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LEI  COMPLEMENTAR  Nº  0120  DE  02  DE  DEZEMBRO  
DE  2019
 
Dispõe sobre a distribuição das parcelas do ICMS e 
outros tributos arrecadados pelo Estado e por este 
recebidas, pertencentes aos Municípios, de acordo com 
a Lei Complementar nº 63/90, e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei Complementar:
 
Art.1º As cotas-parte das parcelas do ICMS e outros 
tributos e da arrecadação de impostos de competência 
do Estado, pertencentes aos Municípios, bem como as 
transferências de repasse obrigatório da União recebidas 
pelo Estado, serão creditadas obedecendo aos critérios e 
prazos previstos nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. A dívida ativa tributária, os juros, a multa 
moratória e a correção monetária quando arrecadados 
como acréscimos de tributos e impostos, ficam 
compreendidas como parcelas referidas neste artigo.

Art.2º Em relação ao Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA), cinquenta por cento 
(50%) do produto de sua arrecadação, relativamente 
aos veículos licenciados no território de cada município, 
serão semanalmente creditados na conta nominal de 
cada Município do Estado, tomando-se por referência o 
próprio documento de arrecadação e o montante mensal 
nele registrado.

Art. 3º Para efeito de que trata o artigo 1º, serão 
repassados aos Municípios:

I - vinte e cinco por cento (25%) da receita recebida pelo 
Estado, nos termos do inciso II e § 3º, do Art. 159, da 
Constituição Federal.

II - vinte e cinco por cento (25%) do produto da arrecadação 
do Imposto sobre operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre prestação de Serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS).

Art. 4º As parcelas das receitas de que trata o artigo 3º, 
serão creditadas segundo os critérios a seguir:
I – ¾ (três quartos), na proporção do valor adicionado 
nas operações relativas à circulação de mercadorias e na 
prestação de serviços realizados em seus territórios;
II – ¼ (um quarto), será distribuído da seguinte forma:

a) dezoito por cento (18%) no critério educacional em 
função do Índice de Desenvolvimento Escolar de cada 
município, formado pela taxa de aprovação dos alunos 
do 1º ao 5º ano de ensino fundamental e pela média 
obtida pelos alunos de 2º e 5º ano da rede municipal em 
avaliações de aprendizagem;

b) dois por cento (2%) referente a gastos com saúde 
utilizando a relação entre os gastos de saúde “per capita” 
do Município e o somatório dos gastos de saúde “per capita” 
de todos os Municípios do Estado, calculada com base 
nos dados relativos ao segundo ano civil imediatamente 
anterior, atestados pelo Tribunal de Contas do Estado.

c) dois por cento (2%) no critério populacional utilizando 
a relação percentual entre a população residente no 
Município e a população total do Estado, medida segundo 
dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE;

d) dois por cento (2%) no critério meio ambiente, 
observado o seguinte:

d-1) os recursos serão distribuídos com base no Índice 
de Conservação do Município, calculado de acordo com 
o Anexo IV desta Lei, considerando-se as unidades de 
conservação estaduais, federais e particulares, bem como 
as unidades municipais que venham a ser cadastrados, 
observados os parâmetros e os procedimentos definidos 
pelo órgão ambiental estadual;

d-2) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente fará 
publicar, até o dia 30 de abril de cada ano os dados 
apurados relativamente ao ano civil imediatamente 
anterior, com a relação de Municípios habilitados segundo 
a alínea anterior.

e) um por cento (1%) no critério de área cultivada utilizando 
a relação percentual entre a área cultivada do Município 
e a área cultivada do Estado, cujos dados publicados 
pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, até o dia 30 de abril de cada ano, com 
base em dados fornecidos pelo IBGE;



Segunda-feira, 02 de Dezembro de 2019Seção 01• Nº 7.0542     Diário Oficial

§ 1º Se da aplicação dos percentuais previstos no 
inciso II não ocorrer divisão exata, proceder-se-á ao 
arredondamento estatístico.

§ 2º Para os efeitos previstos no inciso II, “c” e “e” deste 
artigo, consideram-se a superfície territorial apurada e 
a população estimada pertencente a cada Município 
participante, conforme estatística elaborada pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
correspondentes ao último exercício do biênio utilizado 
como base de cálculo para os índices.

§ 3º O valor adicionado corresponderá, para cada 
Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescidas do valor 
das prestações de serviços no território, deduzidos o valor 
das mercadorias entradas em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere 
o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, 
em outras situações, em que se dispensem os controles 
de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o 
percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita 
bruta.

§ 4º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão 
computadas:

I – as operações de circulação de mercadorias e 
prestações de serviços que constituam fato gerador do 
imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado 
ou diferido, ou quando o crédito tributário for diferido, 
reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros 
benefícios, incentivos ou favores fiscais;

II – as operações imunes de imposto, conforme as alíneas 
“a” e “b”, do inciso X, do § 2º, do Art. 155, e a alínea “d”, do 
inciso VI, do Art. 150, da Constituição Federal.

§ 5º O Estado apurará a relação percentual entre o valor 
adicionado em cada Município e o valor total do Estado, 
devendo este índice ser aplicado para a entrega das 
parcelas devidas aos Municípios, a partir do primeiro dia 
do ano imediatamente seguinte ao da apuração.

§ 6º O índice referido no parágrafo anterior corresponderá 
à média dos índices apurados nos dois anos civis 
imediatamente anteriores ao da apuração.

§ 7º O valor adicionado relativo a operações de 
circulação de mercadorias ou prestações de serviços 
espontaneamente confessadas pelos contribuintes será 
considerado no período em que ocorrer a confissão. 

§ 8º O valor adicionado relativo a operações constatadas 
em ação fiscal será considerado no ano em que o 
resultado desta se tornar definitivo, em virtude da decisão 
administrativa irrecorrível.

§ 9º O valor da produção de energia proveniente de usina 

hidrelétrica, para fins da apuração do valor mencionado no 
§ 3º, corresponderá à quantidade de energia produzida, 
multiplicada pelo preço médio da energia hidráulica 
comprada das geradoras pelas distribuidoras, calculado 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

§ 10. A Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN, 
fará publicar, até o dia 31 de maio de cada ano, os 
índices de que trata o inciso II do art. 4º, bem como uma 
consolidação destes por Município.

Art.5º Os Prefeitos Municipais, as Associações dos 
Municípios e seus representantes legais terão livre 
acesso às informações e documentos utilizados pelo 
Estado, através da Secretaria de Estado da Fazenda, 
para o cálculo do valor adicionado, sendo vedado a estes 
omitir quaisquer dados ou critérios, dificultar ou impedir 
aqueles no acompanhamento dos critérios para efeito dos 
cálculos.

Art.6º Para efeito de entrega das cotas-parte referentes às 
parcelas de um determinado ano, a Secretaria de Estado 
da Fazenda fará publicar no Diário Oficial do Estado, até 
o dia 30 de junho do ano da apuração, o valor adicionado 
de cada Município, além dos índices previstos no inciso II 
do art. 4º.

Art.7º Os Prefeitos Municipais e as Associações dos 
Municípios, ou seus representantes legais, poderão 
impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados 
de sua publicação, os dados e os índices de que trata 
o parágrafo anterior, sem prejuízo das ações cíveis ou 
criminais cabíveis.

§ 1º No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da data da primeira publicação, a Secretaria de Estado 
da Fazenda deverá julgar e publicar as impugnações 
mencionadas no parágrafo anterior, bem como os índices 
definitivos de cada Município.

§ 2º Quando decorrentes de ordem judicial, as correções 
de índices deverão ser publicadas até o dia quinze do 
mês seguinte ao da data do ato que as determinar.

Art.8º O Estado manterá um sistema de informações, 
através da Secretaria de Estado da Fazenda, baseado 
em documentos fiscais obrigatórios, capaz de apurar com 
precisão, o valor correspondente de cada Município.

Art.9º A Lei Estadual que criar, desmembrar, fundir ou 
incorporar municípios, levará em conta, no que ocorrer, o 
valor adicionado de cada área abrangida.

Parágrafo único. Para os novos Municípios, será atribuído 
o valor adicionado correspondente a R$ 0,01, para o 
exercício imediatamente anterior a sua implantação, com 
o objetivo de viabilizar a parcela do índice calculada com 
base nesse valor.

Art.10. As cotas-parte das parcelas pertencentes aos 
Municípios, serão creditadas em contas especiais em 
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nome de cada Município, obedecendo aos seguintes 
prazos:

I – até o segundo dia útil da semana seguinte aquela em 
que ocorrer a arrecadação do Imposto sobre operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação 
de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação – ICMS;

II – até o segundo dia útil, após a confirmação do crédito, 
à conta gráfica do Estado, no Banco Oficial, dos recursos 
na forma do inciso II, do Art. 159 da Constituição Federal.

Art.11. A Secretaria de Estado da Fazenda, mensalmente, 
publicará no Diário Oficial do Estado, boletins das receitas 
de que trata esta Lei, indicando a arrecadação e os 
repasses por Município.

Art.12. Entre os anos de 2021 a 2024, eventuais perdas 
individuais decorrentes da repartição relacionada 
exclusivamente aos índices de que trata o inciso II do 
art. 4º (um quarto), calculados a cargo da Secretaria de 
Estado do Planejamento, serão compensadas através de 
convênios a serem celebrados com os municípios.

§ 1º A compensação de eventuais perdas de que trata 
o caput deste artigo serão custeadas com recursos 
do Tesouro Estadual, até o limite anual de até R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais), para destinação 
ao custeio e investimentos na área de educação da rede 
municipal.

§ 2º As eventuais perdas serão calculadas:

I - a partir do confronto entre os percentuais aplicados 
em 2020 a partir do Anexo I da Lei nº 0322, de 23 de 
dezembro de 1996 em relação ao resultado apurado com 
os índices propostos no Anexo I desta lei;

II – tendo por base de cálculo para aplicação dos 
percentuais o correspondente a ¼ (um quarto) da cota-
parte das parcelas do ICMS distribuídas no ano anterior.

Art.13. Revoga-se a Lei nº 0322, de 23 de dezembro de 
1996, e demais disposições em contrário.

Art.14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação, com efeitos para o cálculo a partir de 
janeiro de 2020 e, em relação à distribuição, em janeiro 
de 2021.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
   
ANEXO I
 
CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO
 (A que se refere o inciso II, do Art. 4º, vigentes na forma 
do Art. 14)

Item Critérios de Distribuição Peso

01 Educação 18,000

02 Gastos com Saúde 2,000

03 População 2,000

04 Meio Ambiente 2,000

05 Área Cultivada 1,000

Total 25,000

ANEXO II
 
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
(A que se refere alínea “a” do inciso II do Art. 4º)
  
Índice de Desenvolvimento Escolar: calculado, 
anualmente, a partir de 2020, por critérios a serem definidos 
por avaliação independente e/ou pela Coordenadoria 
de Pesquisas e Estratégias Socioeconômicas e Fiscais 
– COPESEF da Secretaria de Estado do Planejamento 
– SEPLAN/AP, que os fará publicar até o dia 30 de 
abril de cada ano, para efeito de distribuição dos 
recursos referentes ao ano seguinte, conforme dispuser 
regulamentação da lei.

ANEXO III
 
ÍNDICE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
(A que se refere alínea “d” do inciso II do Art. 4º)
I – Índice de Conservação do Município 
IC= FCMi, onde: 
                     FCE 
a) FCMi = Fator de Conservação do Município  “I”
b) FCE = Fator de conservação do Estado  
II – FCE – Fator de Conservação do Estado 
FCE =SFMI, onde:
a) FCMI = Fator de Conservação do Município “I”
                    FCI = SFCMIJ 
b) FCMIJ = fator de Conservação da Unidade de 
Conservação “J” no município “I”.
 III – FCMI2J = Área Uqij x FC x FQ, onde: 
                               Área Mi  
a) Área Ucij – área de Unidade de Conservação “J” no 
município “i” 
b) Área Mi - Área do Município “I” 
c) FC – Fator de Conservação relativo à categoria de 
Unidade de Conservação, conforme tabela. 
d) FQ – Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) 
a 1(um), relativo à qualidade física da área, plano de 
manejo, infraestrutura, entorno protetivo, estrutura 
de proteção e fiscalização dentre outros parâmetros, 
conforme deliberação normativa do Conselho Estadual 
de Meio Ambiente (1).
Nota: 1 - O fator de Qualidade será igual a 1 (um), até 
que sejam ponderadas as variáveis e disciplinada sua 
aplicação através da deliberação normativa do COEMA 
prevista no item III, “d”, acima.

ANEXO IV

TABELA FATOR DE CONSERVAÇÃO PARA CATEGORIAS 
DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
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CATEGORIA DE MANEJO CÓDIGO FATOR DE 
CONSERVAÇÃO

Estação Ecológica EE 1

Reserva Biológica RB 1

Parque PAQ 0,9

Reserva Particular do 
patrimônio Natural RPPN 0,9

Floresta nacional, Estadual 
ou Municipal FLO 0,7

Área Indígena AI 0,5

Área de Proteção Ambiental I       APAI -

Zona de Vida Silvestre ZVS 1

Demais Zonas DZ 0,1

Área de Proteção Ambiental, 
Federal ou Estadual (I) APA II 0,025

Área de Proteção Especial 
(2) APE 0,1

Outras categorias de manejo definidas em lei e declarada 
pelo Poder público Estadual, com os respectivos fatores 
de conservação. 

Notas: 

1) APA I dispõe de zoneamento ecológico – econômico; 
APA II não dispõe de zoneamento.

