriedade da FGV, desde que a FAPESP não solicite a 

titularidade conjunta da respectiva patente, durante o período de execução do projeto, nos termos da 

Portaria PR 60/2021, observando-se o direito livre e incondicionado de acesso e utilização de todos 

os produtos pela SSP e seus órgãos subordinados, desde que relacionados ao interesse público e 

às atribuições de cada órgão. 

5.2.1.  Caso a FAPESP solicite a titularidade e propriedade conjunta sobre os RESULTADOS do 

PROJETO, o seu percentual será calculado levando-se em consideração a contribuição financeira 

de cada PARTÍCIPE para a execução do PROJETO. 

5.2.2.  Verificando a existência de resultados passíveis de registro de direitos de Propriedade 

Intelectual, deverá o Pesquisador Responsável comunicar imediatamente à FGV, USP e SSP-SP 

e à FAPESP, por meio do formulário de “Revelação de Invenção” (Portaria PR 60/2021) enviado por 

e-mail, para que essas possam conjuntamente tomar as providências cabíveis para a proteção do 

resultado.  

5.2.3. Não obstante o estipulado acima, a FGV e a FAPESP concedem à USP e à SSP-SP dez 

licenças não-exclusivas, intransferíveis, gratuitas, ou ainda uma licença float, por prazo 

indeterminado e sem limites territoriais, de uso e divulgação dos produtos desenvolvidos com a 

finalidade de cumprir o objetivo deste Convênio e bem servir a sociedade. 

5.2.4. Na eventualidade de ocorrer geração de invenções ou modelos de utilidade passíveis de 

registro de propriedade industrial em virtude da execução do PROJETO, a PARTÍCIPE se 

compromete a comunicar às demais PARTÍCIPES a ocorrência de quaisquer resultados, de manter 

o sigilo necessário e assegurar que a propriedade, seu uso e exploração sejam definidos em 

instrumento específico a ser acordado pelas PARTÍCIPES quando da obtenção de resultado passível 

de proteção, sendo certo que este Convênio, em nenhuma hipótese, presumirá a cessão de direitos 

de uma PARTÍCIPE à outra. 

5.3. Os registros de direitos sobre Propriedade Intelectual no Brasil e no exterior serão realizados, 

administrados e custeados pela FGV, quando de seu interesse na hipótese prevista no item 5.5.1, 

cabendo ao Pesquisador Responsável fornecer prontamente todas as informações e todos os 
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esclarecimentos, bem como praticar todos os atos, sempre que requisitados pela FGV, visando 

atender quaisquer solicitações dos órgãos de registro.  

5.4. Os cotitulares dos direitos de propriedade intelectual comprometem-se, igualmente, a praticar 

cada qual dentro do limite de suas responsabilidades os atos necessários a assegurar, em âmbito 

nacional e internacional, a proteção aos direitos de propriedade intelectual relativos aos resultados 

do PROJETO. 

5.5.  A FGV, USP e a SSP-SP deverão no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento 

da ‘Revelação de Invenção’, conforme disposto na subcláusula 5.2.2, manifestar-se por escrito à 

FAPESP sobre o interesse ou não no registro dos direitos de propriedade intelectual sobre os 

resultados apresentados ou acerca de outra forma de proteção que entender cabível, resguardados 

os direitos de divulgação/publicação previstos na Cláusula 5.6. 

5.5.1. Caso a FGV, USP e SSP-SP manifestem expressamente interesse na proteção, deverão 

elaborar os documentos necessários e proceder ao registro no prazo de 60 (sessenta) dias, 

prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, a contar da sua manifestação, sendo que a FGV EAESP e o 

Pesquisador Responsável, deverão contribuir com a FGV nos termos da cláusula 5.3. 

5.5.2.  Na hipótese de divergência de pareceres acerca da possibilidade de proteção por meio de 

registro de direitos de propriedade intelectual entre a as PARTÍCIPES, estas poderão solicitar 

pareceres preliminares técnicos de escritórios especializados acerca da conveniência da proteção, 

resguardada a prevalência do interesse público e a proteção das informações. 

5.5.3. Em qualquer das hipóteses a FAPESP deverá ser consultada. 

5.6.  As PARTÍCIPES não poderão vetar a divulgação de artigos científicos e teses relacionadas 

ao PROJETO, ressalvados os dados passíveis de classificação de sigilo pela SSP e seus órgãos 

subordinados nos termos da lei, mas poderão sugerir modificações justificadas visando a proteger 

direitos de propriedade intelectual e sigilo de informações estratégicas do PROJETO. 

5.6.1. Nas hipóteses de interesse na divulgação ou publicação de qualquer informação oriunda do 

PROJETO por qualquer das PARTÍCIPES, por meio de quaisquer envolvidos no PROJETO, as 

demais PARTÍCIPES deverão ser consultadas por escrito sendo que estas terão como prazo para 

resposta e providências 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da minuta a ser publicada 

ou divulgada. Eventual não autorização por parte da PARTÍCIPE deverá ser expressamente 

justificada e acatada pelo Pesquisador responsável. Caso a PARTÍCIPE não apresente qualquer 

manifestação dentro do prazo previsto, as demais PARTÍCIPES poderão interpretar a ausência de 

resposta como anuência para a divulgação ou publicação. 

5.6.2. As PARTÍCIPES deverão cuidar para que tais publicações não firam os direitos de propriedade 

industriais potenciais ou adquiridos no âmbito do PROJETO, e para que sejam obedecidas as 

condições de sigilo e licenciamento constantes deste instrumento. 

5.7.  As PARTÍCIPES poderão utilizar os resultados do PROJETO para fins de pesquisa e ensino, 

sem autorização prévia das demais PARTÍCIPES. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO SIGILO 

6.1. As PARTÍCIPES comprometem-se a manter sob estrito sigilo dados e informações fornecidos 

em decorrência do presente Convênio, não podendo de qualquer forma, direta ou indiretamente, dar 

conhecimento a terceiros das informações classificadas, trocadas entre as partes ou com terceiros, 

devendo inclusive, assinar o Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo (Anexo IV), 
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garantindo o tratamento adequado da informação classificada, por meio de adoção de um conjunto 

de medidas de segurança referentes a produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação, destinação ou controle de informação classificada em qualquer grau de sigilo. 

6.2.  São tidas como “Informações Classificadas”: 

6.2.1.  As sigilosas: aquelas submetidas temporariamente à restrição de acesso público em razão de 

sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. 

6.2.2. As pessoais: aquelas relacionados à pessoa natural identificada ou identificável, relativas à 

intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias 

individuais, nos termos do Decreto Estadual nº 58.052/12, artigo 27. 

6.2.3. Todas as informações relacionadas aos inventos, os resultados, aperfeiçoamento, 

metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, “know how”, privilegiáveis ou não, obtidos 

em virtude da execução do PROJETO, denominadas, reveladas ou de qualquer maneira, tornadas 

disponíveis, incluindo, segredos comerciais e planos de negócios, aspectos financeiros e 

operacionais, pesquisas, informações técnicas e científicas, marcas, patentes, fórmulas, formulações 

químicas, direitos autorais, classificadas ou classificáveis como sigilosas pelo fornecedor da 

informação. 

6.3.  As “Informações Classificadas” poderão ser fornecidas pelos seguintes meios, porém não se 

limitando a estes: disco laser, disquetes, desenhos, modelos, dados, especificações, relatórios, 

compilações, programas de computador, patentes, produtos existentes ou futuros e outros materiais 

quaisquer que tenham sido obtidos ou conhecidos durante a vigência deste instrumento. 

6.4. As PARTÍCIPES não poderão alterar ou transmitir as “Informações Classificadas” sem prévia 

autorização expressa da PARTÍCIPE detentora do dado, sob a pena de arcar com todos os 

prejuízos causados à mesma. 

6.5. As PARTÍCIPES asseguram que as “Informações Classificadas” a que tiverem acesso, não 

serão mecanicamente copiadas ou de qualquer outra forma reproduzidas, divulgadas, publicadas, 

nem serão circuladas sem prévia e expressa permissão da outra PARTÍCIPE, sob pena de 

configuração de crime. 

6.6.  As PARTÍCIPES comprometem-se a não revelar as “Informações Classificadas” a quaisquer 

terceiros ou prestadores de serviços e manter em sigilo todas as informações discutidas e negociadas 

valendo-se do mesmo grau de cuidado que usaria para sua própria informação confidencial, exigindo 

assinatura de ciência e anuência ao presente, de todos os que forem autorizados a receber as 

informações tidas como confidenciais. 

