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d) informação, sempre que possível, da existência de convênios celebrados
com cedentes de bases de dados, cujo conteúdo das bases possa ser de interesse para
as análises conduzidas por unidades de Lab-LD;

VII - observar os critérios técnicos e de segurança que serão adotados para
o acesso às informações contidas nas plataformas e sistemas disponibilizados pelo
Programa Rede-Lab, conforme o nível de acesso, e utilizar as informações que lhe forem
disponibilizadas, exclusivamente, nas atividades que lhe compete exercer e para alcançar
os objetivos e as finalidades do Programa Rede-Lab, além de manter sigilo relativo aos
dados recebidos;

VIII - fornecer as informações e orientações necessárias ao desenvolvimento
e ao fiel cumprimento deste TERMO DE ADESÃO e à formalização de demais
instrumentos necessários à execução das intenções aqui pactuadas; e

IX - assegurar o integral cumprimento deste TERMO DE ADESÃO.
6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE
6.1. É de responsabilidade do ÓRGÃO ADERENTE a guarda e a utilização de

eventuais chaves de acesso concedidas para a configuração e acesso à base de dados,
sistemas, plataformas e qualquer tecnologia disponibilizada pelo Programa Rede-Lab.

6.2. As credenciais de acesso para qualquer tecnologia disponibilizada pelo
Programa Rede-Lab são personalíssimas e não podem ser compartilhadas com terceiros,
mesmo que sejam agentes públicos.

6.3. O ÓRGÃO ADERENTE é corresponsável pela integridade e segurança de
acesso aos dados e às informações a quem tem acesso por meio deste TERMO DE
A D ES ÃO.

6.4. A quebra do sigilo das informações disponibilizadas, fora das hipóteses
aqui expressamente autorizadas, sujeitará o infrator às sanções penais, cíveis e
administrativas previstas na legislação pertinente, além de sumária exclusão da
credencial ou chave de acesso concedida pelo Programa Rede-Lab.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplicam-se à execução deste TERMO DE ADESÃO:
I - a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou a Lei nº 14.133, de 1º de

abril de 2021, no que couber;
III - o Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012;
IV - a Portaria MJSP nº 543, de 10 de dezembro de 2021, que institui o

Sistema de Governança do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social - PNSP
2021- 2030;

V - a Portaria MJSP nº 2, de 28 de janeiro de 2022, que versa sobre a
Política de Governança de Dados e Sistemas (PGDS) do Ministério da Justiça e da
Segurança Pública;

VI - a Portaria MJSP nº 145/2022, que atribui à Rede Nacional de
Laboratórios de Tecnologia (Rede-Lab) a natureza de Programa permanente do
Ministério da Justiça e Segurança Pública;

VII - os preceitos de Direito Público; e
VIII - os Princípios da Teoria Geral dos Contratos, supletivamente.
8. CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
A execução e a fiscalização deste TERMO DE ADESÃO caberão aos

responsáveis designados na forma do inciso II da Cláusula Quinta deste instrumento, os
quais terão poderes para praticar quaisquer atos necessários à fiel execução deste
TERMO DE ADESÃO, dando ciência das providências adotadas.

9. CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
9.1. Este instrumento não envolve a transferência de recursos financeiros,

cabendo ao MJSP e ao ÓRGÃO ADERENTE o custeio das despesas inerentes à execução
das próprias ações e obrigações.

9.2. As dotações ou destinações de verbas específicas que venham a ser
objeto de negociação serão devidamente processadas, na forma da lei, sempre mediante
instrumento próprio.

9.3. O MJSP e o ÓRGÃO ADERENTE se responsabilizarão pela remuneração de
seus respectivos servidores, designados para as ações e atividades previstas neste
instrumento, ou para quaisquer outros encargos a ele pertinentes.

9.4. Os serviços decorrentes deste TERMO DE ADESÃO serão prestados em
regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações por
eles.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste instrumento será de 5 (cinco) anos a partir da

assinatura, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de aditivo.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MODIFICAÇÃO
O presente Termo de Adesão poderá ser alterado por iniciativa do Ministério

da Justiça e Segurança Pública, no todo ou em parte, mediante termo aditivo, desde
que mantido o seu objeto e aceito pelo órgão aderente.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO
12.1. O presente instrumento poderá ser denunciado ou, em caso de

infração a qualquer uma de suas cláusulas, rescindido de pleno direito, unilateralmente,
a qualquer tempo, mediante notificação escrita ao outro signatário, com antecedência
mínima de trinta dias.

12.2. A rescisão por infração de cláusulas deste Termo de Adesão será
precedida de advertência, para que no prazo de trinta dias, a contar da ciência do
advertido, possam ser adotadas providências para sanar eventuais irregularidades.

12.3. A eventual denúncia ou rescisão deste instrumento implicará o
imediato descredenciamento do ÓRGÃO ADERENTE perante o Programa Rede-Lab e não
prejudicará o cumprimento:

I - das restrições de sigilo e distribuição dos dados aos quais já tiver tido
acesso em decorrência do presente instrumento; e

II - do objeto dos instrumentos específicos dele decorrentes e que já tenham
sua execução iniciada, os quais manterão seu curso normal até o final de seu prazo de
vigência, permanecendo os signatários titulares dos respectivos direitos e obrigações.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1. O presente instrumento será publicado, na forma de extrato, até o

quinto dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura, no Diário Oficial da União,
conforme disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 1993, ficando as
despesas da publicação a cargo da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da
Justiça e Segurança Pública (Senajus/MJSP).