2) APE; declara com base nos Arts. 13, inciso I e 14, da 
Lei Federal nº 6766, de 19.12.1997, para proteção de 
mananciais ou do patrimônio paisagístico.

HASH: 2019-1202-0002-0253 

LEI  Nº  2.448  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019
 
Institui o Regime de Colaboração da Educação do Estado 
do Amapá – Colabora Amapá Educação e dá outras 
providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
CAPÍTULO I
DO REGIME DE COLABORAÇÃO
 
Art.1º Fica instituído o REGIME DE COLABORAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ – COLABORA 
AMAPÁ EDUCAÇÃO.

Art.2º O Regime de Colaboração da Educação no 
Estado do Amapá – Colabora Amapá Educação que tem 
por objetivo viabilizar e fomentar a colaboração entre a 
rede estadual e as redes municipais de ensino, a partir 
do diálogo permanente e ações conjuntas voltadas 
ao fortalecimento da aprendizagem e à melhoria dos 
indicadores educacionais dos estudantes, das unidades 
de ensino e das referidas redes da educação básica no 

Amapá, envolvendo domínio de competências de leitura, 
escrita e cálculo, adequados a cada idade e escolarização 
nas duas primeiras etapas de ensino da educação básica.

Art.3º A implantação do Regime de Colaboração da 
Educação do Estado do Amapá – Colabora Amapá 
Educação destina-se essencialmente ao planejamento, 
à execução e à avaliação de esforços sistêmicos com o 
intuito de assegurar o direito à educação e viabilizar as 
políticas educacionais, no âmbito estadual e municipal.

Art.4º O Regime de Colaboração da Educação no Estado 
do Amapá – Colabora Amapá Educação, para efeito de 
institucionalização, tem como órgãos coordenadores:
I - A Secretaria de Estado da Educação do Amapá – SEED;
II - As Secretarias Municipais de Educação.

Art.5º O Regime de Colaboração da Educação do Estado 
do Amapá – Colabora Amapá Educação é estruturado em 
02 (dois) eixos de atuação:

I - O eixo administrativo;

II - O eixo aprendizagem.

§ 1º O eixo administrativo tem como objetivo desenvolver 
estratégias de racionalização das redes com foco na 
otimização de recursos.

§ 2º O eixo aprendizagem tem como objetivo promover 
avanços significativos dos níveis de aprendizagem dos 
estudantes amapaenses do Ensino Fundamental na 
perspectiva da equidade.

Art.6º A Secretaria de Estado da Educação do Amapá – 
SEED fica autorizada a firmar Acordos de Cooperação 
Técnica e Financeira com os Municípios amapaenses, 
com outros entes federativos, com Instituições de 
Ensino Superior públicas, privadas e fundacionais e com 
organizações da sociedade civil, para maior agilidade 
e eficiência das atividades desenvolvidas no âmbito do 
Regime de Colaboração.

Art.7º A anuência dos municípios será efetivada mediante 
assinatura de Termo de Adesão.

Art.8º A implantação de procedimentos e protocolos de 
serviços para garantir as ações do Regime de Colaboração 
da Educação do Estado do Amapá – Colabora Amapá 
Educação serão construídos na forma de instrumentos 
próprios pela Secretaria de Estado da Educação do 
Amapá – SEED.
 
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DO AMAPÁ
 
Art. 9º Fica instituído o PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 
DO AMAPÁ – PAAP, o qual está incluso no eixo 
aprendizagem do Regime de Colaboração da Educação 
do Estado do Amapá – Colabora Amapá Educação.
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Art.10. O Programa de Aprendizagem do Amapá prestará 
cooperação técnica aos municípios que aderirem ao 
Colabora Amapá Educação.

Art.11. O PAAP, como estratégia para melhorar os 
indicadores educacionais do Estado do Amapá, contempla:

I - Material Didático Complementar;

II - Formação Continuada para os profissionais da 
educação;

III - Monitoramento e Avaliação;

IV - Cooperação e Incentivos.

Art.12. Os Profissionais do magistério, servidores efetivos, 
que atuarem no Programa de Aprendizagem do Amapá 
– PAAP poderão receber bolsa de pesquisa e extensão, 
com o intuito de realizar estudos, ministrar treinamentos e 
capacitações para as equipes, os técnicos e professores 
da rede estadual e municipal de ensino.

Art.13. A bolsa de pesquisa e extensão destinadas aos 
formadores do Programa de Aprendizagem será incluída 
no Programa de Formação da Secretaria de Estado da 
Educação e regulamentada por legislação própria.
 
CAPÍTULO III
DO PRÊMIO CRIANÇA ALFABETIZADA
 
Art.14. Fica instituído o Prêmio Criança Alfabetizada.

Art.15. O Prêmio Criança Alfabetizada é destinado às 
escolas públicas estaduais e municipais que tenham 
obtido, no ano anterior a sua concessão, os melhores 
resultados de aprendizagem, expressos pelo Índice 
de Desenvolvimento Escolar – Alfabetização – 2º 
ano do ensino fundamental (IDE- Alfa) e Índice de 
Desenvolvimento Escolar – 5º ano (IDE-5), calculados a 
partir dos resultados gerados pelo Sistema de Avaliação 
Estadual, na forma de regulamento elaborado pela SEED.

§ 1º A primeira edição do Prêmio Criança Alfabetizada, 
mediante o Índice de Desenvolvimento Escolar – 
Alfabetização – 2º ano (IDE-Alfa), será realizada em 
2020, conforme os resultados gerados pelo Sistema de 
Avaliação Estadual em 2019.

§ 2º A concessão do Prêmio Criança Alfabetizada, 
mediante o Índice de Desenvolvimento Escolar – 5º ano 
(IDE-5), terá sua primeira edição em ano posterior a 2021 
a ser definido na forma de regulamento da SEED.

Art.16. Relativamente aos resultados de alfabetização – 
2º ano do Ensino Fundamental (IDE-Alfa), a cada ano, 
serão premiadas até 20 (vinte) escolas, dentre as que 
atendam às seguintes condições:

I - ter, no momento da avaliação de alfabetização do 
Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica 

do Amapá – SisPAEAP, pelo menos 20 (vinte) alunos 
matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental regular;

II – ter obtido média no Índice de Desempenho Escolar-
Alfabetização (IDE-Alfa) situada no intervalo entre 8,5 
(oito e meio) e 10,0 (dez), inclusive;

III - ter no mínimo 90% (noventa por cento) de alunos 
matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental, avaliados 
pelo Sistema Permanente de Avaliação da Educação 
Básica do Amapá – SisPAEAP.

§ 1º Em caso de empate, terá precedência à escola que 
atender aos critérios abaixo relacionados, na seguinte 
ordem:

I - ter o maior percentual de estudantes no nível “desejável”, 
de acordo com a escala de alfabetização do SisPAEAP;

II - ter o menor percentual de estudantes no nível “não 
alfabetizado”, de acordo com a escala de alfabetização 
do SisPAEAP;

III - ter o menor percentual de estudantes no nível 
“alfabetização incompleta”, de acordo com a escala de 
alfabetização do SisPAEAP;

IV - ter a maior proficiência no 2º ano do Ensino 
Fundamental, de acordo com a escala de alfabetização 
do SisPAEAP;

V - ter o maior número de estudantes avaliados no 2º ano 
do Ensino Fundamental.

§ 2º Persistindo o empate, mesmo após a utilização de 
todos os critérios de desempate previstos no § 1º deste 
artigo, deverá ser definida a classificação mediante 
sorteio.

§ 3º O estado e/ou município deverá ter um mínimo de 
estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental de sua 
rede, a ser definido em regulamento da SEED, situados 
no nível “desejável” da escala de alfabetização do 
SisPAEAP, como condição para que escolas de sua rede 
possam receber o Prêmio.

Art.17. Relativamente aos resultados do 5º ano do Ensino 
Fundamental (IDE-5) serão premiadas, nos termos do § 
2°, do Art. 15, desta Lei, até 20 (vinte) escolas entre as 
que atendam às seguintes condições:

I – ter, no momento da avaliação do Sistema Permanente 
de Avaliação da Educação Básica do Amapá - SisPAEAP, 
pelo menos 20 (vinte) estudantes matriculados no 5º ano 
do Ensino Fundamental regular;

II – ter obtido média de Índice de Desempenho Escolar - 5º 
ano (IDE-5) entre 7,5 (sete e meio) e 10,0 (dez), inclusive;

III – ter no mínimo 90% (noventa por cento) de estudantes 
avaliados pelo Sistema Permanente de Avaliação da 
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Educação Básica do Amapá – SisPAEAP, no 5º ano.

§ 1º Em caso de empate, terá precedência à escola que 
atender aos critérios abaixo relacionados, na seguinte 
ordem:

I - ter no 5º ano o maior percentual de alunos no nível 
“adequado”, de acordo com a escala do SisPAEAP;

II - ter no 5º ano o menor percentual de alunos no nível 
“muito crítico”, de acordo com a escala do SisPAEAP;

III - ter no 5º ano o menor percentual de alunos no nível 
“crítico”, de acordo com a escala do SisPAEAP;

IV - ter a maior proficiência média em Língua Portuguesa e 
Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental, de acordo 
com a escala do SisPAEAP;

V - ter o maior número de estudantes avaliados no 5º ano 
do Ensino Fundamental;

VI - ter a rede estadual ou municipal, da qual a escola 
faça parte, maior média em Língua Portuguesa e 
Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental, onde 
deverá ser observada separadamente a maior média em 
Língua Portuguesa e Matemática no 5º ano do Ensino 
Fundamental, de acordo com a escala do SisPAEAP.

§ 2º Persistindo o empate, mesmo após a utilização de 
todos os critérios de desempate previstos no § 1º deste 
artigo, deverá ser definida a classificação mediante 
sorteio.

§ 3º O estado e/ou município deverá ter um mínimo de 
estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental de sua 
rede, a ser definido em regulamento da SEED, situados 
no nível “adequado” da escala de Língua Portuguesa e 
da escala de Matemática do 5º ano, como condição para 
que escolas de sua rede possam receber o Prêmio.

Art.18. As escolas premiadas por seus IDE-Alfa, 
receberão prêmio em dinheiro, mediante depósito em 
conta específica, cujo montante terá como parâmetros 
os intervalos de número de alunos do 2º ano do ensino 
fundamental regular da unidade educacional, considerando 
o censo escolar do ano anterior à concessão do prêmio, 
conforme tabela a seguir:

Faixa

Intervalo de número de 
alunos do 2º ano do ensino 
fundamental regular da unidade 
educacional

Montante do prêmio 
em dinheiro

1 Acima de 100 alunos R$ 80.000,00

2 De 51 a 100 alunos R$ 70.000,00

3 De 20 a 50 alunos R$ 60.000,00

Parágrafo único. Os prêmios correspondentes aos 
resultados do IDE-Alfa (2º ano EF) e IDE-5 (5º ano EF), 
quando este vier a ser concedido,  serão repassados 
em 02 (duas) parcelas para as escolas, a primeira 

correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor total devido à escola, e a segunda correspondente 
ao restante do valor de 25% (vinte e cinco por cento).

Art.19. Também serão beneficiadas com Contribuições 
Financeiras, em igual número ao das escolas premiadas, 
as escolas públicas que obtiverem os menores 
resultados nas avaliações do SisPAEAP de 2º ano do 
Ensino Fundamental e, 5º ano do Ensino Fundamental, 
nos termos do § 2° do Art. 15 desta Lei, expressos 
respectivamente pelo IDE-Alfa e IDE-5, para implantação 
de plano de melhoria dos resultados de aprendizagem de 
seus alunos.

§ 1º As escolhas das escolas beneficiadas com 
Contribuições Financeiras ocorrerão juntamente com a 
edição do Prêmio Criança Alfabetizada. 

§ 2º Para fazerem jus à Contribuição Financeira, prevista 
no caput deste artigo, as escolas deverão atender, ainda, 
as seguintes condições:

I - ter, no momento das avaliações do SisPAEAP, pelo 
menos 20 (vinte) estudantes matriculados no 2º e 5º ano 
do Ensino Fundamental regular;

II - ter no mínimo 90% (noventa por cento) de estudantes 
matriculados no 2º e 5º ano do Ensino Fundamental 
regular, avaliados pelo SisPAEAP.

§ 3º A escola não poderá ser beneficiada com a 
Contribuição Financeira, tratada no caput deste artigo, 
por mais de uma vez.

Art.20. As escolas apoiadas mediante Contribuição 
Financeira receberão contribuição em dinheiro, por meio 
de depósito em conta específica, cujo montante terá como 
parâmetros os intervalos de número de alunos do 2º ano 
do ensino fundamental regular da unidade educacional, 
considerando o censo escolar do ano anterior à concessão 
da Contribuição Financeira, conforme tabela a seguir:

Faixa
Intervalo de número de alunos 
do 2º ano do ensino fundamental 
regular da unidade educacional

Montante do prêmio 
em dinheiro

1 Acima de 100 alunos R$ 40.000,00

2 De 51 a 100 alunos R$ 35.000,00

3 De 20 a 50 alunos R$ 30.000,00

Parágrafo único. A contribuição será repassada à escola 
em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira correspondente a 
50% (cinquenta por cento) do valor total a ser transferido 
para a escola e a segunda parcela correspondente aos 
50% (cinquenta por cento) restantes.