6.7.  As PARTÍCIPES comprometem-se a cuidar para que as pessoas naturais, físicas e/ou 

jurídicas a elas vinculadas a qualquer título não divulguem as informações confidenciais na mídia ou 

em trabalhos acadêmicos assim como em publicações de resultados finais ou parciais, seja para fins 

de divulgação científica ou de intuito econômico, antes da forma cabível de proteção dos 

resultados/informações confidenciais, considerando que as mesmas divulgações deverão ser 

autorizadas pelas PARTÍCIPES. 

6.8.  As PARTÍCIPES não se obrigam a preservar as “Informações Classificadas” que:  

a. no momento da revelação ou posteriormente, tornem-se pertencentes ao domínio público, por 

publicação ou qualquer outra forma, sem culpa das PARTÍCIPES;  

b. se tornem públicas ou disponíveis ao público de outra maneira que não pelas PARTÍCIPES; 
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c. forem obtidas por intermédio de terceiros com autorização para revelar tal informação; 

d. puderem ser demonstradas pela PARTÍCIPE receptora por meio de documentos tangíveis, à 

PARTÍCIPE fornecedora, que a informação já era do conhecimento prévio da mesma no momento 

de seu recebimento. 

6.9.  Fica acordado que mediante requisição justificada de qualquer uma das PARTÍCIPES à outra, 

todas as cópias de “Informações Classificadas” e partes delas que estiverem em posse da outra 

PARTÍCIPE, deverão ser devolvidas pela PARTÍCIPE requerida, não podendo esta reter cópias, 

resumos ou anotações sobre referidas informações, sob pena de responsabilidade penal e 

administrativa, conforme legislação. 

6.10.  O descumprimento do pactuado nesta cláusula ensejará a rescisão imediata deste Convênio 

para Pesquisa e o pagamento, à(s) PARTÍCIPE(S) inocente (s), de perdas e danos efetivamente 

sofridos. 

6.11. As PARTÍCIPES informarão aos seus empregados, contratados e/ou bolsistas envolvidos no 

PROJETO, e/ou na sua execução, quais são as informações confidenciais, ou parte delas, que 

constituem Propriedade Intelectual da outra parte e, portanto, devem ser mantidas confidencialmente, 

sem prejuízo de responsabilização destes que tiverem contato com a informação. 

6.12.  As obrigações de sigilo previstas neste Convênio entram em vigor na data de assinatura deste 

instrumento e deverão permanecer em vigor pelo prazo:  

a) de restrição estipulado pela autoridade competente (vide Decreto Federal 12.527/11, artigos 24 e 

31); 

b) mínimo de 5 (cinco) anos após seu término. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

7.1  O presente Convênio é celebrado pelo prazo de 60 (sessenta) meses, sendo certo que as 

cláusulas de Propriedade Intelectual, compartilhamento de benefícios e premiações terão vigência 

de 20 (vinte) anos e as de sigilo pelo prazo de, no mínimo 5 (cinco) anos a contar do encerramento 

do convênio, respeitando-se a legislação em vigor. 

7.2. Alterações de prazos nas etapas do Plano de Trabalho (Anexo III). Considerando a dificuldade 

de definir antecipadamente e com precisão a duração necessária para execução das atividades de 

pesquisa, os prazos iniciais e finais das etapas do Plano de Trabalho poderão sofrer alterações. 

7.2.1. Eventuais alterações devem ser previamente solicitadas e justificadas por uma das 

PARTÍCIPES e aprovadas por escrito por todos os demais. 

7.2.2. Desde que não acarretem a prorrogação total da vigência do Convênio, as alterações dos 

prazos iniciais e finais das etapas do Plano de Trabalho independem da celebração de Termo Aditivo, 

devendo ser formalizadas de forma simplificada, conforme previsto na cláusula “2.5.”. 

 

CLAÚSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

8.1.  O presente Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer das 

PARTÍCIPES, mediante comunicação prévia, expressa e devidamente justificada com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias, respeitados, porém, os compromissos porventura assumidos com 

terceiros dentro do escopo deste instrumento. 

8.2.  Em caso de inadimplemento, (excluídos os casos de força maior e caso fortuito), total ou 

parcial, de qualquer cláusula ou condição deste instrumento que não seja sanado, dentro de 15 
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(quinze) dias contados da notificação por escrito comunicando o inadimplemento, ou em caso de 

reincidência da PARTÍCIPE faltante, qualquer das PARTÍCIPES poderá resolver este Convênio 

imediatamente, de pleno direito, independentemente de prazo de antecedência ou de aviso judicial 

ou extrajudicial. 

8.3.  Verificado o inadimplemento de que trata o parágrafo anterior, serão apurados eventuais 

perdas e danos para fins de ressarcimento pela PARTÍCIPE inadimplente, sem prejuízo de qualquer 

outra indenização, penalidade ou remédio legal à disposição para a reparação ou efetivo 

cumprimento das obrigações avençadas. 

8.4.  A denúncia e a resolução não desoneram as PARTÍCIPES quanto às obrigações de 

propriedade intelectual, confidencialidade e sigilo, dispostas no presente instrumento. 

  

CLÁUSULA NONA – DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO 

9.1.  As PARTÍCIPES declaram conhecer as normas de prevenção a atos de corrupção e lavagem 

de dinheiro previstas na legislação brasileira (“Marco Legal Anticorrupção”), dentre elas o Decreto-

Lei nº 2848/1940 (“Código Penal Brasileiro”), a Lei Federal no 8.429/1992 (“Lei de Improbidade 

Administrativa”) e a Lei Federal no 12.846/2013 ("Lei Anticorrupção") e, se comprometem a cumpri-

las fielmente, por si e por seus sócios, prepostos, administradores, empregados e colaboradores, 

bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. 

9.2.  Vedações. As PARTÍCIPES não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer 

que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria 

ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste Convênio. 

9.3.  A FGV, USP e a SSP, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, 

proprietários e acionistas que atuam em seu nome, declaram neste ato que tem conhecimento e 

concordam inteiramente com os termos do Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, que 

passa a fazer parte integrante deste Convênio, e que não vai se envolver em qualquer ato ou omissão 

no cumprimento das responsabilidades estabelecidas no referido Código. 

9.4. Para os fins da presente Cláusula, A FAPESP, SSP-SP, FGV e USP declaram neste ato que: 

(a) Não violaram, violam ou violarão as normas nacionais e internacionais anticorrupção; 

(b) Têm ciência que qualquer atividade que viole as normas anticorrupção é proibida e que conhece 

as consequências possíveis de tal violação. 

9.5.  Qualquer descumprimento das normas anticorrupção, no âmbito deste Convênio, em 

qualquer um dos seus aspectos, ensejará sua rescisão, independentemente de qualquer notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

10.1. Coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou realizarem qualquer tipo de tratamento 

de dados pessoais, FAPESP, SSP-SP, FGV e USP comprometem-se a envidar todos os esforços 

para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra e imagem dos respectivos titulares, 

observando as normas e políticas internas relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmissão e 

eliminação de dados pessoais, especialmente as previstas na Lei Federal nº 13.709/2018 (“Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais”) e demais normas legais e regulamentares aplicáveis. 

10.1.1. Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no consentimento 

do titular, as PARTÍCIPES deverão observar, ao longo de toda a vigência do Convênio, todas as 
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obrigações legais e regulamentares específicas vinculadas a essa hipótese legal de tratamento. 

10.1.2. Ao receber o requerimento de um titular de dados, as PARTÍCIPES devem seguir as 

determinações previstas nos artigos 16 e 18 da Lei Federal nº 13.709/2018. 

10.2.  Necessidade. As PARTÍCIPES armazenarão dados pessoais apenas pelo período necessário 

ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e em conformidade com as 

hipóteses legais que autorizam o tratamento. 

10.2.1. As PARTÍCIPES devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos 

empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem acessar os 

dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessários para o cumprimento deste 

Convênio e da legislação aplicável, assegurando que todos esses indivíduos estejam sujeitos a 

obrigações de sigilo e confidencialidade. 

10.3.  Proteção de dados e incidentes de segurança. Considerando as características específicas 

do tratamento de dados pessoais e o estado atual da tecnologia, as PARTÍCIPES deverão adotar 

medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e informações de 

acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 

comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

10.3.1. A FAPESP, FGV e USP deverão notificar a SSP-SP imediatamente sobre a ocorrência de 

incidentes de segurança relacionados a dados pessoais, fornecendo informações suficientes para 

que a SSP-SP cumpra quaisquer deveres de comunicação, dirigidos à Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados e/ou aos titulares dos dados, acerca do incidente de segurança. 