13.2. O ÓRGÃO ADERENTE providenciará a publicação da adesão ao
Programa Rede-Lab junto ao Diário Oficial do Estado e em Portal de Transparência,
quando a regularidade e validade do ato demandem estas diligências.

13.3. No caso dos Ministérios Públicos, deverá ser observada a Resolução nº
86, de 21 de março de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AÇÃO PROMOCIONAL
14.1. Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto deste

instrumento será obrigatoriamente destacada a participação conjunta do MJSP, com a
inclusão do logotipo do Governo federal, observados os princípios da administração
pública, dispostos no art. 37 da Constituição Federal e as diretrizes para comunicação
do Governo federal durante as eleições dispostas na Instrução Normativa nº 5, de 20
de agosto de 2018, da Secretaria-Geral da Presidência da República.

14.2. O ÓRGÃO ADERENTE que participar da ação promocional poderá incluir
o respectivo logotipo, observando as políticas internas aplicáveis.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. As controvérsias, decorrentes do presente instrumento e dos

instrumentos específicos dele decorrentes, que não puderem ser resolvidas
amigavelmente pelas partes, serão dirimidas pela Câmara de Mediação e de Conciliação
da Administração Pública Federal, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

15.2. Caso não haja solução pela via administrativa, fica estipulado o foro da
Seção Judiciária Federal do Distrito Federal como competente para eventuais questões
judiciais.

Brasília/DF, ____ de ____________________ de _________.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Nacional de Justiça
Ministério da Justiça e Segurança Pública
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Autoridade do ÓRGÃO ADERENTE

PORTARIA MJSP Nº 153, DE 16 DE AGOSTO DE 2022

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição,
e tendo em vista a Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, o Decreto nº 5.289, de 29 de
novembro de 2004, a Portaria MJ nº 3.383, de 24 de outubro de 2013, e o contido nos
Processos Administrativos nº 08782.000340/2018-20 e nº 00482.019608/2018-70,
resolve:

Art. 1º Autorizar a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança
Pública nos termos da Decisão nº 264/2022 (19077816), que tramita nos autos do Processo
Administrativo nº 00482.019608/2018-70.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDERSON GUSTAVO TORRES

POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS
ALVARÁ Nº 5.096, DE 16 DE AGOSTO DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/35003 -
DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:

Conceder autorização à empresa RS SEGX VIGILANCIA LTDA, CNPJ nº
45.381.945/0001-39, sediada em São Paulo, para adquirir:

Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
10 (dez) Revólveres calibre 38
180 (cento e oitenta) Munições calibre 38
Válido por 90 (noventa) dias a contar da data de publicação no D.O.U.

GUILHERME LOPES MADDARENA
Substituto

ALVARÁ Nº 5.097, DE 16 DE AGOSTO DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/43001 -
DELESP/DREX/SR/PF/RJ, resolve:

Conceder autorização à empresa FORTE ARARUAMA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA, CNPJ nº 11.505.728/0001-91, sediada no Rio de Janeiro, para adquirir:

Da empresa cedente FENIXX SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA,
CNPJ nº 02.060.306/0001-69:

14 (quatorze) Revólveres calibre 38
6 (seis) Espingardas calibre 12
Da empresa cedente FENIXX SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA,

CNPJ nº 02.060.306/0001-69:
142 (cento e quarenta e duas) Munições calibre 12
38 (trinta e oito) Munições calibre 38
Válido por 90 (noventa) dias a contar da data de publicação no D.O.U.

GUILHERME LOPES MADDARENA
Substituto

ALVARÁ Nº 5.098, DE 16 DE AGOSTO DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/50067 -
DELESP/DREX/SR/PF/MT, resolve:

Conceder autorização à empresa UNIFORT SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL LTDA, CNPJ nº 07.989.765/0001-45, sediada no Mato Grosso, para
adquirir:

Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
3 (três) Carabinas calibre 38
8 (oito) Espingardas calibre 12
8 (oito) Pistolas calibre .380
15 (quinze) Revólveres calibre 38
456 (quatrocentas e cinquenta e seis) Munições calibre .380
240 (duzentas e quarenta) Munições calibre 12
360 (trezentas e sessenta) Munições calibre 38
Válido por 90 (noventa) dias a contar da data de publicação no D.O.U.

GUILHERME LOPES MADDARENA
Substituto

ALVARÁ Nº 5.099, DE 16 DE AGOSTO DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/52479 -
DELESP/DREX/SR/PF/CE, resolve:

Conceder autorização à empresa PATROL SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CNPJ nº
28.672.420/0002-14, sediada no Ceará, para adquirir:

Da empresa cedente GLOBALSEG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº
07.078.994/0003-70:

8 (oito) Espingardas calibre 12
Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
150 (cento e cinquenta) Munições calibre 12
Válido por 90 (noventa) dias a contar da data de publicação no D.O.U.

GUILHERME LOPES MADDARENA
Substituto

ALVARÁ Nº 5.100, DE 16 DE AGOSTO DE 2022

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 2022/54200 - DP F/ C A S / S P ,
resolve:
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