Art. 21. Cada uma das escolas premiadas em decorrência 
dos resultados obtidos nas avaliações do 2º e 5º anos 
fica obrigada a desenvolver, pelo período de até 2 (dois) 
anos, em parceria com uma das escolas contempladas 
com contribuição financeira, ações de cooperação técnica 
pedagógica com o objetivo de manter ou melhorar os 
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resultados de aprendizagem de seus alunos.

Art. 22. A transferência da segunda parcela da contribuição 
financeira, de que trata esta Lei, está condicionada ao 
atingimento das metas de melhoria dos resultados das 
escolas com baixo desempenho no IDE-Alfa e IDE-5, 
respectivamente, definidas a cada ano pela Secretaria de 
Estado da Educação do Amapá – SEED.

Art.23. Os recursos recebidos pelas escolas, somente 
poderão ser utilizados em ações que visem à melhoria 
dos resultados de aprendizagem de seus estudantes, de 
acordo com as orientações da Secretaria de Estado da 
Educação do Amapá – SEED.

Art.24. As escolas premiadas ou apoiadas com 
contribuição financeira, nos termos da presente Lei, ficam 
impedidas de concorrerem, no ano subsequente, aos 
mesmos prêmios com os quais já foram contempladas.

Art.25. As fórmulas para cálculo dos Índices de 
Desempenho Escolar (IDE), bem como, as diretrizes, 
critérios e procedimentos para acompanhamento das 
ações que visam à manutenção ou à melhoria dos 
resultados de aprendizagem dos alunos das escolas 
premiadas e contempladas com contribuição financeira 
serão definidos e regulamentados por meio de Decreto 
do Chefe do Poder Executivo.
 
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art.26. As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei, ocorrerão por conta de dotação orçamentária da 
Secretaria de Estado da Educação – SEED.

Art.27. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0250 

LEI  Nº  2.449  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019
 
Institui a Bolsa de Incentivo para os profissionais que 
atuam nos Programas de Formação Continuada da 
Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art.1º Esta Lei institui a Bolsa de Incentivo para os 
profissionais que atuam nos Programas de Formação da 
Secretaria de Estado da Educação - SEED.

Art.2º A Bolsa constitui-se em instrumento de apoio à 
execução dos Programas de Formação Continuada, 

através da atuação de profissionais de nível superior de 
diversas áreas do conhecimento, em Programas, Projetos 
e Ações, visando o intercâmbio e o aprimoramento 
do conhecimento utilizado, além da implementação 
de tecnologias educacionais para o desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico, bem como, o 
incremento de materiais instrucionais, coordenação e a 
promoção de capacitação de equipes da SEED, e dos 
técnicos e professores da rede Estadual e Municipais de 
ensino no Estado do Amapá.

Parágrafo único. Os técnicos e professores das redes 
Municipais de que trata o caput deste artigo, são aqueles 
pertencentes ao Regime de Colaboração do Estado do 
Amapá – Colabora Amapá Educação, conforme regido 
em legislação própria.

Art.3º Os tipos de bolsa ofertados são:

I - Bolsas Nível I – Consultor de Formação: Poderão ser 
concedidas aos profissionais de nível superior, servidores 
públicos ou não, visando o intercâmbio e ao aprimoramento 
do conhecimento utilizado e à implementação de 
tecnologias educacionais para o desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico, o incremento de 
materiais instrucionais e da promoção capacitações no 
âmbito dos Programas de Formação desenvolvidos pela 
Secretaria de Estado da Educação – SEED;

II - Bolsas Nível II - Coordenador Estadual e Nível III - 
Coordenador Municipal: Poderão ser concedidas aos 
servidores públicos atuantes na rede municipal ou estadual 
de ensino, visando o intercâmbio e o aprimoramento 
do conhecimento utilizado, a implementação de 
tecnologias educacionais para o desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico, o incremento de 
materiais instrucionais, e a coordenação e promoção de 
capacitações no âmbito dos Programas de Formação 
Continuada;

III - Bolsas Nível IV – Formador: Deverão ser concedidas 
a servidores públicos estaduais ou municipais, visando à 
capacitação contínua do servidor quanto às metodologias 
empregadas nos Programas, gerando o aperfeiçoamento 
profissional do bolsista, que atuará como multiplicador 
do conhecimento, na execução, acompanhamento e 
avaliação da implementação dos programas de formação, 
durante o exercício de suas atividades funcionais;

IV - Bolsas Nível V – Pesquisador: Poderão ser concedidas 
aos profissionais - servidores públicos, ou não -, com 
titulação mínima de Mestre nas áreas da Educação, para 
execução de atividades de planejamento, elaboração de 
Projetos de Pesquisa articulados com os objetivos e metas 
dos Programas de Formação Continuada da Secretaria 
de Estado da Educação, e a coordenação, supervisão e 
acompanhamento de equipes de pesquisas.

Art.4º Os bolsistas dos Programas de Formação da 
Secretaria de Estado da Educação – SEED, serão 
selecionados por meio de Processo Seletivo específico, 
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tendo regramento em edital próprio, com fundamento nas legislações vigentes, que deverá ser coordenado pela 
Coordenadoria de Recursos Humanos – CRH/SEED.

Parágrafo único. Os professores que já atuam como formadores no CVEDUC/SEED, farão jus ao recebimento da bolsa 
instituída, até a assinatura do Termo de Compromisso dos formadores selecionados, na forma desta Lei, assegurando 
a conclusão do processo de capacitação em andamento, sem olvidar de que devem ser submetidos ao Processo 
Seletivo, para permanência no Programa de Formação.

Art.5º As bolsas poderão ser concedidas pela Secretaria de Estado da Educação a qualquer época do ano, como forma 
de assegurar o fluxo contínuo dos projetos e das ações implementadas pelos Programas de Formação, tendo prazo de 
vigência definido em edital.

Art.6º Os valores e os níveis das bolsas dos profissionais atuantes nos programas de formação da Secretaria de 
Estado da Educação - SEED estão definidos de acordo com o anexo único da presente Lei, para dedicação de 40 
(quarenta) horas semanais do bolsista.

Art.7º A concessão das bolsas de que trata esta Lei, está condicionada à assinatura de Termo de Compromisso a ser 
elaborado pela SEED.

Art.8º As bolsas dos Programas de formação serão concedidas e pagas, mensalmente, pela SEED, por meio de 
crédito, diretamente em conta bancária em nome do bolsista, a qual deverá constar obrigatoriamente no Termo de 
Compromisso.

Art.9º A SEED poderá cancelar ou suspender o pagamento da bolsa a qualquer momento, caso seja constatado o 
não cumprimento por parte do bolsista, das obrigações constantes no Termo de Compromisso, formações, entrega de 
documentações e/ou no Plano de Trabalho.

Art.10. As vagas destinadas às bolsas serão definidas em edital próprio, de acordo com a programação orçamentária.

Art.11. Não será devido o pagamento em caso de férias, licenças ou quaisquer outras formas de afastamento do 
bolsista.

Art.12. A Bolsa de Incentivo para os profissionais que atuam nos Programas de Formação Continuada não se incorpora 
ao vencimento base, para efeitos de aposentadoria e pensão por morte.

Art.13. A Bolsa instituída nesta Lei não possui caráter remuneratório, não incidindo sobre ela, contribuição previdenciária 
e impostos legais.

Art.14. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria da 
Secretaria de Estado da Educação - SEED.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
  

ANEXO ÚNICO

ITEM TIPOLOGIA DESCRIÇÃO VALOR (R$)
Bolsa Nível I Consultor de 

Formação
Profissionais, servidores públicos ou não, com titulação de doutor, mestre ou detentores 
de amplo conhecimento na sua área de atuação, com graduação em qualquer área do 
conhecimento, para executarem atividades voltadas ao atendimento dos objetivos dos 
Programas de Formação, nas áreas de gestão, gestão escolar, Formações, Assessoramento, 
gestão pedagógica, currículo, tecnologia educacional, avaliação externa da aprendizagem e 
aperfeiçoamento pedagógico.

4.000,00

Bolsa Nível II Coordenador 
Estadual

Profissionais, servidores públicos, com titulação de mestre ou especialista em uma das áreas 
da educação, para executarem projetos e prestarem assessoria educacional que agregue 
conhecimento técnico e científico nas áreas estratégicas da educação, conforme as temáticas 
priorizadas na Política de Formação Continuada da Secretaria de Estado da Educação - 
SEED, implementadas por seus programas de formação continuada e de desenvolvimento 
profissional, bem como a condução dos planejamentos com os formadores e elaboração de 
materiais didáticos que contribuam com as formações dos professores da Educação Básica.

1.200,00
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Bolsa Nível III Coordenador 
Regional

Profissionais, servidores públicos efetivos, com titulação mínima de graduação nas áreas da 
educação, para execução de atividades de planejamento, avaliação, acompa-nhamento e 
execução dos objetivos e metas para realização de estudos e reflexão continuada de cada 
um dos eixos dos Programas de Formação, sobre os conteúdos e estratégias formativas e 
supervisão, assessora-mento e organização da estratégia de formação dirigida às equipes e a 
professores da Educação Básica.

1.000,00

Bolsa Nível IV  Formador Profissionais, servidores públicos, para capacitação contínua quanto às metodologias 
empregadas nos programas de formação Continuada, desenvolvimento Profissional, acom-
panhamento e avaliação da execução do programa.

600,00

Bolsa Nível V Pesquisador Profissionais, servidores públicos ou não, com titulação mínima de mestre nas áreas da 
educação, para execução de atividades de planejamento, elaboração de Projetos de Pesquisa 
articulados com os objetivos e metas do Programa de Formação Continuada, e a coordenação, 
supervisão e acompanhamento de equipes de pesquisas.

R$ 2.000,00

HASH: 2019-1202-0002-0255

LEI  Nº  2.450  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

Altera a Lei nº 2.353, de 21 de junho de 2018, que institui 
o Programa Tesouro Verde e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Ficam acrescentados os §§ 1º e 2º, ao art. 2º, à 
Lei nº 2.353, de 21 de junho de 2018, com a seguinte 
redação:

“Art. 2º.......................................................................

§ 1º A valoração e quantificação do ativo têm por 
composição 50% do valor, destinada à remuneração 
da atividade de originação e 50% do valor destinada à 
remuneração da estruturação de demanda para fins de 
consumo do ativo ambiental.

§ 2º Para fins de celebração de consórcios públicos, 
convênios e demais instrumentos para cooperação entre 
entes federativos, fica o Poder Executivo autori-zado a 
antecipar créditos de floresta para viabilizar a participação 
na plataforma Tesouro Verde, sem prejuízo da reposição 
integral quando da originação no território do celebrante, 
sob pena de ressarcimento em moeda corrente.”

Art.2º Ficam acrescentados os arts. 4º-A e 4º-B, à Lei nº 
2.353, de 21 de junho de 2018, com a seguinte redação:

“Art. 4º-A Fica o Poder Executivo autorizado a regula-
mentar a destinação da receita pública advinda do 
Programa, observados os instrumentos de planeja-mento 
do Estado do Amapá, da seguinte forma:

I - unidades gestoras vinculadas à proteção e gestão do 
meio ambiente, inclusive regularização fundiária;

II - linhas de financiamento e fomento relacionadas 
a atividades econômicas sustentáveis, a serem 
operacionalizadas através da Agência de Fomento do 

Amapá - AFAP;

III - unidades gestoras que estruturarem demandas para o 
Selo Sustentabilidade;

IV - regularização previdenciária dos regimes próprios de 
previdência do Estado do Amapá;

V - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - P&DI, a 
serem operacionalizadas através das unidades gesto-
ras do Estado do Amapá afetas ao desenvolvimento 
sustentável;

VI - modernização da gestão fiscal e manutenção do 
Programa Tesouro Verde - Amapá, a ser aplicado no 
âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda;

VII - programas relacionados aos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável - ODS.”

“Art. 4º-B Fica autorizada a exigência do Selo Susten-
tabilidade nas aquisições de bens e serviços pela 
Administração Pública Direta e Indireta do Estado do 
Amapá, inclusive através de consórcios públicos.

Parágrafo único. Para a promoção do desenvolvimento 
estadual sustentável, sem prejuízo da seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração, nas aquisições 
de bens e serviços pelos órgãos estaduais vinculados 
à Administração Pública submetidos a processos 
licitatórios, o Selo Sustentabilidade reconhe-cido pelo 
Estado do Amapá, inclusive de empresas que tenham 
sede em outras unidades da Federação, em observância 
ao Decreto Federal nº 7.746 de 05 de junho de 2012, que 
regulamenta o art. 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, poderá 
ser estabelecido como:

I - critério de desempate, com previsão no respectivo 
edital;

II - condição para a contratação, especialmente nos 
casos de dispensa e inexigibilidade, na forma do art. 5º 
do Decreto Federal nº 7.746 de 05 de junho de 2012.”

Art. 3º Fica acrescentado o Parágrafo único ao art. 5º, 
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à Lei nº 2.353, de 21 de junho de 2018, com a seguinte 
redação:

“Art. 5º .......................................................................

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado 
a negociar os créditos de floresta e demais ativos que 
possam ser estruturados a partir do Programa Tesouro 
Verde, inclusive através de terceiros, nos mercados 
nacional e internacional.”

Art. 4º Ficam acrescentados os arts. 5º-A e 5º-B, à Lei nº 
2.353, de 21 de junho de 2018, com a seguinte redação:

“Art. 5º-A. Como contrapartida dos convênios ou termos 
de cooperação celebrados com entes públicos nacionais 
e internacionais para criação de demandas vinculadas ao 
Programa Tesouro Verde - Amapá, poderá ser concedido 
o valor da parcela de remune-ração da estruturação de 
demanda para fins de consumo do ativo decorrente da 
comercialização dos Títulos e Certificados, a serem 
repassadas pela plata-forma Tesouro Verde.”