10.3.2. As PARTÍCIPES deverão adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação e na 

mitigação das consequências de cada incidente de segurança. 

10.4. Transferência internacional. É vedada a transferência de dados pessoais para fora do território 

do Brasil sem a demonstração da observância da adequada proteção desses dados, cabendo as 

PARTÍCIPES a responsabilidade pelo cumprimento da legislação de proteção de dados ou de 

privacidade de outro(s) país(es) que for aplicável. 

10.5. Responsabilidade. A FGV e USP responderão por quaisquer danos, perdas ou prejuízos 

causados à SSP-SP ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei Federal nº 13.709/2018 e 

outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este Convênio, sem prejuízo de legislação 

penal, administrativa e cível esparsa que ao caso couber.  

10.5.1. A FGV e a USP devem colocar à disposição da SSP-SP, quando solicitado, toda informação 

necessária para demonstrar o cumprimento do disposto nesta Cláusula, permitindo a realização de 

auditorias e inspeções, diretamente pela SSP-SP, com relação ao tratamento de dados pessoais e 

dados julgados importantes e necessários, principalmente aqueles considerados sigilosos ou com a 

possibilidade desta classificação. 

10.5.2. A FGV e a USP devem auxiliar a SSP-SP e a FAPESP na elaboração de relatórios de impacto 

à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal nº 13.709/2018, 

relativo ao objeto deste Convênio. 

10.5.3. Se a SSP-SP constatar que dados pessoais foram utilizados pela FGV e/ou pela USP para 

fins ilegais, ilícitos, contrários à moralidade ou mesmo para fins diversos daqueles necessários ao 

cumprimento deste Convênio, a PARTÍCIPE infratora será notificada para promover a cessação 

imediata desse uso, sem prejuízo da rescisão do Convênio e de sua responsabilização pela 

integralidade dos danos causados. 
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10.6. Eliminação. Extinto o Convênio, independentemente do motivo, a FGV e USP deverão em até 

10 (dez) dias úteis contados da data de seu encerramento, devolver todos os dados pessoais a SSP-

SP e eliminá-los, inclusive eventuais cópias, certificando a SSP-SP e a FAPESP, por escrito, do 

cumprimento desta obrigação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MONITORAMENTO  

11.1.  Os representantes técnicos serão responsáveis pela supervisão e acompanhamento das 

obrigações previstas neste Convênio e no Plano de Trabalho. 

11.1.1. Ficam designados: 

a) Da SSP-SP: Ítalo do Couto Mantovani (idcmantovani@sp.gov.br), bem como um Oficial PM da 

Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Polícia Militar (DTIC) e um Oficial PM do 

Centro de Inteligência da Polícia Militar (CIPM) designados pelo Comandante-Geral da PMESP; dois 

representantes da Polícia Civil e dois representantes da SPTC; 

b) Da FGV: Mariza Cabreira Nunes (mariza.nunes@fgv.br); 

c) Da FGV EAESP: Joana Monteiro (joana.monteiro@fgv.br); 

d) Da USP: Leandro Piquet Carneiro (lpiquet@usp.br).  

11.1.2. Os representantes técnicos podem ser alterados mediante comunicação escrita, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos, prescindindo de alteração formal deste Convênio. 

11.1.3. Situações capazes de afetar sensivelmente as atividades previstas no Plano de Trabalho 

devem ser comunicadas formalmente pelos representantes técnicos ao setor correspondente da 

FGV, os quais competirá avaliar e tomar providências cabíveis para a manutenção do Convênio. 

11.2. A fiscalização, o monitoramento e o acompanhamento da execução deste Convênio serão 

realizados conjuntamente, no âmbito de suas respectivas atribuições, pelos representantes técnicos 

das PARTÍCIPES. 

11.2.1. O acompanhamento pelos representantes técnicos não exclui nem reduz a responsabilidade 

das PARTÍCIPES perante terceiros. 

11.2.2. O acompanhamento por parte da FAPESP será realizado exclusivamente por meio de análise 

dos Relatórios Científicos e das Prestações de Contas. 

11.3. Caso as informações e dados pertençam aos Bancos de dados ou Sistemas da PMESP, caberá 

ao Pesquisador do Projeto submeter formalmente o pedido de acesso aos dados ou informações aos 

Representantes técnicos designados nos termos do subitem 11.1.1, que solicitarão, com base no 

objeto de cada PROJETO, autorização aos Diretores-detentores dos dados, avaliando-se a 

pertinência e necessidade do uso do dado ao deslinde do PROJETO, o modo de sua submissão e a 

possibilidade de anonimização.  

11.4. Caso as informações e dados pertençam aos Bancos de dados ou Sistemas da Polícia Civil e 

da SPTC, caberá ao Pesquisador do Projeto submeter formalmente o pedido de acesso aos dados 

ou informações aos Representantes técnicos designados nos termos do subitem 11.1.1, que 

solicitarão, com base no objeto de cada PROJETO, autorização aos Diretores-detentores dos dados, 

avaliando-se a pertinência e necessidade do uso do dado ao deslinde do PROJETO, o modo de sua 

submissão e a possibilidade de anonimização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES GERAIS 

12.1 Todas as informações oriundas deste Convênio deverão ser feitas formalmente e por escrito 
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nos endereços constantes abaixo, e apenas serão consideradas como efetivamente transmitidas 

mediante protocolo de recebimento.  

12.1.1  Para a SSP-SP: Rua Líbero Badaró, 39 – Centro – São Paulo/SP – CEP: 01009-001, e seus 

órgãos partícipes; 

12.1.2. Para a PMESP: Praça Coronel Fernando Prestes, nº 115 – Bom Retiro – São Paulo/SP – 

CEP:01124-060; 

12.1.3 Para a Polícia Civil: Rua Brigadeiro Tobias, nº527, Centro Histórico, São Paulo – CEP 01032-

020; 

12.1.4 Para a Superintendência da Polícia Técnico Científica: Rua Moncorvo Filho, 410, Butantã, 

São Paulo/SP - CEP 05507-060; 

12.1.5  Para a FGV: Av. 9 de julho, 2029, 2º andar – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01313-902; 

12.1.6  Para a USP: Rua da Reitoria, nº 374, 3º andar – Butantã – São Paulo/SP, CEP 05.508-220; 

12.1.7  Para a FAPESP: Rua Pio XI, 1500, 5º andar – Lapa – São Paulo/SP – CEP 05468-901. 

12.2.  Qualquer alteração ou modificação deste instrumento somente será considerada válida se 

feita mediante Termo Aditivo escrito e assinado pelas PARTÍCIPES. 

12.3. Nenhuma das PARTÍCIPES poderá ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes deste 

instrumento, sem o prévio consentimento, por escrito, da outra PARTÍCIPE. 

12.4.  O Pesquisador Responsável pelo PROJETO manifesta sua ciência e anuência quanto às 

Cláusulas dispostas no presente Convênio. 

12.5. A publicação do extrato do presente Acordo de Parceria no Diário Oficial do Estado é condição 

indispensável para sua eficácia. 

12.6. O presente instrumento e eventuais Termos Aditivos poderão ser celebrados digitalmente por 

meio de certificação digital, emitida em conformidade com a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Brasil), reputando-se plenamente firmados pelos partícipes após a aposição da última 

assinatura. 

12.7. Os casos omissos serão regidos pelas disposições contidas na Lei Federal nº 10.973/2004, no 

Decreto Estadual nº 62.817/2017, no Decreto-Lei nº 4.657/1942 (“Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro”) e demais normas aplicáveis, e, supletivamente, segundo os princípios da teoria 

geral dos contratos e as disposições do direito privado. 

12.8. Fazem parte integrante e indissociável deste Acordo os seguintes anexos: 

Anexo I – Cronograma de desembolsos financeiros e de apresentação de relatório sobre os valores 

desembolsados. 

Anexo II – Cronograma dos resultados esperados em cada estágio do projeto. 

Anexo III – Plano de Trabalho, previsto no parágrafo único do art. 42, da Lei Federal 13.204/15. 

Anexo IV – Termo de Outorga. 

Anexo V – Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, conforme Decreto Federal 7.845/12, 

artigo 18, parágrafo único. 

Anexo VI – Relatório Científico. 

12.9.  As PARTÍCIPES elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para nele 

serem dirimidas quaisquer dúvidas ou demandas oriundas do presente Convênio, que não puderem 

ser resolvidas pelas vias administrativas, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justos e acertados, os PARTÍCIPES assinam o presente instrumento, 
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juntamente com três testemunhas abaixo identificadas. 

