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A Giuliani Security & Safety ("GSS") disponibiliza uma plataforma completa de 
serviços nas áreas de segurança pública, investigação criminal, combate e redução da 
criminalidade, controle de crise e corrupção para pessoas jurídicas, físicas e governos. A 
GSS trabalha em conjunto com seus clientes para identificar as suas necessidades e criar 
soluções individualizadas que sejam abrangentes, rigorosas, eficientes e que sejam 
viáveis em termos custo-benefício.  

A GSS vem oficialmente informar que, desde de Dezembro vem acertando tratativas 
junto ao governo do Estado do Amazonas no sentido de viabilizar a realização do 
primeiro trabalho de consultoria especializada em segurança pública pela GSS no Brasil. 
Após tratativas entre a GSS e representantes do governo do estado Amazonas, uma 
Protocolo de Intenções foi assinado em Nova York. Sendo assim, o estado do 
Amazonas é o primeiro estado do Brasil a firmar Protocolo de Intenção com GSS, 
oficializando assim o processo de contratação da empresa. 

O Protocolo de intenção representa um entendimento entre as partes de que elas 
seguirão de boa-fé com a assinatura do contrato para prestação de serviços de 
consultoria no qual o governo do Estado do amazonas se compromete garantir que o 
processo seja realizado em total conformidade com o a lei Federal de licitação e 
contração pública vigente no Brasil. 

A GSS prontamente enviou ao governo do Amazonas a proposta, bem como 
apresentou toda a documentação necessária para dar continuidade ao processo de 
contratação, conforme previsto na legislação brasileira. O processo atualmente aguarda 
o devido tramite legal para publicação e assinatura final do contrato com a 
administração pública do estadual que se dará durante a primeira visita técnica da 
equipe da GSS,  já confirmadas para a segunda quinzena de Maio. 

Tanto o GSS quanto a administração do Estado do Amazonas se comprometeram a 
garantir que todas as fases do projeto sejam realizadas de maneira transparente e 
consistente com as leis, regulamentos do Brasil. 



Giuliani Safety and Security não vê nenhum impedimento em dar continuidade ao 
processo de assinatura de contrato com o Estado do Amazonas, e tem muito orgulho 
em ter o Estado do Amazonas como o primeiro estado em estar prestado esse tipo de 
consultoria no Brasil. A GSS reconhece que a equipe Administrativa bem como e o 
Governador Amazonino Mendes estão comprometidos com as tratativas e o processo 
de contratação no intuito de fazer com que o cidadão do Amazonas tenha mais 
segurança e tranquilidade.  

Esperamos que o trabalho realizado pela GSS no Amazonas, o maior estado brasileiro, 
seja um exemplo no combate ao crime e melhora da qualidade de vida das famílias 
brasileiras, bem como seja um incentivo para seus vizinhos na América Latina 
trabalharem em conjunto em uma força tarefa no combate ao crime 

Best regards, 

John P. Huvane 
Chief Executive Officer 
Giuliani Security & Safety 