“Art. 5º-B Os convênios ou termos de cooperação 
celebrados com instituições e/ou entes públicos para 
criação de demandas vinculadas ao Programa Tesouro 
Verde - Amapá, farão jus à remuneração de 10% da 
receita pública decorrente da comercialização dos Títulos 
e Certificados, a serem repassadas pela plataforma 
Tesouro Verde.”

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0251

LEI  Nº  2.451  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

Prioriza a realização de exames de mamografia para 
mulheres de 40 a 69 anos de idade em toda rede de 
saúde pública ou privada no Estado do Amapá.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Prioriza a realização de exames de mamografia, 
em mulheres de 40 a 69 anos de idade, em toda rede de 
saúde pública ou privada, no Estado do Amapá.

Art. 2º Aplica-se o disposto no artigo anterior também às 
mulheres que, independentemente da idade, apresentem 
histórico familiar de câncer de mama ou nódulos, conforme 
diagnóstico médico.

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão 
por conta de dotações próprias, suplementadas, se 

necessário.

Art.4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei 
no prazo de 30 (trinta) dias, após a sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0252

LEI  Nº  2.452  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

Institui a Semana Estadual dos Profissionais do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 
e inclui no Calendário Oficial do Estado do Amapá e dá 
providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica instituída no Estado do Amapá a “Semana 
Estadual dos Profissionais do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU” a ser realizada, anualmente, 
na semana do dia 11 de setembro.

Parágrafo único. As atividades referidas no caput deste 
artigo compreenderão, entre outras, ações que divulguem 
os mecanismos para conscientização e homenagem aos 
profissionais do SAMU pelo relevante trabalho prestado à 
sociedade.

Art. 2º A “Semana Estadual dos Profissionais do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU”, passa a 
integrar o calendário oficial do Estado do Amapá.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0257

DECRETO  Nº  5170  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE  R$ 
14.630.884,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas através do inciso VIII, 
do art. 119, da Constituição Estadual e do art.  7º, da Lei 
n.º 2.385,  de  18 de  dezembro de 2018, que estima a 
Receita e fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 
2019.

DECRETA:
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Art. 1º  Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 14.630.884,00 (quatorze milhões, seiscentos e trinta mil, 
oitocentos e oitenta e quatro reais), destinado ao reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, conforme 
anexo constante do presente Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrem de Anulação Parcial ou Total de 
Dotações Orçamentárias, na forma do inciso III, § 1° do art. 43, da Lei Federal n.° 4.320/64.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

EDUARDO CORRÊA TAVARES
Secretário de Estado do Planejamento
 
Anexo do Decreto nº 5170 de 02 de dezembro de 2019

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

04 - MINISTÉRIO PÚBLICO

04101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

03.062.0053.2363
03.062.0053.2364
03.062.0054.2362
03.062.0055.2361
 
 

160000
160000
160000
160000
160000
160000

0
0
0
0
0
0

127
101
101
101
101
101

4490.52
3190.11
3190.11
3190.11
4490.52
4490.61

508.399
791.521
185.000
6.114.187
1.322.478
800.000

508.399
791.521
185.000
 
 
8.236.665

15 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

15201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total
04.126.0048.2460
 

160000
160000

0
0

240
271

4490.52
4490.52

1.118.802
224.179

 
1.342.981

20 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total
04.122.0003.2340
04.122.0031.2321
15.451.0030.1042
 

160000
160000
160000
160000

0
0
0
0

101
107
101
107

3390.39
3390.39
4490.51
4490.51

200.227
30.000
961.223
325.629

200.227
30.000
 
1.286.852

33 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

33302 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ - FUNPAP

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total
14.421.0037.2685 160000 0 240 3390.39 15.000 15.000

 42 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC

42101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC
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R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

15.122.0003.2600
 
 
15.451.0035.2588
 
 

160000
160000
160000
160000
160000
160000

0
0
0
0
0
0

101
101
101
107
101
101

3390.30
3390.33
3390.39
3340.41
3340.41
4490.93

2.000
36.000
630.700
1.000.000
200.000
165.539

 
 
668.700
 
 
1.365.539

Anexo do Decreto nº 5170 de 02 de dezembro de 2019

ANEXO II - ANULAÇÃO

04 - MINISTÉRIO PÚBLICO

04101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total
03.062.0053.2364
 
 
 
03.062.0054.2362
 
03.062.0055.2361
 
 
 
 
 
 

160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
127

3390.14
3390.35
3390.36
3390.39
3390.14
3390.39
3390.14
3390.36
3390.37
3390.39
3390.46
3390.93
3190.11

310.863
100.000
10.658
370.000
35.000
150.000
116.817
266.330
1.822.957
1.130.002
168.587
4.731.972
508.399

 
 
 
791.521
 
185.000
 
 
 
 
 
 
8.745.064

15 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

15201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total
04.122.0048.2464
04.126.0048.2459
 
 
04.126.0048.2460
04.126.0048.2462
 

160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000

0
0
0
0
0
0
0

271
240
240
271
240
240
240

4490.52
3390.39
4490.52
4490.52
3390.39
3390.39
4490.39

100.000
250.000
200.000
124.179
617.836
30.000
20.966

100.000
 
 
574.179
617.836
 
50.966

20 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA

R$ 1,00 
Programa de Trabalho
04.122.0003.2340
 
04.122.0031.2321
 
04.451.0031.1045
10.302.0031.1044
 
15.451.0030.1042
 

Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total
 
380.000
 
222.400
1.785
 
712.667
 
200.227

160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

101
107
101
107
101
101
107
101
101

4490.52
3390.39
4490.61
4490.93
4490.51
4490.51
4490.51
3390.39
3390.92

350.000
30.000
202.400
20.000
1.785
407.038
305.629
170.127
30.100

33 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

33302 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ - FUNPAP
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R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

14.421.0037.2685 160000 0 240 4490.52 15.000 15.000

42 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC

42101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

15.451.0035.2588
 

160000
160000

0
0

107
101

4440.42
4440.42

1.000.000
1.034.239

 
2.034.239

HASH: 2019-1202-0002-0268 

DECRETO  Nº  5171  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE  R$ 24.794.127,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas através do inciso VIII, do 
art. 119, da Constituição Estadual e do art.  7º, da Lei n.º 2.385,  de  18 de  dezembro de 2018, que estima a Receita e 
fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 24.794.127,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e noventa 
e quatro mil, cento e vinte e sete reais), destinado ao reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, conforme 
anexo constante do presente Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrem de Excesso de Arrecadação, na 
forma do inciso II, § 1° do art. 43, da Lei Federal n.° 4.320/64.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
EDUARDO CORRÊA TAVARES
Secretário de Estado do Planejamento
 
Anexo do Decreto nº 5171 de 02 de dezembro de 2019

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

02 - TRIBUNAL DE CONTAS

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

01.032.0060.2444
01.122.0060.2446
 
 
 

160000
160000
160000
160000
160000

0
0
0
0
0

107
107
107
107
107

3190.11
3390.33
3390.39
3390.92
4490.52

800.000
50.000
450.000
100.000
100.000

800.000
 
 
 
700.000

13 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
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R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

04.122.0005.2675 160000 0 107 3390.39 1.000.000 1.000.000

14 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

28.846.0061.0025
 
 

160000
160000
160000

0
0
0

101
107
109

3390.47
3390.47
3390.47

25.133
52.337
12.401

 
 
89.871

20 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

04.122.0031.2321
06.181.0031.1050
12.361.0031.1046
12.362.0031.1047
15.451.0030.1042
16.482.0030.1041
17.512.0030.0002
 

160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000

0
0
0
0
0
0
0
0

107
107
107
107
107
101
101
107

3390.39
4490.51
4490.51
4490.51
4490.51
4490.51
4590.65
4590.65

500.000
250.000
500.000
2.000.000
2.250.000
500.000
1.859.282
640.718

500.000
250.000
500.000
2.000.000
2.250.000
500.000
 
2.500.000

21 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

26.782.0030.1051
 
26.782.0030.1059
26.782.0030.2661

160000
160000
160000
160000

0
0
0
0

107
109
107
109

4490.51
4490.51
4490.51
4490.51

321.066
148.590
448.266
1.582.078

 
469.656
448.266
1.582.078

23 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL

23201 - INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

20.122.0001.2291
 
 
 

160000
160000
160000
160000

0
0
0
0

107
107
107
107

3390.30
3390.37
3390.39
4490.52

300.000
50.000
550.000
100.000

 
 
 
1.000.000

25 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

25203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

19.571.0013.2401 160000 3 107 3390.20 305.679 305.679

26 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

26201 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
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R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

18.122.0001.2410 160000 0 107 3390.39 450.000 450.000

28 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

12.122.0002.2377 160000 0 107 3190.11 3.898.351 3.898.351

30 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

10.122.0002.2629 160000 0 107 3190.11 3.925.226 3.925.226

33 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

33101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

06.181.0037.2393 160000 0 107 4490.93 115.000 115.000

36 - CORPO DE BOMBEIROS

36301 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FREBOM

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

06.122.0004.2504
 
06.182.0036.2500

160000
160000
160000

0
0
0

240
240
240

3390.30
3390.39
3390.39

10.000
25.000
25.000

 
35.000
25.000

38 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

38101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

R$ 1,00 
Programa de Trabalho Microrregião - Município Id. Uso Fonte Natureza Valor Total

13.392.0027.2613 160000 0 107 3390.39 1.450.000 1.450.000

HASH: 2019-1202-0002-0283 

DECRETO  Nº  5172  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o art. 46, 
da Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com os 
Decretos nºs 2648, de 19/05/15 e 4973, de 31/12/18,

RESOLVE:

Nomear Raimunda Ferreira dos Santos para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades 
do Projeto “Integração”, Código CDS-2, do Gabinete do 
Governador, a contar de 01 de novembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0295
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DECRETO Nº  5173  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei n° 
2.257, de 05 de dezembro de 2017,

RESOLVE:                 

Nomear Josilaine Costa Martins Pinheiro para exercer o 
cargo em comissão de Diretor da E. E. Vidal de Negreiros, 
Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Educação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0302

DECRETO Nº  5174  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei n° 
2.257, de 05 de dezembro de 2017, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 6300/2019-GAB/SEED,
 
RESOLVE:
 
Exonerar, a pedido, as servidoras abaixo relacionadas 
das funções comissionadas da Secretaria de Estado da 
Educação:
 

ESCOLA SERVIDORA CARGO/
FUNÇÃO

CÓDIGO

E. E. MÁRIO 
QUIRINO DA 
SILVA

Leilane Palheta da 
Silva

Diretor  Adjunto CDI-3

E. E. JOSÉ DO 
PATROCÍNIO

Teresinha Rodrigues 
Batista Sousa

Diretor  Adjunto CDI-3

 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0303 

DECRETO Nº  5175  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE 2019
  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
2.257, de 05 de dezembro de 2017, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 6137/2019-GAB/SEED,
  
RESOLVE:
  
Exonerar Allana Carolyne de Figueiredo Tavares 
do cargo em comissão de Chefe de Unidade/Unidade 
de Monitoramento Técnico às Escolas/Núcleo de 
Assessoramento Técnico-Pedagógico/Coordenadoria 
de Desenvolvimento e Normatização das Políticas 
Educacionais, Código CDS-1, da Secretaria de Estado 
da Educação, a contar de 05 de novembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0284 

DECRETO Nº  5176  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
2.257, de 05 de dezembro de 2017, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 6301/2019-GAB/SEED,

RESOLVE:

Nomear Marsel Pires Dias para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Unidade/Unidade de Monitoramento 
Técnico às Escolas/Núcleo de Assessoramento Técnico-
Pedagógico/Coordenadoria de Desenvolvimento e 
Normatização das Políticas Educacionais, Código CDS-
1, da Secretaria de Estado da Educação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0285

DECRETO Nº  5177  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
1.881, de 28 de abril de 2015, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 3783/2019-GAB/PGE,

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Marcos Vinícius Monteiro Pontes 
do cargo em comissão de Assistente Técnico-Jurídico, 
Código CDS-3, do Sistema Integrado de Apoio Técnico-
Jurídico do Poder Executivo do Estado do Amapá, a 
contar de 21 de novembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0286

DECRETO Nº  5178  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
1.881, de 28 de abril de 2015, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 3784/2019-GAB/PGE,

RESOLVE:

Nomear Carlos Alberto Serra Tavares para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Técnico-Jurídico, 
Código CDS-3, do Sistema Integrado de Apoio Técnico-
Jurídico do Poder Executivo do Estado do Amapá.
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ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0324

DECRETO Nº  5179  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
1.881, de 28 de abril de 2015, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 3786/2019-GAB/PGE,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, Neyliane Araújo Cordeiro do cargo 
em comissão de Assistente Técnico-Jurídico, Código 
CDS-3, do Sistema Integrado de Apoio Técnico-Jurídico 
do Poder Executivo do Estado do Amapá, a contar de 19 
de novembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0287

DECRETO Nº  5180  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
1.881, de 28 de abril de 2015, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 3785/2019-GAB/PGE,

RESOLVE:

Nomear Maria Luiza Medeiros dos Santos para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Técnico-Jurídico, 
Código CDS-3, do Sistema Integrado de Apoio Técnico-
Jurídico do Poder Executivo do Estado do Amapá.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0288