 
(assinado digitalmente) 

_________________________________________________________________ 
Prof MARCO ANTONIO ZAGO 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
(assinado digitalmente) 

___________________________________________________ 
Gen JOÃO CAMILO PIRES DE CAMPOS 

SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
(assinado digitalmente) 

_______________________________________ 
CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 
(assinado digitalmente) 

_______________________________________________ 
Prof Dr. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR 

REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
(assinado digitalmente) 

_______________________________________________ 
Prof Dr. JOÃO LUIZ BECKER 

Pesquisador Responsável pelo PROJETO 

RG: 9.003.425.288 

CPF: 160.763.970-04 

 

Testemunhas: 
     (assinado digitalmente)             (assinado digitalmente) 

Nome: Daniela de Jesus Machado Ribeiro Nome: Luiz Artur Ledur Brito 

RG: 149.354 OAB RJ     RG: 35.821.835-4 SSP/SP 

CPF: 070.926.387-20     CPF: 173.285.190-53 

 
(assinado digitalmente) 

Nome: Maria Teresa Pereira de Souza 

RG: 22.242.711-5  

CPF: 172.675.888-59  
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS FINANCEIROS E DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE OS VALORES 

DESEMBOLSADOS 

 
 

 
  

FAPESP (*) total R$

sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2

Capital - Material Permanente 15.000,00        15.000,00        12.000,00        12.000,00        12.000,00        12.000,00        78.000,00          

Custeio 163.517,50     163.517,50     98.682,50        98.682,50        117.182,50     117.182,50     163.397,50     163.397,50     147.017,50     147.017,50     1.379.595,00    

RT Projeto 26.777,63        26.777,63        15.702,38        15.702,38        18.477,38        18.477,38        25.409,63        25.409,63        22.952,63        22.952,63        218.639,25        

RT FGV 17.851,75        17.851,75        10.468,25        10.468,25        12.318,25        12.318,25        16.939,75        16.939,75        15.301,75        15.301,75        145.759,50        

RT Beneficio Complementar 24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00        240.000,00        

Bolsas 300.363,84     300.363,84     363.568,14     363.568,14     260.849,34     260.849,34     311.723,73     311.723,73     64.649,25        64.649,25        2.602.308,60    

TOTAL FAPESP 547.510,72     547.510,72     524.421,27     512.421,27     444.827,47     432.827,47     553.470,61     541.470,61     285.921,13     273.921,13     4.664.302,35    

FGV - Instituicao Parceira - contrapartida financeira (*) total R$

Despesas Custeio 195.586,00     195.586,00     226.238,00     226.238,00     221.738,00     221.738,00     221.738,00     221.738,00     219.238,00     219.238,00     2.169.076,00    

Bolsas Cursos FGV 141.000,00     141.000,00     141.000,00     141.000,00     141.000,00     141.000,00     141.000,00     141.000,00     141.000,00     141.000,00     1.410.000,00    

Bolsas Acadêmicas 108.566,37     108.566,37     108.566,37     108.566,37     108.566,37     108.566,37     108.566,37     108.566,37     108.566,37     108.566,37     1.085.663,70    

TOTAL FGV - Contrapartida Financeira 445.152,37     445.152,37     475.804,37     475.804,37     471.304,37     471.304,37     471.304,37     471.304,37     468.804,37     468.804,37     4.664.739,70    

FAPESP + FGV Contrapartida Financeira 992.663,09     992.663,09     1.000.225,64  988.225,64     916.131,84     904.131,84     1.024.774,98  1.012.774,98  754.725,50     742.725,50     9.329.042,05    

FGV Contrapartida Econômica 932.541,96     932.541,96     932.541,96     932.541,96     932.541,96     932.541,96     932.541,96     932.541,96     934.356,96     934.356,96     9.329.049,59    

Processo FAPESP 2020/07019-2 -  Centro de Estudos em Analytics e Políticas de Segurança

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - FAPESP e FGV Contrapartidas Financeira e Econômica

Valores em R$

Ano V

Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V

Ano I Ano II Ano III Ano IV

Relatorio 1 - Científico e de Contrapartidas Financeira e Econômica 1 12 meses após assinatura do Termo de Outorga

Relatorio 2 - Científico e de Contrapartidas Financeira e Econômica 1 24 meses após assinatura do Termo de Outorga

Relatorio 3 - Científico e de Contrapartidas Financeira e Econômica 1 36 meses após assinatura do Termo de Outorga

Relatorio 4 - Científico e de Contrapartidas Financeira e Econômica 1 48 meses após assinatura do Termo de Outorga

Relatorio 5 - Científico e de Contrapartidas Financeira e Econômica 1 60 meses após assinatura do Termo de Outorga

Cronograma de entrega de relatórios
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ANEXO II 

CRONOGRAMA DOS RESULTADOS ESPERADOS EM CADA ESTÁGIO DO PROJETO 

 

Centro de Estudos em Analytics e Políticas de Segurança  

Cronograma dos resultados esperados em cada estágio do projeto 

Conforme descrito no projeto de pesquisa aprovado em 22/12/2020 no âmbito do Programa NPOP-SP – Núcleos de Pesquisa 

Orientada a Problemas em São Paulo (Processo FAPESP n.º 2020/2019-2), para sua elaboração, pesquisadores da FGV dialogaram 

continuamente com autoridades e técnicos da SSP-SP, buscando definir uma agenda de pesquisa em linha com a percepção dos grandes 

desafios públicos na área de segurança por parte da SSP-SP. O projeto aprovado lista uma série de pares problema-solução que partiram 

desse trabalho em conjunto, segmentados em torno dos dois eixos de atuação do Centro. Dada a perspectiva de atuação de longo prazo 

do Centro, essa lista não é exaustiva nem imutável. Como descrito na estrutura de governança do Centro, muito além da mera troca de 

informações e soluções entre os partícipes, almeja-se que os agentes de segurança pública desenvolvam papel ativo na colaboração 

com os pesquisadores, apresentando demandas e ponderando problemas e soluções.  

Assim, apresenta-se o cronograma de atividades e resultados esperados em cada estágio do projeto dividido em três partes: a 

primeira, com as atividades e resultados esperados com foco na gestão do Centro; a segunda, com as atividades e resultados esperados 

com foco nas pesquisas já definidas; e a terceira, com as atividades e resultados esperados com foco nas pesquisas que serão definidas 

ao longo do tempo, a partir do processo de gestão integrada do Centro. Os pares problema-solução desta terceira parte serão definidos 

a partir das atividades de gestão do centro detalhadas na primeira parte do cronograma. 

 

Foco 
Atividades principais e  

resultados esperados 

Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

G
e
s
tã

o
 

d
o
 

C
e
n
tr

o
 Reunir mensalmente o CE                     

Reunir anualmente o CCI                     

Criar e manter website                     

Criar e manter contas em redes                     
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sociais 

Realizar workshops acadêmicos 

semestrais 
    

  
  

            

Produzir podcasts mensais com 

entrevistas de pesquisadores e 

policiais 

    

  

  

            

Criar e manter aba no website do 

Centro contendo dados abertos (não 

sensíveis) 

    

  

  

            

Organizar oficinas semestrais de co-

criação atraindo membros da 

sociedade civil para trabalharem nos 

dados não sensíveis 

    

  

  

            

Organizar palestras semestrais de 

divulgação de resultados 
    

  
  

            

Criar infográficos e textos em 

formato de storytelling com os 

resultados obtidos nas pesquisas 

    

  

  

            

Produzir resumos mensais de 

resultados de avaliações de impacto 

sobre políticas de segurança com 

evidências de efetividade (policy 

briefings) 

    

  

  

            

P
e
s
q
u

is
a
 e

 

d
e
s
e
n
v
o

lv
i-

m
e
n
to

 d
a

 

p
la

ta
fo

rm
a
 

g
e
o
e
s
p

a
c
ia

l 

Revisar literatura sobre o tema                     

Definir modelo objeto-relacional, 

gestão dos dados e criação do banco 

de dados em nuvem 

    

  

  

            

Tratar e pré-processar dados                     

Construir, manter e aprimorar a                     
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plataforma 

Desenvolver visualizações 

geoespaciais 
    

  
  

            

Revisar modelos, tratamento e pré-

processamento de dados e 

visualizações geoespaciais 

    

  

  

   

 

        

Desenvolver, analisar e testar 

modelos e  

algoritmos 

    

  

  

            

Avaliar performance dos modelos                     

Elaborar relatório parcial                     

Elaborar relatório final                     

  

Foco 
Atividades principais e  

resultados esperados 

Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P
ro

b
le

m
a
s
: 

a
 s

e
re

m
 

d
e
fi
n
id

o
s
 

P
e
s
q

u
is

a
s
 d

e
 s

o
lu

ç
ã
o

: 

a
 s

e
re

m
 d

e
fi
n
id

a
s
 

Revisar literatura sobre o tema                     

Definir metodologia                     

Obter dados disponíveis e coletar 

dados 

  
  