DECRETO Nº  5181  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, 
da Constituição do Estado do Amapá, c/c o art. 46, da Lei nº 
0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com os Decretos 
nºs 1071, de 27/02/15 e 4973, de 31/12/18, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 608/2019-GAB/SEDEL,

RESOLVE:

Exonerar Gleyce Kelly Martins Rodrigues do cargo 
em comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades 
do Projeto “Programas Especiais”, Código CDS-1, da 

Secretaria de Estado do Desporto e Lazer, a contar de 19 
de novembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0289

DECRETO Nº  5182  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o art. 46, 
da Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos nºs 1071, de 27/02/15 e 4973, de 31/12/18, 
e tendo em vista o contido no Ofício nº 608/2019-GAB/
SEDEL,

RESOLVE:

Nomear Anderson Silva Nunes para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades 
do Projeto “Programas Especiais”, Código CDS-1, da 
Secretaria de Estado do Desporto e Lazer, a contar de 19 
de novembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0290

DECRETO Nº  5183  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, 
da Constituição do Estado do Amapá, c/c o art. 46, da Lei nº 
0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com os Decretos 
nºs 0462, de 26/01/15 e 4973, de 31/12/18, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 748/19-GAB/HEMOAP,

RESOLVE:

Exonerar Maria Alzira Bittencourt Silva do cargo em 
comissão de Gerente das Agências Transfusionais do 
Projeto “Apoio às Ações da Hemorede”, Código CDS-
2, do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, 
a contar de 1º de dezembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0291

DECRETO Nº  5184  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, 
da Constituição do Estado do Amapá, c/c o art. 46, da Lei nº 
0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com os Decretos 
nºs 0462, de 26/01/15 e 4973, de 31/12/18, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 748/19-GAB/HEMOAP,
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RESOLVE:

Nomear Mylner Oliveira Fermiano de Souza para 
exercer o cargo em comissão de Gerente das Agências 
Transfusionais do Projeto “Apoio às Ações da Hemorede”, 
Código CDS-2, do Instituto de Hematologia e Hemoterapia 
do Amapá, a contar de 1º de dezembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0309

DECRETO Nº  5185  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 748/19-GAB/HEMOAP,

RESOLVE:

Nomear Franciel Vasconcelos da Silva, ocupante do 
cargo de Técnico em Patologia Clínica, pertencente ao 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer 
a função comissionada de Secretário Administrativo/CPL, 
Código FGI-1, do Instituto de Hematologia e Hemoterapia 
do Amapá, a contar de 1º de dezembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0311

DECRETO Nº  5186  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
2.210, de 14 de julho de 2017, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 1095/2019-GAB/SVS,

RESOLVE:

Exonerar Aralice Martins de Souza do cargo em 
comissão de Gerente de Núcleo/Centro de Conhecimento, 
Inovação e Tecnologia/Diretoria Executiva de Vigilância 
Laboratorial, Código FGS-1, da Superintendência de 
Vigilância em Saúde do Estado do Amapá.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0276

DECRETO Nº  5187  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 

0638, de 14 de dezembro de 2001, alterada pela Lei nº 
2.312, de 09 de abril de 2018, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 5632/2019-GAB/SEAD,

RESOLVE:

Exonerar José Luiz Pena de Vilhena do cargo em 
comissão de Assessor Técnico Nível I - Administração/
Unidade de Administração/Núcleo de Imprensa Oficial/
Coordenadoria de Gestão Patrimonial e Logística, Código 
CDS-1, da Secretaria de Estado da Administração, a 
contar de 25 de novembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0269

DECRETO Nº  5188  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
0638, de 14 de dezembro de 2001, alterada pela Lei nº 
2.312, de 09 de abril de 2018, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 5632/2019-GAB/SEAD,

RESOLVE:

Nomear Flávio Rafael da Silva e Silva para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Técnico Nível I - 
Administração/Unidade de Administração/Núcleo de 
Imprensa Oficial/Coordenadoria de Gestão Patrimonial 
e Logística, Código CDS-1, da Secretaria de Estado da 
Administração, a contar de 25 de novembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0277

DECRETO Nº  5189  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
0637, de 14 de dezembro de 2001, alterada pela Lei nº 
2.309, de 09 de abril de 2018, c/c a Lei nº 2.361, de 03 
de julho de 2018, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
1077/2019-GAB/DGPC,

RESOLVE:
 
Exonerar Jacy Dias dos Santos Neta da função 
comissionada de Responsável por Grupo de Atividade III/
Delegacia de Polícia de Bairro/ Distrito/Município, Código 
CDI-3, da Delegacia Geral de Polícia Civil, a contar de 22 
de novembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0270
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DECRETO Nº  5190  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
0637, de 14 de dezembro de 2001, alterada pela Lei nº 
2.309, de 09 de abril de 2018, c/c a Lei nº 2.361, de 03 
de julho de 2018, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
1077/2019-GAB/DGPC,

RESOLVE:

Nomear Arivalber Coelho Pereira, ocupante do cargo 
de Agente de Polícia, Matrícula nº 370282, pertencente 
ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, para 
exercer a função comissionada de Responsável por 
Grupo de Atividade III/Delegacia de Polícia de Bairro/
Distrito/Município, Código CDI-3, da Delegacia Geral de 
Polícia Civil, a contar de 22 de novembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0271

DECRETO Nº  5191  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 1341/2019-GCG/PMAP,

RESOLVE:

Autorizar os militares abaixo relacionados, para viajarem 
da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade 
de Caiena–Guiana Francesa, a fim de participarem da 
Cooperação Técnica com os policiais da GIGN da Guiana 
(Grupo Tático da Gendarmerie Francesa), no período de 
03 a 05 de dezembro de 2019:

1º TEN Eder Morais Martins;
1º TEN Marcelo dos Santos Rodrigues;
1º TEN Laurent Kauê de Souza Correia.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0272

DECRETO Nº  5192  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE 2019
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 156, 
Parágrafo único, da Constituição do Estado do Amapá e 
artigo 61, da Lei Complementar nº 0086/2014, tendo em 
vista o contido no Ofício nº 5718/2019-GAB/SEAD, e

Considerando a homologação do Concurso Público para 
o provimento de vagas ao Cargo de Provimento Efetivo 
de Defensor Público do Estado, inserido no Edital nº 
019/2018, de 26 de dezembro de 2018, publicado no DOE 

nº 6827, de 26 de dezembro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Renata Guerra Pernambuco para ocupar 
o cargo de Provimento Efetivo de Defensor Público de 2ª 
Classe, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0273

DECRETO  Nº  5193  DE  02  DE  DEZEMBRO  DE  2019
 
Aprova as diretrizes e normas para Avaliação das 
Capacidades Físicas, Exame Médico, Avaliação 
Psicológica e Investigação Social na Polícia Militar do 
Amapá e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
VIII, da Constituição do Estado do Amapá, e de acordo 
com o que estabelece o inciso VIII, do art. 10 e art. 148, 
da Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014; o 
inciso III, dos arts. 4º e 6º, da Lei Complementar nº 019, 
de 25 de novembro de 2002, e alínea “b”, do inciso I, do 
art. 14, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro de 1979, e 
tendo em vista o contido no Processo nº 314.393716/19-
SEAD,
 
DECRETA:
 
Capítulo I
Avaliação das Capacidades Físicas
 
Seção I
Das Disposições Gerais
 
Art. 1º Fica aprovada a Avaliação das Capacidades 
Físicas na Polícia Militar do Amapá – PMAP, a qual 
tem a finalidade de selecionar e admitir candidatos, nos 
processos seletivos internos ou externos, para o:

I - Curso de Formação de Oficiais – CFO;
II - Curso de Formação de Sargentos – CFS; 
III - Curso de Formação de Cabos – CFC;
IV - Curso de Formação de Soldados – CFSD;
V - Estágio Probatório de Oficiais do Quadro da Saúde e 
Quadro Complementar;
VI - Curso de Formação de Soldado Músico - CFSDM.

Art. 2º Fica aprovada a Avaliação das Capacidades 
Físicas na Polícia Militar do Amapá – PMAP, a qual tem 
a finalidade de inclusão do policial militar no Quadro de 
Acesso para Promoção.

§ 1º A Avaliação das Capacidades Físicas para fins de 
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composição no Quadro de Acesso será realizada mediante a solicitação da Diretoria de Pessoal da PMAP, e após a 
devida inspeção de saúde do policial militar, conforme exigência de legislação específica.

§ 2º Para fins de ingresso no Quadro de Acesso à Promoção, será facultado ao policial militar a utilização do resultado 
da Avaliação das Capacidades Físicas realizada em data anterior, desde que tal data seja do mesmo ano da avaliação 
que necessita de aplicação.

§ 3º Para que o policial militar possa fazer valer o parágrafo anterior, deverá preencher requerimento solicitando ao 
presidente da comissão descrita no art. 6º deste Decreto, que seja utilizado o resultado da avaliação anterior.
Art. 3º Fica aprovada a Avaliação das Capacidades Físicas na Polícia Militar do Amapá – PMAP, a qual tem a finalidade 
de reintegração e ou reversão ao serviço ativo de policial militar.

Parágrafo único. A Avaliação das Capacidades Físicas para fins de reintegração e/ou reversão ao serviço ativo será 
realizada mediante a solicitação da Diretoria de Pessoal da PMAP, e após a devida inspeção de saúde do policial 
militar, conforme exigência de legislação específica.

Art. 4º Os critérios estabelecidos neste Decreto se referem à seleção de candidatos para ingresso na Polícia Militar do 
Amapá, conforme classificação e número de vagas ofertadas em Edital específico para Concurso Público destinado ao 
Curso de Formação de Soldados – CFSD, Estágio Probatório de Oficiais do Quadro da Saúde e Quadro Complementar 
e Curso de Formação de Soldado Músico – CFSDM.

Art. 5º Os critérios estabelecidos neste Decreto também são destinados à seleção interna de policiais militares, na 
condição de candidatos, conforme classificação e número de vagas ofertadas em Edital específico, para ingresso no 
Curso de Formação de Oficiais – CFO, Curso de Formação de Cabos – CFC e Curso de Formação de Sargentos – 
CFS.

Art. 6º Os critérios estabelecidos neste Decreto também são destinados à inclusão do policial militar no Quadro de 
Acesso para Promoção, quando legislação específica requerer.

Art. 7º Os critérios estabelecidos neste Decreto também são destinados à reintegração e reversão ao serviço ativo do 
policial militar em conformidade com o art. 148, da Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014.
 
Capítulo II
Da Avaliação das Capacidades Físicas
 
Seção I
Das Disposições Gerais
 
Art. 8º Avaliação das Capacidades Físicas, de presença obrigatória e caráter unicamente eliminatório, será realizada 
em local, data e horário pré-determinados, aplicado por Comissão designada para este fim específico, e visa avaliar a 
capacidade mínima do indivíduo para suportar, física e organicamente, as exigências próprias da função militar, bem 
como àquelas do treinamento físico, e demais habilidades motoras.

§ 1º A Comissão, a que se refere este artigo, será nomeada por Portaria do Comandante Geral da PMAP e deverá 
seguir a sequência de antiguidade, do mais antigo para o mais moderno, conforme as seguintes designações:

I - Presidente: Diretor Adjunto de Ensino e Instrução;
II - Vice-presidente: Oficial com formação em Educação Física;
III - Membros Avaliadores: qualquer policial militar, observada a antiguidade, com treinamento para contagem dos 
exercícios realizados nos testes; e
IV - Membros Auxiliares: qualquer policial militar, observada a antiguidade.

§ 2º O Presidente da Comissão tem a função precípua de coordenar e fiscalizar todo o processo de avaliação de que 
trata este Decreto. Cabe a ele, ainda, a tomada de decisão no que concerne ao surgimento de demandas urgentes que 
venham a emergir na aplicação da avaliação e que necessitam de resolução para que não se prejudique o processo 
de seleção.

§ 3º O Vice-presidente tem a função de cronometrar os testes que necessitam de tal medição. Cabe a ele, ainda, a 
fiscalização e correção do desempenho dos avaliadores no momento da aplicação de cada teste, sendo vedada a sua 
atuação como membro avaliador.
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§ 4º Os Membros Avaliadores têm a atribuição de realizar as contagens dos exercícios executados em cada teste 
aplicado na avaliação de que trata este Decreto, seguindo os procedimentos protocolares estabelecidos na Seção II – 
Da Realização da Avaliação das Capacidades Físicas.

§ 5º Os Membros Auxiliares têm a atribuição de: confeccionar todos os expedientes administrativos necessários à 
realização da Avaliação das Capacidades Físicas; recepcionar os candidatos na entrada dos locais em que serão 
aplicados os testes; proceder ao fechamento dos portões no horário devido, e lavrando certidão para registrar tal fato; 
recolher, conferir e devolver a identificação e demais documentos obrigatórios dos candidatos; entregar a numeração 
de identificação dos candidatos; conduzir os candidatos para os locais necessários durante a aplicação dos testes; 
preencher e colher assinaturas dos documentos pertinentes à avaliação; e o que o Presidente da comissão determinar.

§ 6º Para determinar a quantidade de Membros Avaliadores, deverá ser levado em consideração a quantidade de 
avaliados, de modo que não sobrecarregue o trabalho da comissão, induzindo-a ao erro e, consequente-mente, 
fragilizando o resultado da aplicação da avaliação.

§ 7º A quantidade de Membros Auxiliares deverá ser a mesma de Membros Avaliadores.

Art. 9º O avaliado deverá comparecer em data, local e horário predeterminados com vestimenta apropriada para a 
prática de atividade física, munido de documento de identificação, atestado médico, original ou cópia autenticada em 
cartório, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de realização da Avaliação das Capacidades 
Físicas.