                

Propor modelo de 

análise/intervenção 

  
  

                

Validar o modelo/intervenção junto a 

autoridades de segurança 

  
  

                

Elaborar relatório parcial                     
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Elaborar relatório final 

  

  

                

P
ro

b
le

m
a
s
: 

a
 s

e
re

m
 d

e
fi
n

id
o
s
 

P
e
s
q

u
is

a
s
 d

e
 s

o
lu

ç
ã
o

: 
a

 s
e
re

m
 

d
e
fi
n
id

a
s
 

Revisar literatura sobre o tema                     

Definir metodologia                     

Obter dados disponíveis e coletar 

dados 

  
  

                

Propor modelo de 

análise/intervenção 

  
  

                

Validar o modelo/intervenção junto a 

autoridades de segurança 

  
  

                

Elaborar relatório parcial                     

Elaborar relatório final                     
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Foco 
Atividades principais e  

resultados esperados 

Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P
ro

b
le

m
a
s
: 

a
 s

e
re

m
 d

e
fi
n

id
o
s
 

P
e
s
q

u
is

a
s
 d

e
 s

o
lu

ç
ã
o

: 
a

 s
e
re

m
 

d
e
fi
n
id

a
s
 

Revisar literatura sobre o tema                     

Definir metodologia                     

Obter dados disponíveis e coletar 

dados 
    

  
  

            

Propor modelo de 

análise/intervenção 
    

  
  

            

Validar o modelo/intervenção junto a 

autoridades de segurança 
    

  
  

            

Elaborar relatório parcial                     

Elaborar relatório final                     

P
ro

b
le

m
a
s

: 
a
 s

e
re

m
 d

e
fi
n

id
o
s
 

P
e
s
q

u
is

a
s
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e
 s

o
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ç
ã
o

: 
a

 s
e
re

m
 

d
e
fi
n
id

a
s
 

Revisar literatura sobre o tema                     

Definir metodologia                     

Obter dados disponíveis e coletar 

dados 
    

  
  

            

Propor modelo de 

análise/intervenção 
    

  
  

            

Validar o modelo/intervenção junto a 

autoridades de segurança 
    

  
  

            

Elaborar relatório parcial                     

Elaborar relatório final                     
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ANEXO III 

PLANO DE TRABALHO 

 

1. TITULO DO PROJETO: 

Centro de Estudos em Analytics e Políticas de Segurança “FGV Analytics” 

 

2.  DADOS DO PARCEIRO PRIVADO: 

 

Razão social 
 

CNPJ  

Fundação Getúlio Vargas  3 3 6 4 1 6 6 3  / 0 0 0 1 - 4 4 

Endereço (logradouro; nº; complemento) 
 

Bairro 

Praia de Botafogo 190  Botafogo 

Município  UF 
 

IE (se houver) 

Rio de Janeiro  R J  2 2 2 5 0 - 9 0 0 

Responsável Legal 
 

CPF  

Carlos Ivan Simonsen Leal   4 4 1 9 8 2 0 5 7 - 8 7 

 

3. RESUMO DO PROJETO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

O centro de estudos FGV Analytics tem como objetivo criar um arcabouço de pesquisa que 

acelere o uso de dados e ferramentas de inteligência artificial na tomada de decisões na 

área de segurança pública. Os pesquisadores do Centro irão trabalhar em coprodução com 

as polícias de São Paulo para desenvolver ferramentas que auxiliem as polícias na sua 

missão de prevenir e combater o crime. Caberá ao Centro também acompanhar a 

incorporação de novas ferramentas e tecnologias de forma a avaliar seus impactos na 

atividade policial e com isso potencializar seus benefícios. 

 

4. OBJETIVOS 

 

O projeto tem como objetivo desenvolver ferramentas de big data e inteligência artificial 

que visem aprimorar a capacidade das polícias em prevenir e controlar o crime e a 

violência. Especificamente, o projeto buscará: 

- Coletar, tratar e organizar bases de dados sobre ocorrências criminais e atuação policial 

e dados externos de cunho socioeconômico-demográfico para entrada nos modelos a 

serem estudados e integração na plataforma de GeoAnalytics; 

- Desenvolver algoritmos para identificar padrões de locais, pessoas e comportamentos 

criminais; 
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- Criar uma metodologia de inovação aberta para proposição de problemas a serem 

estudados e desenvolvimento conjunto de soluções, que envolva as polícias, os 

pesquisadores, e as populações mais atingidas; 

- Conduzir estudos de avaliação de programas de segurança pública, incluindo programas 

já implementados ou o teste de novas tecnologias e ações que estão sendo implementados 

pela primeira vez. 

 

 

5. JUSTIFICATIVAS: 

Inúmeras evidências empíricas e teóricas produzidas nos últimos 30 anos indicam que o 

crime está concentrado em um pequeno número de locais de alto risco durante períodos 

específicos e gerado por um pequeno número de pessoas (Braga, 20151). Essas 

evidências sugerem que a identificação de padrões sobre locais, indivíduos e 

comportamentos tem enorme potencial para aumentar a precisão, confiabilidade, 

objetividade, consistência e transparência da tomada de decisão pública na área de 

segurança pública. 

 

Esses objetivos podem ser alcançados combinando o acesso a dados e o conhecimento 

de técnicas analíticas. Nas últimas décadas, uma massa muito expressiva de dados 

passou a ser produzida pelos departamentos policiais a partir do uso de sistemas de gestão 

informatizados. Esses dados são gerados por sistemas administrativos que buscam apoiar 

a gestão dos recursos policiais e processar as ocorrências e inquéritos, mas têm também 

um enorme potencial em gerar informação e conhecimento sobre padrões criminais. Para 

tanto, os dados podem ser analisados em várias unidades ou categorias, incluindo 

infratores, redes criminosas, vítimas, pontos ou áreas georreferenciadas, comunidades, 

horários, dias da semana e outras categorias (Sherman, 20122). A análise dessa massa 

de dados requer conhecimento sobre as técnicas analíticas, que na última década 

ganharam um grande impulso com o desenvolvimento de técnicas de inteligência artificial 

e da capacidade de processamento de computadores. 

 

Assim, a presente proposta objetiva criar um arcabouço de pesquisa que acelere o uso de 

dados e ferramentas de inteligência artificial para tomada de decisões na área de 

segurança pública, provendo a estrutura técnica e a articulação entre atores essenciais do 

setor. O Centro FGV Analytics irá montar uma estrutura para coletar e organizar uma ampla 

quantidade de dados e desenvolver ferramentas de inteligência artificial que podem ajudar 

as polícias a prevenir o crime, aprimorar sua pronta resposta a emergências e aprimorar 

sua capacidade investigativa. Como exemplo, algoritmos de previsão de crime podem ser 

                                                 
1 Braga, A. (2015). Crime and Policing, Revisited. New Perspectives in Policing Bulletin. 

Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice. 
2 Sherman, L. W. (2012). Developing and Evaluating Citizen Security Programs in Latin 

America: A Protocol for Evidence-Based Crime Prevention. Inter-American Development Bank. 
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desenvolvidos para identificar locais onde é mais provável que o crime ocorra e com isso 

orientar o policiamento preventivo; sistemas de alerta podem ajudar a pronta resposta e 

identificar casos que têm mais chance de agravar e merecem prioridade; e algoritmos de 

reconhecimento de imagens, detecção de padrões sonoros e de similaridade de números 

podem potencializar muito a identificação de criminosos. Ainda, é possível usar algoritmos 

para aprimorar o gerenciamento dos recursos humanos, criando-se formas de detectar 

desvios dos procedimentos operacionais. 

 

Essa proposta, entretanto, reconhece que não basta desenvolver novas ferramentas e 

tecnologias. É preciso se preocupar com sua real capacidade em gerar impacto na 

prevenção e no controle do crime. Para isso, dois fatores são fundamentais. Primeiro, é 

preciso que os pesquisadores estudem problemas que são dores trazidas pelos gestores 

públicos, policiais da ponta e populações mais afetadas pela violência. Isso exige a 

estruturação de um processo de inovação aberta para selecionar os problemas que serão 

priorizados e desenvolver em coprodução as soluções. Segundo, é necessário reconhecer 

que mesmo soluções pensadas com cuidado podem se mostrar inócuas quando 

implementadas, seja por dificuldades no processo de adoção ou por falha nas hipóteses e 

desenho que baseou as soluções. Por isso, o projeto contará ainda com uma estrutura de 

teste e avaliação de ferramentas e programas de segurança pública. A ideia é utilizar a 

metodologia amplamente utilizada na área médica, que buscar implementar um novo 

“remédio” de forma experimental, com a construção de grupos de tratamento e controle, 

que permitem testar a efetividade do novo tratamento. 

 

Todas as ações aqui descritas têm enorme potencial para melhorar a segurança pública e 

reduzir o crime, mas exigem uma cooperação permanente entre a academia e instituições 

policiais para que possam trocar saberes, pensar de forma conjunta em novas abordagens 

e ferramentas e testar sua aplicação. A apoio à criação do Centro FGV Analytics se justifica 

porque a situação da cooperação entre a academia e instituições policiais ainda se mostra 

incipiente e esporádica, restrita a eventos ou participações em cursos específicos, 

dependentes da experiência de lideranças locais ou regionais nas instituições de 

segurança e acadêmicas. Tal circunstância não somente limita o alcance geográfico dos 

impactos, mas principalmente restringe a possibilidade de que as soluções desenvolvidas 

em casos específicos de cooperação sejam avaliadas de maneira institucional, passando 

a integrar a cultura de formação e treinamento dos agentes públicos. Por sua vez, a 

carência de comunicação com os desafios do quotidiano das polícias pode resultar na 

redução do impacto das pesquisas em segurança pública e no desvio de recursos e 

esforços da academia para questões distantes dos problemas fáticos enfrentados em 

segurança pública. 
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6. DESCRIÇÃO DA(S) METODOLOGIA(S): 

Técnicas de Deep Learning (DL) dependem de redes neurais para identificar 

padrões em formato de dados não estruturados. São úteis para analisar imagens, 

especialmente quando consideramos redes neurais convolucionais, que, com uma 

ou mais camadas de unidades de convolução, pode reduzir a complexidade dos 

dados e considerar pixels vizinhos na mesma análise, melhorando o desempenho. 

Na área de segurança pública, dois temas principais de pesquisa se destacam. 

O primeiro está relacionado à vigilância, principalmente com câmeras de 

segurança para identificar indivíduos (Qi et al., 20193; Bao et al., 20194; Almasawa 

et al., 20195; Yan et al., 20176) ou veículos (Zhu et al., 20197; Liu et al., 20188). O 

aspecto da vigilância é importante devido ao problema de re-identificação, ou seja, 

determinar se uma pessoa ou objeto já foi observada em uma rede de câmeras 

(Corvee & Bak, 20129). Tais aplicações permitem identificar mais rapidamente uma 

pessoa ou objeto de interesse, usando avanços nas técnicas de DL para superar 

as dificuldades técnicas surgidas pelo uso de várias fontes, com distintas e 

variadas câmeras (Tan et al., 201810) e distintas (muitas vezes baixas) qualidades 

de imagens (Heng et al., 201811). Outras aplicações envolvem o reconhecimento 

de atividades suspeitas (Tripathi et al., 201812). A análise de atividades anormais 

em imagens com multidões é bastante difícil por várias restrições do mundo real. 

Sreenu & Durai (2019)13 evidenciam em sua análise bibliográfica que nem todas 

as técnicas disponíveis tratam essas dificuldades simultaneamente. 

                                                 
3 Qi, M., Han, J., Jiang, J. & Liu, H. (2019). Deep feature representation and multiple metric ensembles for 

person re-identification in security surveillance system. Multimedia Tools and Applications, 78(19):27029-

27043. 
4 Bao, T., Wang, B., Karmoshi, S., Liu, C., & Zhu, M. (2019). Learning discriminative features through an 

individual’s entire body and the visual attentional parts for person re-identification. International Journal of 

Innovative Computing, Information & Control. 15(3): 1037-1048. 
5 Almasawa, M.O., Elrefaei, L.A., & Moria, K. (2019). A survey on deep learning-based person re-

identification systems. IEEE Access, 7, 175228-175247. 
6 Yan, Z., Xu, Z. & Dai, J. (2017). The big data analysis on the camera-based face image in surveillance 

cameras. Intelligent Automation & Soft Computing, 1-9. 
7 Zhu, J., Du, Y., Hu, Y., Zheng, L. & Cai, C. (2019). VRSDNet: vehicle re-identification with a shortly and 

densely connected convolutional neural network. Multimedia Tools and Applications, 78(20):29043-29057. 
8 Liu, X., Liu, J., Gu, L. & Ren, Y. (2018). Keyframe-Based Vehicle Surveillance Video Retrieval. 

International Journal of Digital Crime and Forensics, 10(4):52-61. 
9 Corvee, E., Bak, S., & Bremond, F. (2012). People detection and re-identification for multi surveillance 

cameras. In: International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP). 
10 Tan, Y., Tai, Y. & Xiong, S. (2018). NCA-net for tracking multiple objects across multiple cameras. 

Sensors, 18(10):3400. 
11 Heng, W., Jiang, T. & Gao, W. (2018). How to assess the quality of compressed surveillance videos using 

face recognition. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 29(8), 2229-2243. 
12 Tripathi, R.K., Jalal, A.S. & Agrawal, S.C. (2018). Suspicious human activity recognition: a review. 

Artificial Intelligence Review, 50:283-339. 
13 Sreenu, G. & Durai, M.A.S. (2019). Intelligent video surveillance: a review through deep learning 
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O segundo tema se preocupa com o reconhecimento de micro expressões, 

trejeitos sutis não controlados pelo sistema nervoso, que podem indicar emoções 

ocultas. Em segurança pública, as aplicações dizem respeito principalmente à 

investigação, interrogatório e detecção de mentiras. As pesquisas mais recentes 

nessa área indicam que DL ajuda a reconhecer a própria micro expressão (Li et 

al., 201914) e a reduzir a dimensionalidade desse reconhecimento (Yu et al., 

201915). 

Técnicas de ML são aplicadas com mais frequência usando dados 

estruturados, devido à capacidade das técnicas de extrair conhecimento e 

aprender padrões a partir de grandes bancos de dados. Embora também sejam 

aplicadas a dados não estruturados, em segurança pública essas técnicas estão 

mais relacionadas à análise criminal de bancos de dados para o desenvolvimento 

de estratégias, uma vez que as técnicas de DL são mais precisas na detecção de 

padrões nas imagens. Como exemplo, Farias et al. (2018)16 aplicam o algoritmo 

de agrupamento Fuzzy K-Means para identificar pontos criminais críticos, 

processar padrões de crimes e produzir um ranking de bairros. 

As técnicas de Machine Learning (ML) são bastante utilizadas para 

detecção de padrões e têm inúmeras aplicações na área de segurança pública. 

Como exemplo, Kuang et al. (2017)17 aplicam técnicas de modelagem de tópicos, 

considerando uma descrição curta de texto narrativo disponível nos registros de 

crimes para descobrir descrições de crimes que possam estar fora das 

classificações legais formais. Gruber & Ben-Gal (2018)18 usam redes bayesianas 

para identificar suspeitos de crimes, considerando o uso de telefones celulares. 

A identificação de pontos criminais críticos é uma aplicação de ML que 

também pode ajudar a impedir ações criminosas. Indicando áreas específicas com 

maiores probabilidades de criminalidade, essa é uma área ativa de pesquisa que 

combina análise de agrupamento (Win et al., 2019)19 e métodos de seleção de 

características (Alsaqabi et al., 201920). 

                                                 
techniques for crowd analysis. Journal of Big Data, 6(48):1-27. 

 
14 Li, Q., Zhan, S., Xu, L. & Wu, C. (2019). Facial micro-expression recognition based on the fusion of deep 

learning and enhanced optical flow. Multimedia Tools and Applications, 78(20): 29307-29322. 
15 Yu, M., Guo, Z., Yu, Y., Wang, Y. & Cen, S. (2019). Spatiotemporal feature descriptor for micro-

expression recognition using local cube binary pattern. IEEE Access, 7 :159214-159225. 
16 Farias, A.M.G., Cintra, M.E., Felix, A.C. & Cavalcante, D.L. (2018). Definition of strategies for crime 

prevention and combat using fuzzy clustering and formal concept analysis. International Journal of 

Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 26(03): 429-452. 
17 Kuang, D., Brantingham, P. J. & Bertozzi, A. L. (2017). Crime topic modeling. Crime Science, 6(1):12. 
18 Gruber, A. & Ben-Gal, I. (2018). Using targeted Bayesian network learning for suspect identification in 

communication networks. International Journal of Information Security, 17(2):169-181. 
19 Win, K. N., Chen, J., Chen, Y. & Fournier-Viger, P. (2019). Pcpd: a parallel crime pattern discovery system 

for large-scale spatiotemporal data based on fuzzy clustering. International Journal of Fuzzy Systems, 

21(6):1961-1974. 
20 Alsaqabi, A., Aldhubayi, F., & Albahli, S. (2019). Using machine learning for prediction of factors affecting 
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As técnicas de ML subdividem-se em três categorias: aprendizado 

supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizagem de reforço. Os 

modelos preditivos são concebidos utilizando diversos algoritmos de 

aprendizagem, tanto supervisionados como não supervisionados de forma a 

identificar o método de melhor performance (Chen et al., 

201721; Chiavegatto Filho, 201522; Foreman, 201323). Modelos de predição 

espacial usam técnicas auto-regressivas espaciais, regressão ponderada 

geograficamente e clusters espaciais (Fotherigham et al., 200224; Anselin, 198825). 