Art. 10. O atestado médico deverá ser emitido constando, expressamente, que o avaliado está apto a realizar as 
atividades físicas especificadas no edital de seleção, o qual terá como fundamentação este Decreto.

Parágrafo único. O Atestado Médico deverá ser específico, materializando a indicação de capacidade ou aptidão 
física do avaliado para a realização da Avaliação das Capacidades Físicas, não sendo admitido aquele que se refira, 
genericamente, a capacidade de participação do avaliado a qualquer outra fase do concurso ou, até mesmo, para 
ingresso na Polícia Militar do Amapá.

Art. 11. O atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) deverá ser entregue para a comissão responsável 
pela aplicação da avaliação, no processo de identificação do avaliado, não sendo aceita a entrega de atestado em outro 
momento.

Art. 12. O avaliado que deixar de apresentar o atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) será impedido 
de realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminado do concurso.
 
Seção II
Da realização da Avaliação das Capacidades Físicas
 
Art. 13. Compõem a Avaliação das Capacidades Físicas os seguintes Testes de Aptidão Física – TAF:

I - Corrida de 12 (doze) minutos;
II - Resistência Muscular Abdominal;
III - Flexão de Cotovelos na Barra Fixa;
IV - Isometria na Barra Fixa;
V - Salto em Altura;
VI - Deslocamento em Meio Líquido;
VII - Flexão de Braços no Solo – Masculino; 
VIII - Flexão de Braços no Solo – Feminino.

Parágrafo único. A composição da Avaliação das Capacidades Físicas será de acordo com a finalidade do certame, 
para tanto as relações dos testes que deverão ser aplicados na seleção para cada curso/estágio está descrita no art. 
22 deste Decreto.

Art. 14. Corrida de 12 minutos: O (a) avaliado (a) deverá percorrer a maior distância possível, em uma superfície plana 
e demarcada, no tempo de 12 (doze) minutos, sendo permitido andar durante o teste. O teste inicia com a emissão de 
um sinal sonoro, decorridos 11 (onze) minutos, após o início do teste será emitido o segundo sinal sonoro, para fins de 
orientação do (a) avaliado (a). Pontualmente aos 12 (doze) minutos, será emitido o terceiro sinal sonoro, indicando o 
término do teste, momento em que o (a) avaliado (a) deverá se manter no exato ponto que alcançou, sendo orientado a 
realizar deslocamento no sentido perpendicular à pista, evitando, com isso, parada brusca. O (a) avaliado (a) somente 
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deverá sair daquele ponto em que atingiu, quando registrada a distância alcançada e autorizado pelos avaliadores do 
teste. Não será permitido ao (a) avaliado (a) obter ou fornecer qualquer tipo de ajuda, assim como, percorrer fora dos 
limites da pista, ocorrendo isso, constitui-se eliminação sumária. A distância de aprovação no teste em questão deverá 
ser aquela correspondente ao Padrão de Desempenho Físico Individual previsto na Seção III deste Decreto.

Art. 15. Resistência Muscular Abdominal: O (a) avaliado (a) colocar-se-á deitado sobre o solo, em decúbito dorsal, com 
os joelhos flexionados, pés apoiados no solo, braços cruzados sobre a face anterior do tórax, de modo que as mãos 
permaneçam espalmadas sobre os ombros e os cotovelos colados ao tronco. Os pés do (a) avaliado (a) serão apoiados 
por um membro auxiliar, a fim de mantê-los firmes e em contato com o solo. Além disso, o afastamento entre os pés 
não deve exceder à largura dos quadris. Através de contração da musculatura abdominal, o (a) avaliado (a) elevará 
seu tronco até que os cotovelos toquem a coxa. Em seguida, retornará à posição inicial, de modo que toque o solo com 
as costas, completando um movimento válido, quando então poderá dar início a execução de um novo movimento. 
Durante toda a execução do exercício o (a) avaliado (a) deverá manter as mãos em contato com os ombros, os braços 
em contato com o tronco, assim como os quadris em contato com o solo. A prova é iniciada e finalizada com um sinal 
sonoro, e terá duração de 1 (um) minuto. Não serão computados os movimentos que sejam executados a partir de 
impulsos, bem como movimentos que não obedeçam quaisquer das prescrições deste protocolo. O resultado do teste 
corresponderá à quantidade de movimentos válidos executados em 1 (um) minuto, e a aprovação do (a) avaliado (a) 
conforme a exigência estabelecida no Padrão de Desempenho Físico Individual previsto na Seção III deste Decreto.

Art. 16. Flexão de Cotovelos na Barra Fixa: O avaliado assumirá posição inicial, qual seja suspensão na barra fixa, 
com as mãos em pegada pronada (palma das mãos voltadas para frente), a distância de separação entre as mãos 
correspondentes à distância biacromial (largura dos ombros), e os cotovelos estendidos. Ao sinal de autorização o 
avaliado deverá elevar o seu corpo, através da flexão de seus cotovelos, até que o queixo ultrapasse o nível da barra, 
em seguida retornará à posição inicial, momento em que será computado um movimento. A prova não tem tempo de 
duração, sendo contabilizados somente movimentos executados corretamente e o resultado do teste corresponderá à 
quantidade de repetições válidas executadas. A aprovação do avaliado deverá ser aquela correspondente ao Padrão 
de Desempenho Físico Individual previsto na Seção III deste Decreto.

Art. 17. Isometria na Barra Fixa: Para realização do teste a avaliada adotará a posição inicial, qual seja suspensão na 
barra fixa, segurando a barra com as mãos em pegada pronada (palma das mãos voltadas para frente), a distância 
de separação entre as mãos correspondente à distância biacromial (largura dos ombros), os cotovelos estendidos, de 
modo que as mãos sejam os únicos pontos de apoios no implemento. Quando autorizada para iniciar a prova, a avaliada 
deverá suspender seu corpo através da flexão dos cotovelos, até que, sem hiperextensão do pescoço, seu queixo 
ultrapasse o nível da barra. Em seguida, deverá permanecer em contração muscular isométrica, de modo que suas 
mãos permaneçam alinhadas com os ombros, e seu queixo permaneça acima do nível da barra, sem hiperextensão do 
pescoço. A cronometragem será iniciada quando a avaliada ultrapassar o queixo acima do nível da barra, e cessada 
quando o queixo da avaliada deixar de estar acima do nível da barra, sendo contabilizado o tempo atingido e o teste 
finalizado. O resultado do teste corresponderá ao tempo em que a avaliada permanecer na posição supracitada, e a 
sua aprovação corresponderá ao índice estabelecido no Padrão de Desempenho Físico Individual previsto na Seção 
III deste Decreto.

Art. 18. Salto em Altura: consiste em o (a) avaliado (a) saltar sobre um sarrafo colocado a uma altura correspondente 
ao índice de aprovação estabelecido no Padrão de Desempenho Físico Individual previsto na Seção III deste Decreto. 
O (a) avaliado (a) terá direito a 3 (três) tentativas para saltar sobre o sarrafo, devendo cessá-las naquela em que 
conseguir ultrapassá-lo, ou no caso de esgotar as 3 (três) tentativas, neste caso, sendo considerado inapto e eliminado 
do processo de seleção. Todas as técnicas de salto em altura são permitidas, exceto o mergulho, e desde que o (a) 
avaliado (a) obtenha impulso em apenas um dos pés no momento em que perder contato com o solo. É vedado, ainda, 
que o (a) avaliado (a) toque o colchão de aterrissagem do salto antes de perder o contato com solo. O (a) avaliado 
(a) que saltar na forma vedada terá o resultado do salto anulado. Os saltos cujos resultados sejam anulados serão 
contados como tentativas. O (a) avaliado (a) poderá, para tomar impulsão, correr a distância que desejar, podendo 
interromper a corrida de impulso e reiniciá-la, desde que não derrube o sarrafo ou toque o colchão de aterrissagem, 
pois assim estará configurada uma tentativa. O (a) avaliado (a) que não ultrapassar o sarrafo na altura prevista ou tiver 
suas 3 (três) tentativas anuladas, será considerado inapto (a) e, consequentemente, eliminado do certame.

Art. 19. Deslocamento em Meio Líquido – 100 (cem) metros: Para sua aprovação no teste, o (a) avaliado (a) deverá 
percorrer a distância de 100 (cem) metros em uma piscina raiada e com extensão de 25 (vinte e cinco) metros, no 
tempo estabelecido no Padrão de Desempenho Físico Individual, descrito na Seção III deste decreto. O (a) avaliado (a) 
não poderá fazer uso de qualquer equipamento que possa favorecê-lo, tais como: nadadeiras, palmares, flutuadores 
etc., podendo ser utilizado óculos, toca e tampão de ouvido. O (a) avaliado (a) deverá estar trajando roupa de banho 
adequada, sunga para o sexo masculino e maiô para o sexo feminino e poderá optar por iniciar o teste do bloco de 
partida, de cima da borda da piscina ou na borda dentro da piscina. O tipo de nado utilizado pelo (a) avaliado (a) é de 
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sua escolha, desde que não infrinja as regras protocolares descritas neste Decreto. É vedado utilização das raias como 
auxílio, nem se segurar nas bordas e tão pouco pisar no fundo da piscina a fim de descansar ou de impulsionar-se. É 
permitido, somente nas viradas, tocar a borda e impulsionar-se na parede. A prova terá início com um silvo curto de 
apito e encerrará quando: o (a) avaliado (a) completar a distância estabelecida, tocando na borda da piscina; com o 
término do tempo, mesmo que o (a) avaliado (a) não tenha concluído a distância prevista; ou quando o (a) avaliado (a) 
infringir qualquer uma das regras estabelecidas neste protocolo, nestes dois últimos casos será assinalada a metragem 
alcançada pelo mesmo.

Art. 20. Flexão de Braços no Solo – Masculino: O avaliado deverá adotar a posição inicial, qual seja, com as mãos 
espalmadas apoiadas sobre o solo, distância entre as mãos equivalente a distância entre os ombros (biacromial), os 
braços estendidos e alinhados com os ombros, pernas unidas e estendidas, pontas dos pés tocando o solo, alinhando-
se tronco quadril e membros inferiores. Ao comando do avaliador, o avaliado iniciará o teste flexionando os cotovelos, 
de modo que forme um ângulo aproximado de 90º e o braço se alinhe com o tronco. Em seguida estenderá novamente 
os braços retornando à posição inicial e completando, assim, uma repetição válida. Durante o teste não poderá haver 
contato de outra parte do corpo com o solo, exceto a ponta dos pés e as palmas das mãos. O corpo deverá permanecer 
ereto durante todo o teste, e se houver qualquer contato de outra parte do corpo com o solo, ou ocorrer elevação ou 
abaixamento de quadris durante a execução do movimento, aquela repetição não será contabilizada como repetição 
válida. É facultado ao avaliado fazer pausas durante a execução do teste, desde que não apoie outra parte do corpo 
no solo, senão aquelas descritas na posição inicial. Iniciado o teste, caso o avaliado retire do solo qualquer um dos 
pontos de apoio a prova será finalizada e computada a última contagem válida realizada pelo avaliador. O resultado 
do teste corresponderá à quantidade de repetições válidas executadas, e a aprovação do avaliado deverá ser aquela 
correspondente ao Padrão de Desempenho Físico Individual previsto na Seção III deste Decreto.

Art. 21. Flexão de Braços no Solo – Feminino: A avaliada deverá adotar a posição inicial de seis apoios, qual seja, 
com as mãos espalmadas apoiadas sobre o solo, distância entre as mãos equivalente a distância entre os ombros 
(biacromial), os braços estendidos e alinhados com os ombros, joelhos unidos e apoiados no solo, pernas unidas, 
pontas dos pés tocando o solo, de modo que haja uma ligeira flexão do quadril formando um ângulo aproximado de 
120º em relação ao tronco. Ao comando do avaliador, a avaliada iniciará o teste flexionando os cotovelos, de modo que 
forme um ângulo aproximado de 90º e o braço se alinhe com o tronco. Em seguida estenderá novamente os braços, 
retornando à posição inicial e completando, assim, uma repetição válida. Durante o teste não poderá haver contato de 
outra parte do corpo com o solo, além das mãos, joelhos e pontas dos pés. A posição do tronco deverá permanecer a 
mesma durante todo o exercício, se ocorrer elevação ou abaixamento de quadris diferente da posição inicial durante 
a execução do movimento aquela repetição não será contabilizada como repetição válida. É facultado a avaliada 
fazer pausas durante a execução do teste, desde que não apoie no solo outra parte do corpo diferente daquelas 
descritas na posição inicial. Iniciado o teste, caso a avaliada retire do solo qualquer um dos pontos de apoio a prova 
será finalizada e computada a última contagem válida realizada pelo avaliador. O resultado do teste corresponderá à 
quantidade de repetições válidas executadas, e a aprovação da avaliada deverá ser aquela correspondente ao Padrão 
de Desempenho Físico Individual previsto na Seção III deste Decreto.
 