Outras aplicações interessantes encontradas na literatura são tarefas de vigilância 

por áudio (Chandrakala & Jayalakshmi, 201926), aplicações de redes neurais para 

prever transgressões recorrentes (Haarsma et al., 201927) e detecção de crimes 

em série (Li & Qi, 201928). 

As narrativas dos crimes, registradas nos BO e armazenados no INFOCRIM 

inclusive com sua georeferência, contém detalhes sobre agressores, vítimas, 

materialidade e dinâmica de fatos e eventos. A aplicação de técnicas de mineração 

de texto baseadas em processamento de linguagem natural (NLP) permite a 

análise dos textos dos BO de forma a resumir, classificar, clusterizar e descobrir 

novas categorias (Li & Qi, 2019; Kuang et al., 201729), contribuindo para uma 

análise mais completa dos crimes já ocorridos. A pesquisa proposta envolve a 

aplicação de técnicas de modelagem de tópicos (topic modeling) para descobrir 

relações semânticas latentes entre os textos dos BO (aprendizagem não 

supervisionada), resultando em classes criminais originais a partir da narrativa, e 

não de uma classificação prévia. 

                                                 
crimes in Saudi Arabia. In: Proceedings of the 2019 International Conference on Big Data Engineering, 57-

62. 

 
21 Chen, M., Hao, Y., Hwang, K., Wang, L., & Wang, L. (2017). Disease prediction by machine learning over 

big data from healthcare communities. Special Section on Healthcare Big Data. IEEE Access, 5. 
22 Chiavegatto Filho, A.D.P. (2015). Uso de big data em saúde no Brasil: perspectivas para um futuro próximo. 

Epidemiologia e Serviços de Saúde, 24(2), 325-332. 
23 Foreman, J.W. (2013). Data Smart: using data science to transform information into insight. John Wiley & 

Sons. 
24 Fotherigham, A. Brunsdon, C. & Charlton, M. (2002). Geographically Weighted Regression: the analysis of 

spatially varying relationships. John Wiley & Sons. 
25 Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics, Methods and Models. Kluwer Academic. 
26 Chandrakala, S. & Jayalakshmi, S. L. (2019). Environmental Audio Scene and Sound Event Recognition for 

Autonomous Surveillance: A Survey and Comparative Studies. ACM Computing Surveys, 52(3), 1-34. 
27 Haarsma, G., Davenport, S., White, D. C., Ormachea, P. A., Sheena, E. & Eagleman, D. M. (2019). 

Assessing risk among correctional community probation populations: predicting reoffense with mobile 

neurocognitive assessment software. Frontiers in Psychology, 10. 
28 Li, Y.S. & Qi, M.L. (2019). An approach for understanding offender modus operandi to detect serial 

robbery crimes. Journal of Computational Science, 36:101024. 
29 Kuang, D., Brantingham, P. J. & Bertozzi, A. L. (2017). Crime topic modeling. Crime Science, 6(1):12. 
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A detecção de crimes seriais se baseia em análise de similaridade 

considerando as evidências e detalhes dos crimes. Sua relevância justifica-se 

dado que um grande volume de crimes é cometido por uma minoria de criminosos. 

A pesquisa proposta busca aplicar modelos de análise de crimes seriais no estado-

da-arte da literatura (Li et al., 202030, Keatley & Clarke, 201931), baseados em 

algoritmos de classificação (como Random Forest e SVM) e em medidas de 

distância (como Jaccard e similaridade de cossenos) em crimes já ocorridos, de 

forma a compreender as similaridades e diferenças dos grupos atuantes. 

Não obstante o potencial benefício para a segurança pública previsto a priori 

com o uso de ferramentas computacionais, é preciso ser fiel aos fundamentos do 

pensamento científico, de eterna vigilância e ceticismo sobre suas hipóteses. Por 

isso, o Centro pretende promover a incorporação das novas tecnologias 

acompanhada de um processo de avaliação de sua efetividade, nos moldes os 

métodos de avaliação de tratamento na área médica que busca identificar a 

contribuição de tratamentos específicos para a redução ou controle de uma 

doença. A estratégia de maior precisão para a análise de impacto causal de um 

programa é referida como experimento com controle aleatorizado, onde um grupo 

escolhido aleatoriamente é submetido ao programa e outro grupo não. O impacto 

do programa pode ser justamente observado na comparação entre os dois grupos. 

Como esse tipo de metodologia muitas vezes não pode ser implementado e, em 

alguns casos, nem seria desejável que o fosse, para lidar com a avaliação de 

políticas públicas, a melhor alternativa é a de análises quase-experimentais, as 

quais pretendemos explorar também ao longo do projeto. A metodologia quase-

experimental pode ser empregada para avaliar o impacto ex-post de alguns 

programas de policiamento já implementado em São Paulo. Nesse caso, a 

metodologia de avaliação de impacto se concentra em identificar pessoas ou áreas 

que foram “tratadas” por uma política ou ação que se deseja avaliar e identificar 

outras unidades que não receberam a política e são semelhantes às áreas tratadas 

de forma a serem analisadas como grupo de comparação. 

 

 

7. METAS E INDICADORES: 

Pesquisas serão desenvolvidas, visando: 

(1) aperfeiçoar processos de coleta e disponibilização de dados, facilitando seu 

acesso e cruzamento, incorporando seu georreferenciamento, permitindo a 

automatização de indicadores de monitoramento; 

                                                 
30 Li, Y.S., Chi, H., Shao, X.Y., Qi, M.L. & Xu, B.G. (2020). A novel random forest approach for imbalance 

problem in crime linkage. Knowledge-Based Systems, 105738. 
31 Keatley, D.A. & Clarke, D.D. (2019). Crime Linkage: finding a behavioral fingerprint using the “path 

similarity metric”. Journal of Police and Criminal Psychology, https://doi.org/10.1007/s11896-019-9315-3. 
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(2) identificar técnicas de geração automatizada de dados e aplicá-las no contexto 

da segurança pública e das políticas avaliadas; 

(3) utilizar aprendizado de máquina (ML) para apoio à operação das polícias militar 

e civil, com técnicas não supervisionadas para categorização de eventos por 

similaridade, identificando padrões de ocorrências que possam servir de insumos 

para a definição de táticas de policiamento de acordo com o perfil das áreas 

integradas de segurança pública; 

(4) prever os tipos de ocorrências mais prováveis por região, com base nas suas 

características sócio-políticas e na infraestrutura urbana existente usando técnicas 

supervisionadas; e 

(5) desenvolver algoritmos para definição de táticas de policiamento com 

capacidade de aprender com as mudanças no perfil das cidades e dos crimes 

cometidos. 

 

Tabela: Metas do projeto. 

 

 

 

Metas Indicador de execução 

1) Implementação do Centro: 

 

Indicador 1: Agenda de reuniões do Conselho Executivo 

(CE) e do Conselho Consultivo Internacional (CCI)  

definida e participação de membros confirmada 

Indicador 2: Plano de comunicação do Centro  

definido 

Indicador 3:  Realização de um Workshop Acadêmico 

por ano 

Indicador 4: Criação e manutenção de aba no  

website do Centro 

Indicador 6: Organização de oficinas semestrais de 

cocriarão atraindo membros da sociedade 

 

2) Definição de metodologia de inovação aberta para 

seleção de problemas e desenvolvimento de  

soluções 

 

Indicador: Método definido e agenda de encontros 

para discussão de problemas e soluções 

 

3) Definição de problemas que requerem ferramentas de 

inteligência artificial e desenvolvimento de soluções 

(2 problemas por ano) 

 

Indicador: Ferramentas ou algoritmos prontos para  

teste 

 

4) Teste de ferramenta ou algoritmo (2 por ano,  

a partir do 2 ano) 

 

Indicador: Uso da ferramenta pela polícia  

 

5) Avaliação de programas de segurança pública ou de 

ferramentas desenvolvidas pelo projeto (2 avaliações  

por ano) 

 

Indicador: Relatório acadêmico sobre o tema e nota 

explicativa de ampla divulgação com implicações 

para política pública (policy brief) 
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8. RISCOS (Descrição, probabilidade de ocorrência, impacto e ação): 

 

Tabela: Gestão de riscos. 