Seção III
Do Padrão De Desempenho Físico Individual – PDFI
 
Art. 22. O Padrão De Desempenho Físico Individual – PDFI é a condição física mínima exigida pela Polícia Militar do 
Amapá, a qual os (as) candidatos (as) de processos seletivos devem possuir, de acordo com a finalidade de aplicação 
da Avaliação das Capacidades Físicas de que trata este Decreto. Para tanto, deverão ser aplicados os seguintes testes 
e atingidos os respectivos índices:

I - Para o Curso de Formação de Oficiais – CFO, realizado em dois dias:
a) Tabela de Suficiência Masculina:

 
DIA TESTE ÍNDICE

1º Corrida de 12 (doze) minutos 2400 (dois mil e quatrocentos) metros

Resistência Muscular Abdominal 34 (trinta e quatro) repetições

Flexão de Cotovelos na Barra Fixa 5 (cinco) repetições

2º Salto em Altura 1,20 metros

Natação 100 (cem) metros 2 (dois) minutos e 30 (trinta) segundos
 
b) Tabela de Suficiência Feminina:

 
DIA TESTE ÍNDICE
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1º

Corrida de 12 (doze) minutos 2100 (dois mil e cem) metros

Resistência Muscular Abdominal 32 (trinta e duas) repetições

Flexão de Cotovelos na Barra Fixa 1 (uma) Repetição

2º
 

 Salto em Altura 1,05 metros

 Natação 100 (cem) metros 3 (três) minutos

I – Curso de Formação de Sargentos – CFS e Curso de Formação de Cabos – CFC, realizado em dois dias:
a) Tabela de Suficiência Masculina:

 

TESTE/IDADE Até 25 
anos

26 – 30 
Anos

31 – 35 
Anos

36 – 40 
anos

41 – 45 
anos

46 – 50 
anos

51 – 55 
anos

56 – 60 
anos

1º Dia
Corrida de 12 (doze) minutos 2400 m 2300 m 2200 m 2100 m 1900 m 1800 m 1600 m 1500 m

Resistência Muscular 
Abdominal

34 rep. 32 rep. 30 rep. 28 rep. 26 rep. 19 rep. 17 rep. 13 rep.

2º Dia

Flexão de Cotovelos na Barra 
Fixa

5 rep. 5 rep. 4 rep. 3 rep. 2 rep. 2 rep. 1 rep. 1 rep.

Natação 50 (cinquenta) 
metros

2. (dois) minutos

 
b) Tabela de Suficiência Feminina:

 

TESTE/IDADE Até 25 
anos

26 - 30
Anos

31 - 35
Anos

36 - 40
anos

41 - 45
anos

46 - 50
anos

51 - 55
anos

56 - 60
anos

1º Dia

Corrida de 12 (doze) 
minutos

2200 m 2100 m 2000 m 1900 m 1700 m 1600 m 1400 m 1300 m

Resistência Muscular 
Abdominal

32 rep. 30 rep. 28 rep. 26 rep. 24 rep. 19 rep. 18 rep. 16 rep.

2º Dia
Isometria na Barra Fixa 8” 8” 7” 6” 5” 5” 4” 4”

Natação 50(cinquenta) 
metros

2 (dois) minutos e 30 (trinta) segundos

 
II - Para o Curso de Formação de Soldados – CFSD, realizado em dois dias:
a) Tabela de Suficiência Masculina:

 
DIA TESTE ÍNDICE

1º

Corrida de 12 (doze) minutos 2300 (dois mil e trezentos) metros

Resistência Muscular Abdominal 32 (trinta e duas) repetições

Flexão de Cotovelos na Barra Fixa 5 (cinco) repetições

2º
Salto em Altura 1,20 metros

Natação 100 (cem) metros 2 (dois) minutos e 40 (quarenta) segundos
 

b) Tabela de Suficiência Feminina:
 

DIA TESTE ÍNDICE

1º

Corrida de 12 (doze) minutos 2000 (dois mil) metros

Resistência Muscular Abdominal 30 (trinta) repetições

Flexão de Cotovelos na Barra Fixa 1 (uma) Repetição

2º
Salto em Altura 1,05 metros

Natação 100 (cem) metros 3 (três) minutos e 10 (dez) segundos
 
III – Estágio Probatório de Oficiais do Quadro da Saúde e Quadro Complementar, realizado em um único dia:

a) Tabela de Suficiência Masculina:
DIA TESTE ÍNDICE

1º

Corrida de 12 (doze) minutos 1800 (um mil e oitocentos) metros

Resistência Muscular Abdominal 22 (vinte e duas) repetições

Flexão de Braços no Solo 20 (vinte) repetições
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b) Tabela de Suficiência Feminina:
 

DIA TESTE ÍNDICE

1º

Corrida de 12 (doze) minutos 1500 (um mil e quinhentos) metros

Resistência Muscular Abdominal 20 (vinte) repetições

Flexão de Braços no Solo 18 (dezoito) repetições
 
IV - Para o Curso de Formação de Soldados Músico – CFSDM:

a) Tabela de Suficiência Masculina:
 

DIA TESTE ÍNDICE

1º

Corrida de 12 (doze) minutos 2200 (dois mil e duzentos) metros

Resistência Muscular Abdominal 30 (trinta) repetições

Flexão de Braços no Solo 28 (vinte e oito) repetições

b) Tabela de Suficiência Feminina:
 

DIA TESTE ÍNDICE

1º

Corrida de 12 (doze) minutos 2000 (dois mil) metros

Resistência Muscular Abdominal 28 (vinte e oito) repetições

Flexão de Braços no Solo 26 (vinte e seis) repetições
 
V - Para Inclusão no Quadro de Acesso à Promoção:

a) Tabela de Suficiência Masculina, em um único dia:
 

Teste/Idade Até 25 
anos

26 – 30 
anos

31 – 35 
Anos

36 - 
40anos

41 - 
45anos

46 - 
50anos

51 - 
55anos

56 - 
60anos

1º Dia

Corrida de 12 (doze) minutos 2400 m 2300 m 2200 m 2100 m 1900 m 1800 m 1600 m 1500 m

Resistência Muscular Abdominal 34 rep. 32 rep. 30 rep. 28 rep. 26 rep. 19 rep. 17 rep. 13 rep.

Flexão de Braços no Solo – Masculino 26 rep. 24 rep. 20 rep. 18 rep. 16 rep. 14 rep. 12 rep. 10 rep.
 
b) Tabela de Suficiência Feminina:

 

Teste/Idade Até 25 
anos

26 - 30 
anos

31 - 35 
anos

36 - 40 
anos

41 - 45 
anos

46 - 50 
anos

51 - 55 
anos

56 - 60 
anos

1º Dia

Corrida de 12 (doze) minutos 2200 m 2100 m 2000 m 1800 m 1700 m 1600 m 1400 m 1300 m

Resistência Muscular Abdominal 32 rep. 30 rep. 28 rep. 26 rep. 24 rep. 19 rep. 18 rep. 16 rep.

Flexão de Braços no Solo  – Feminino 24 rep. 22 rep. 18 rep. 16 rep. 14 rep. 12 rep. 10 rep. 8 rep.
 
VI - Nos casos de reintegração e/ou reversão ao serviço ativo, serão aplicados os testes correspondentes ao Quadro 
que o policial militar será reintegrado, ou seja, se oficial serão aplicados os testes previstos no inciso I do art. 22 deste 
Decreto, se praça serão aplicados os testes previstos no inciso III do art. 22 deste Decreto.
 
Parágrafo único. O resultado obtido em qualquer um dos Testes de Aptidão Física – TAF que seja abaixo da pontuação 
mínima exigida, será considerado insuficiente, e acarretará a eliminação do avaliado.
 
CAPÍTULO II
Do Exame de Saúde para CFO, EPO, CFSD, CFSDM

Seção I
Das Disposições Gerais 

Art. 23. O Exame de Saúde para o Estágio Probatório de Oficiais da Saúde e do Quadro Complementar, Quadro de 
Praças Músico e CFSD será constituído de avaliação clínica e odontológica, após os quais o candidato será considerado 
apto ou inapto.
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Art. 24. O exame de saúde será realizado por uma Junta Médica nomeada pela Polícia Militar, onde serão avaliadas 
as condições de saúde dos candidatos.

Art. 25. No exame de saúde serão avaliados:

I - Sistema cardiovascular;
II - Visão;
III - Audição e fala;
IV - Avaliação neurológica;
V - Avaliação psiquiátrica;
VI - Avaliação ortopédica;
VII - Avaliação dermatológica;
VIII - Cavidade oral.

Art. 26. Serão julgados como condições incapacitantes, gerando a inaptidão do candidato para o cargo pleiteado:

I - Cabeça e Pescoço: deformações, perdas externas de substâncias; cicatrizes extensas aderentes ou antiestéticas, 
contrações musculares anormais, cisto braquial, higroma cístico de pescoço e fístulas;

II - Ouvidos, Audição, Nariz, Laringe e Faringe: deformidades ou agenesia do pavilhão auricular, anormalidade do 
conduto auditivo e tímpano. Infecções crônicas recidivantes, otite média crônica, labirintopatias e tumores. Anormalidade 
estruturais congênitas ou não; sinusites, desvio acentuado do septo nasal, mutilações, tumores, atresias e retrações, 
sequelas de agentes nocivos; Fístulas congênitas e adquiridas; infecções crônicas ou recidivantes, deficiências na 
respiração, fonação e deglutição; doenças alérgicas do trato respiratório com repercussão clínica. No teste audiométrico 
serão toleradas perdas de acuidade auditiva até 30 decibéis na frequência da voz falada, ou seja, de 500 a 2000 hertz;

III - Olho e Visão: Infecções e processos inflamatórios, (excetuadas conjuntivites agudas e hordéolos); ulcerações 
e tumores de pálpebras; opacificações; sequelas de traumatismo e queimadura de córnea e conjuntiva, uveítes, 
glaucomas, doenças congênitas ou adquiridas (incluindo desvio dos eixos oculares (estrabismo) superior a 10 
dioptrias prismáticas); doenças e lesões retinianas; doenças neurológicas que afetem os olhos; dispromatopsiade 
grau acentuado; pacientes portadores de catarata ou operados de catarata com um sem Lio; ceracotone; pacientes 
submetidos a ceratocomia radial (cirurgia de miopia e astigmatismo). Acuidade visual, com correção, inferior a 20/100, 
em cada olho. Diminuição de acuidade visual, sem correção, superior a 20/50, em ambos os olhos. A AV c/c em todos 
os casos deverá ser 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho. Tolerada, ainda, 2 graus 
esféricos de miopia; 2 graus esféricos de hipermetropia; 2 graus cilíndricos de astigmatismo desde que apresente visão 
20/20 com correção em ambos os olhos;

IV - Pele e Tecido Celular subcutâneo: Infecções bacterianas e micóticas crônicas ou recidivantes; micoses extensas; 
parasitos cutâneos extensos: eczemas alérgicos cronificados ou infectados; expressões cutâneas das doenças 
autoimunes; manifestações das doenças alérgicas de difícil resolução; ulcerações e edemas; cicatrizes deformantes 
comprometendo a função; tatuagens: se obscenas ou ofensivas; cicatrizes inestéticas decorrentes de excisão de 
tatuagens e “nevus” vasculares;

V - Pulmões e Paredes Torácicas: deformidades relevante congênita ou adquirida, da caixa torácica, função respiratória 
prejudicada; doenças imunoalérgicas do trato respiratório inferior; fístulas e fibroses pulmonar difusa, tumores malignos 
e benignos dos pulmões e pleura;

VI - Sistema Cardiovascular: anormalidades congênitas ou adquiridas; infecções e inflamações; arritmias; doenças 
do pericárdio, endocárdio e da circulação intríseca do coração: Anormalidades de condução e outras detectadas no 
eletrocardiograma com repercussão clínica; doenças oro-valvulares; hipertensão arterial com sintomas; hipertensão 
arterial com taquiesfigmia; doenças venosas arteriais e linfáticas;

VII - Abdômen e Trato Intestinal: anormalidades da parede (ex: hérnia, fístulas) à inspeção ou palpação; visceromegalias; 
micose profunda, história de cirurgia significativa ou ressecções importantes; doenças hepáticas e pancreáticas; 
distúrbios funcionais desde que significativos; tumores benignos e malignos;

VIII - Aparelho Gênito Urinário: anormalidades congênitas ou adquiridas da genitália, rins e vias urinárias; tumores; 
infecções e outras lesões demonstráveis no exame de urina: criptorquidia; o testículo única não é incapacitante desde 
que não resulte de criptorquidia de outro testículo; varicocele volumosa e/ou dolorosa. A hipospadia balânica não é 
incapacitante;
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IX - Aparelho Ósteo-Mio-Articular: doenças e anormalidades dos ossos e articulações congênitas ou adquiridas, 
inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas; desvio ou curvaturas anormais e significativas da coluna 
vertebral; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés; prótese cirúrgica e sequelas de 
cirurgia; pé plano espástico;

X - Doenças Metabólicas e Endócrinas: “Diabetes Mellitus” tumores hipotalâmicos e hipofisários, disfunção hipofisária, 
disfunção tiroideana sintomática; tumores da tiróide (exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade 
mórbida); tumores da supra-renal e sua disfunção congênitas ou adquiridas: hipogonadismo primário ou secundário; 
distúrbios do metabolismo primário ou secundário; distúrbios do metabolismo do cálcio e fósforo, de origem endócrina; 
erros inatos do metabolismo, crescimento e desenvolvimento anormais, em desacordo com a idade cronológica;

XI - Sangue e Órgãos hematopoiéticos: alterações significativas do sangue e órgãos hematopoiéticos. Doenças 
hemorrágicas;

XII - Doenças Metabólicas e Endócrinas: Distúrbios neuromusculares; afecções neurológicas; anormalidades congênitas 
ou adquiridas; ataxias; incoordenações; tremores; paresias e paralisias; atrofias e fraquezas musculares. Histórias de 
síndrome convulsiva, distúrbios da consciência, distúrbios comportamentais e da personalidade;

XIII - Tumores e Neoplasias: qualquer tumor maligno, tumores benignos, dependendo da localização, repercussão 
funcional, potencial evolutivo ou comprometimento estético importante. Se o perito julgar insignificantes pequenos 
tumores benignos (ex: cistos sebáceos, lipoma), deverá justificar a sua conclusão;

XIV - Condições Ginecológicas: Neoplasias malignas, cistos ovarianos não-funcionais; lesões uterinas e outras 
anormalidades adquiridas, exceto se insignificantes e desprovidas de potencialidade mórbida; anormalidades 
congênitas; mastites específicas, tumor maligno da mama; endométrios comprovados.