 

Descrição do Risco 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Impacto Ação para controle 

Distorções no 

processo de 

comunicação dos 

objetivos do projeto e 

suas especificações 

técnicas. 

Baixo Moderado. O sucesso 

do projeto depende do 

desenvolvimento de 

uma cultura de troca 

de informações e 

confiança entre as 

atividades de pesquisa 

acadêmica e os 

serviços responsáveis 

pela segurança 

pública.  A má 

comunicação entre os 

parceiros pode minar 

a confiança e o 

avanço do projeto. 

O projeto terá um 

coordenador de 

comunicação e bolsistas 

de jornalismo científico 

que produzirão newsletters 

bimensais e publicações 

em redes sociais sobre os 

avanços e resultados do 

projeto. Os artigos 

acadêmicos serão 

acompanhados de um 

resumo para explicar os 

resultados com uma 

linguagem acessível ao 

público não técnico. Os 

relatórios produzidos 

deverão ser entregues a 

todas as instituições 

parceiras com 

antecedência de um mês 

antes de serem tornados 

públicos.  

Barreiras 

institucionais à 

aquisição de dados 

secundários 

Moderado Alto. Esse projeto 

depende crucialmente 

do acesso aos dados 

visto que os 

algoritmos precisam 

ser treinados com os 

dados reais 

Todas as instâncias 

envolvidas na gestão de 

dados serão contactadas 

para explicar o projeto. 
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Vazamento de dados Baixo Alto Todos os pesquisadores 

assinarão termos de 

confidencialidade de 

dados pessoais. Os 

termos de acesso a dados 

serão feitos para cada 

projeto de pesquisa e 

envolverão apenas os 

pesquisadores envolvidos 

em cada projeto. Será 

evitado ao máximo a 

transferência de dados 

pessoais para a FGV, 

buscando-se desenvolver 

os processos de 

anonimização dentro das 

estruturas policiais. 

Desenvolvimento de 

projetos de baixo 

interesse da polícia 

Moderado. A 

parceria envolve 

a Secretaria de 

Segurança, três 

instituições 

policiais e 

inúmeros 

pesquisadores. 

Não é trivial 

identificar 

problemas de 

interesse comum 

e com alto 

potencial de 

impacto 

Moderado. O sucesso 

do projeto em termos de 

gerar impacto depende 

de atuar sobre 

problemas que sejam 

questões prioritárias 

para as polícias. 

Será criada uma metodologia 

de inovação aberta para 

priorizar os problemas e 

acompanhar o 

desenvolvimento das 

soluções.  

 

9. Cronograma de execução do projeto de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação 

O cronograma de execução será executado conforme Anexo – II  

 

10. LOCAIS DE REALIZAÇÃO, EQUIPE TÉCNICA E COORDENAÇÃO 

 

O projeto terá como sede a Escola de Administração de Empresas de São Paulo – FGV 

EAESP, situada na Av. 9 de julho, 2029 Edifício John F. Kennedy - Bela Vista, São Paulo - SP, 
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01313-902, telefone para contato (11) 3799-3291. O coordenador do projeto é o professor 

João Luiz Becker. Participarão do projeto os colaboradores apresentados na tabela a seguir: 

 

11. Tabela: Recursos humanos participantes do projeto 

 

Nome Local 

Função/Atividade no 

Projeto 

Andre Luiz Silva 

Samartini 

Escola de Administração de 

Empresas de São 

Paulo/EAESP/FGV Pesquisador Associado 

Carla Bonato Marcolin 

Faculdade de Gestão e 

Negócios/FAGEN/UFU Pesquisador Associado 

Celso Luiz Pinheiro 

Secretaria Segurança Pública 

SP 

Vice-Diretor e Pesquisador 

Associado 

Ciro Biderman 

Escola de Administração de 

Empresas de São 

Paulo/EAESP/FGV 

Coordenador de Parcerias e 

Pesquisador Principal  

Danilo Panzeri Nogueira 

Carlotti INSPER Pesquisador Associado 

Eduardo de Rezende 

Francisco 

Escola de Administração de 

Empresas de São 

Paulo/EAESP/FGV Pesquisador Principal 

Fabio Ramazzini 

Bechara Faculdade de Direito/FD/UPM Pesquisador Associado 

Gustavo Correa 

Mirapalheta 

Escola de Administração de 

Empresas de São 

Paulo/EAESP/FGV Pesquisador Associado 

Hitoshi Nagano 

Escola de Administração de 

Empresas de São 

Paulo/EAESP/FGV Pesquisador Associado 

Joana da Costa Martins 

Monteiro 

Escola Brasileira de 

Administração Pública e de 

Empresas/EBAPE/FGV 

Coordenadora de 

Comunicação e Pesquisadora 

Principal 

João Luiz Becker 

Escola de Administração de 

Empresas de São 

Paulo/EAESP/FGV 

Diretor e Pesquisador 

Responsável 

Jorge Luis Poco Medina 

Escola de Matemática 

Aplicada/EMAP/FGV Pesquisador Associado 

José Luiz Carlos Kugler 

Escola de Administração de 

Empresas de São 

Paulo/EAESP/FGV Pesquisador Associado 

Joyce Luziara Correa 

Secretaria Segurança Pública 

SP 

Vice-Diretora e Pesquisadora 

Associada 
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Leandro Piquet Carneiro 

Instituto de Relações 

Internacionais/IRI/USP Pesquisador Principal 

Maria Alexandra Viegas 

Cortez da Cunha 

Escola de Administração de 

Empresas de São 

Paulo/EAESP/FGV Pesquisadora Associada 

Maria Paula de Oliveira 

Valadares 

Secretaria Segurança Pública 

SP Pesquisadora Associada  

Osvaldo Evangelista 

Júnior 

Secretaria Segurança Pública 

SP Pesquisador Associado  

Renato Sérgio de Lima 

Fórum Brasileiro de 

Segurança 

Pública/FBSP/FBSP Pesquisador Associado 

Roberto Speicys 

Cardoso 

Scipopulis Desenvolvimento e 

Análise de Dados 

Ltda./SCIPOPULIS Pesquisador Principal 

Rodrigo Marotti Togneri 

Escola de Administração de 

Empresas de São 

Paulo/EAESP/FGV Pesquisador Associado 

Rodrigo Serrano Berthet 

Banco Interamericano de 

Desenvolvimento/BID Pesquisador Associado 

A ser designado Polícia Militar - PMESP Pesquisador Associado 

A ser designado Polícia Militar - PMESP Pesquisador Associado 

A ser designado Polícia Militar - PMESP Pesquisador Associado 

A ser designado Polícia Civil - PCSP Pesquisador Associado 

A ser designado Polícia Civil - PCSP Pesquisador Associado 

A ser designado Polícia Civil - PCSP Pesquisador Associado 

A ser designado Polícia Civil - PCSP Pesquisador Associado 

A ser designado Polícia Civil - PCSP Pesquisador Associado 

A ser designado Polícia Civil - PCSP Pesquisador Associado 

 

A ser designado SPTC Pesquisador Associado 

A ser designado SPTC Pesquisador Associado 

A ser designado SPTC Pesquisador Associado 
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11.1. os Pesquisadores Associados pertencentes à PMESP serão designados por 

Portaria do Comandante-Geral em até 15 (quinze) dias a contar da publicação do 

Ajuste. 

11.2. Os Pesquisadores da Polícia Civil serão designados por portaria da Delegacia 

Geral de Polícia, em até 15 dias da publicação do ajuste. 

11.3 Os Pesquisadores da SPTC serão indicados por portaria pelo Superintende da 

Polícia Técnico-Cientifica, em até 15 dias da publicação do ajuste. 

 

12. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

 

O plano de aplicação de recursos financeiros será executado conforme Anexo 

– I  

 

 
(assinado digitalmente) 

___________________________________________________________ 

Prof.  MARCO ANTONIO ZAGO 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
(assinado digitalmente) 

___________________________________________________ 

Gen. JOÃO CAMILO PIRES DE CAMPOS 

SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
(assinado digitalmente) 

______________________________________________ 

CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 
(assinado digitalmente) 

_______________________________________________ 

Prof Dr. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR 

 REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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