Art. 27. Serão consideradas causas de inabilitação de candidato, gerando inaptidão para o cargo pleiteado:

I - Face Posterior do Corpo
a) Rotação Lateral Cervical;
b) Inclinação Lateral Cervical;
c) Dismetria de membros Inferiores;
d) Escápula Alada;
e) Escoliose acentuada;
f) Pé varo acentuado;
g) Geno varo acentuado;
h) Pé valgo acentuado;
i) Pé aduto acentuado;
j) Pé abduto acentuado;
k) Sequela de trauma.

II - Face Posterior do Corpo
a) Deformidade torácica importante;
b) Cicatriz de cirurgia abdominal ou torácica extensa;
c) Sequelas de traumas;
d) Lesões de globo ocular significativas.

III - Perfil do Corpo
a) Hiperlordose cervical;
b) Cifose importante;
c) Tórax em barril;
d) Hiperlordose lombar;
e) Geno flexo;
f) Geno recurvado acentuado;
g) Pé plano espástico;
h) Pé cavo acentuado.

IV - Outras Restrições
a) Acromegalia;
b) Varizes de membros inferiores de grau moderado e acentuado;
c) Lesões vasculares e ectoscopia, significativas;



Segunda-feira, 02 de Dezembro de 2019Seção 01• Nº 7.05428     Diário Oficial

d) Sequelas neurológicas;
e) Amputação nos membros superiores;
f) Amputação nos membros inferiores;
g) Deformidade e rigidez articular;
h) Calosidade importante em pés;
i) Cicatrizes cirúrgicas ortopédicas recentes em membros.

V – não atender aos Limites Mínimos de Motilidade, sendo dos Ombros: elevação para diante a 90º e Abdução a 90º; 
dos cotovelos: Flexão a 100º e Extensão a 15º; do punho: Alcance total a 15º; das Mãos: Supinação/pronação a 90º we 
dos dedos: Formação de pinça digital;

VI - Limites Mínimos de Motalidade da Extremidade Inferior, sendo do coxofemural: Flexão a 90º. Extensão a 10º; dos 
joelhos: Extensão total. Flexão a 90º; dos tornezelos: Dorsiflexão a 10º e Flexão Plantar a 10º;

VII - Índices Cardiovasculares: pressão arterial medida em repouso e em decúbito dorsal ou sentado, sendo a Sistólica: 
igual ou menor do que 140mmHg e a diastólica: igual ou menor do que 90mmHg e pulso arterial medido em repouso: 
igual ou menor a 100 bat/min;

VIII - Índices Audiométricos: Serão considerados aptos os candidatos que apresentarem perdas auditivas sem prótese 
otofônica em qualquer ouvido, até 35 decibéis, na faixa de 250 Hz a 2000 Hz e de 45 decibéis nas demais faixas, se 
oriundos do meio naval; e perdas de 35 decibéis em todas as frequências, se oriundos do meio civil.

Art. 28. Será considerado “apto” no exame odontológico o candidato que apresentar: 

I - No mínimo 10 (dez) elementos por arcada hígidos e/ou restaurados de modo que permitam a colocação de prótese 
fixa ou parcial removível;

II - Bateria labial (canino a canino) completa ou reconstituída por prótese fixa ou parcialmente removível que obedeça 
às normas de estética e funcionalidade;

III - Ausência de doença periodontal e gengival que comprometa o suporte dentário (gengivites, gengivose, periodontites, 
periodontose e etc.);

IV - Ausência de má formação da face (fissura palatina, fissuras labiais, glossites, etc.);

V - Ausência de assimetria facial que comprometa a estética;

VI - Ausência de manifestações orais de doenças sistêmicas;

VII - Os elementos dentários que se encontrarem durante o exame odontológico com restaurações definitivas não 
serão considerados cariados;

VIII - Ausência de discrepância esqueléticas e/ou dentárias (classe II e III de Angle, microdontias, etc...) que comprometam 
a estética e/ou função.

Art. 29. Ainda fazendo parte do Exame de Saúde, será obrigatório a apresentação dos seguintes exames complementares:

I - Exame parasitológico de fezes;
II - Exame de urina - tipo I;
III - Exame de sangue: Hemograma - glicemia - VDRL, HIV;
IV - Raio X Tórax PA com laudo;
V - Eletrocardiograma com laudo;
VI - Glicemia de Jejum;
VII - PCR;
VIII - Colesterol total e frações;
IX - Triglicerídios;
X - PCCU e Beta HCG, para mulheres;
XI - Uréia;
XII - Creatinina;
XIII - Coagulograma I e II;
XIV - Laudo Oftalmológico;
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XV - Laudo otorrinolaringológico com audiometria;
XVI - EEG com Laudo;
XVII - Toxicológico (cannabis sativa-maconha e metabólicos do delta 9 THC, cocaína, anfetamínicos e metabólicos) 
com laudo;
XVIII - Chagas;
XIX - Tipo sanguíneo e fator RH;
XX - Raio X panorâmico odontológico.

Art. 30. Em todos os laudos e resultados dos exames, além do nome do candidato, deverá constar obrigatoriamente o 
número do seu documento de identidade, sem o qual o exame não será considerado autêntico.

Art. 31. Se necessário, a Junta Médica solicitará exames complementares, para dirimir eventuais dúvidas e a não 
apresentação resultará na eliminação do candidato.

Art. 32. A Junta Médica, após exame clínico, análise dos testes e dos exames laboratoriais exigidos, emitirá parecer 
conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato.
 
CAPÍTULO III
Do Teste de Avaliação Psicológica para CFO, EPO, CFSD, CFSDM
 
Seção I
Das Disposições Gerais
 
Art. 33. A Avaliação Psicológica tem por objetivo analisar as condições psicológicas do candidato, suas características 
e aptidões para frequentar os cursos e estágios da PMAP, nos termos exigidos nos respectivos editais, de acordo com 
o perfil exigido para o curso.

Parágrafo único. O perfil psicológico é constituído por um rol de características de personalidade e inteligência, que 
permitam ao indivíduo se adaptar e apresentar desempenho positivo, enquanto ocupante do cargo de policial militar.

Art. 34. A Avaliação Psicológica constará de 02 (dois) estágios distintos, porém integrados. A composição da avaliação 
será constituída de teste reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia e serão aplicados por Psicólogos, com 
registro nos respectivos Conselhos Regionais, designados pela Comissão do Concurso, através dos seguintes 
instrumentos:

I - Testes Psicológicos, que compreenderá:
a) Teste de personalidade;
b) Teste de Inteligência (não verbal);
c) Teste de Atenção.
II - Entrevista psicológica individual.

Art. 35. Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros de definição de Perfil Psicológico para os candidatos PM, a saber:
 

CARACTERÍSTICA PARÂMETRO DESCRIÇÃO PARÂMETRO DESCRIÇÃO

Controle Emocional Adequado Habilidade de conhecer as próprias emoções diante de um estímulo controlando-as 
de forma que não interfiram em seu comportamento.

Ansiedade Diminuída Preocupação antecipada com aceleração das funções orgânicas, que pode afetar 
sua capacidade de reação diante de situações de estresse.

Impulsividade Diminuída Incapacidade de controlar as emoções e tendências a reagir de forma brusca e 
intensa, diante de um estímulo interno ou externo.

Autoconfiança Adequada Atitude de autodomínio, presença de espírito e confiança nos próprios recursos, 
estabelecendo contatos de forma resoluta e decidida, acreditando em si mesmo.

Resistência à Frustração Adequada Habilidade de manter suas atividades em bom nível, quando privado da satisfação 
de uma necessidade pessoal em uma dada situação profissional ou pessoal.

Inteligência Mediana Grau de inteligência global dentro da faixa média aliado à capacidade de incorporar 
novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos.

Memória Elevada Capacidade para memorizar sons e imagens principalmente fisionomias, tornando-
as disponíveis para a lembrança imediata.

Agressividade Levemente Elevada
Energia que dispõe o indivíduo a enfrentar situações adversas, direcionando-a de 
forma que seja benéfica para si e para a sociedade mostrando-se uma pessoa 
combativa.
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Adaptabilidade Elevada Capacidade de o indivíduo adaptar seu comportamento às mais diversas situações.

Flexibilidade Elevada Capacidade de o indivíduo agir com desenvoltura nas mais diversas e/ou ideias.

Maturidade Adequada Desenvolvimento físico e psicológico de acordo com a idade cronológica.

Responsabilidade Elevada Capacidade de o indivíduo tomar decisão assumindo suas consequências.

Dinamismo Elevado Capacidade de desenvolver atividades intensas.

Comunicação Adequada Capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável.

Sociabilidade Elevada Capacidade em conviver em grupos de forma a proporcionar a possibilidade de 
trocas afetivas.

Fobias Ausentes Medo irracional ou patológico de situações específicas como: animais, altura, água, 
sangue, fogo, etc, que levam o indivíduo a desenvolver evitação ou crises de pânico.

Honestidade Adequado Respeito aos limites alheios com probidade e decoro.
 
Art. 36. A Avaliação Psicológica do candidato indicará, conclusivamente, um dos seguintes resultados:

I - APTO: significando que o candidato apresentou perfil psicológico compatível com o exigido para o cargo pleiteado;

II - INAPTO: significando que o candidato não apresentou perfil psicológico compatível com o exigido, portanto, 
automaticamente eliminado do Concurso;

III - AUSENTE: significando que o candidato não compareceu para a Avaliação Psicológica, sendo automaticamente 
eliminado do Concurso.

Parágrafo único. Os candidatos considerados inaptos na Avaliação Psicológica receberão o resultado através de 
entrevista devolutiva com o psicólogo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da publicação do resultado, não 
devendo, em hipótese alguma, haver divulgação dos nomes dos candidatos inaptos.
 
Capítulo IV
Da Investigação Social (IS) para CFO, EPO, CFSD, CFSDM
 
Seção I
Das Disposições Gerais
 
Art. 37. A Investigação Social, de caráter eliminatório, será procedida através de sindicância sobre a vida pregressa do 
candidato, será realizada pela Polícia Militar. 

Parágrafo único. O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de 
investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal dos candidatos.

Art. 38. A investigação tem início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e termina com o ato de 
nomeação. 

Art. 39. O candidato preencherá, para fins da investigação, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), na forma do 
modelo disponibilizado oportunamente. 

Art. 40. Durante todo o período do concurso público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na 
Ficha de Informações Confidenciais (FIC), assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato 
relevante para a investigação.

Art. 41. Somente serão selecionados para a Investigação Social os candidatos considerados aptos na Avaliação 
Psicológica.

Art. 42. A investigação social será realizada de tal forma que identifique condutas inadequadas dos candidatos que 
afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável impedindo a recomendação de:

I – habitualidade em descumprir obrigações legítimas; 
II – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; 
III – vício de embriaguez; 
IV – uso de droga ilícita; 
V - procurados pela Justiça;
VI - ociosos, sem pendor para o serviço policial militar;
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VII - violentos e agressivos;
VIII - possuidores de certificados escolares inidôneos ou inválidos, ou não reconhecidos pelo MEC;
IX – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; 
X – prática habitual de jogo proibido; 
XI – respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou 
respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; 
XII – demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer 
órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em 
legislação especial; 
XIII – demissão por justa causa nos termos da legislação trabalhista; 
XIV – existência de registros criminais; 
XV – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; 
XVI – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. 
 
Disposições finais e Transitórias
 
Art. 43. A ausência do candidato em qualquer um dos testes que compõe a Avaliação das Capacidades Físicas 
acarretará sua eliminação do processo de seleção, e a impossibilidade de participar dos demais testes da Avaliação, e 
das subsequentes fases do concurso.

Parágrafo único. O candidato considerado inapto, em qualquer um dos testes, não poderá permanecer ou se fazer 
presente nos locais indicados para realização das demais provas.

Art. 44. Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, indisposições, câimbras ou contusões), bem como 
qualquer outra condição que impossibilite o avaliado de submeter-se às provas ou diminua a sua capacidade física 
e/ou orgânica, não serão levados em consideração, não sendo deferido nenhum tratamento diferenciado a qualquer 
avaliado.

Art. 45. O treinamento para a realização da Avaliação das Capacidades Físicas, assim como o aquecimento ou 
realização de qualquer exercício preparatório para os testes, será de responsabilidade do (a) candidato (a).

Art. 46. A conclusão e o resultado da Avaliação das Capacidades Físicas e Habilidades Específicas deverão ser 
registrados em ata para a devida publicação e arquivamento, podendo ser feito registro em mídia para posteriores 
consultas.

Art. 47. O candidato terá somente 1 (uma) oportunidade para realização de cada teste que compõe a Avaliação das 
Capacidades Físicas, objetivando alcançar o índice mínimo previsto no Padrão de Desempenho Físico Individual, 
descrito na Seção III deste Decreto, excetuando-se o salto em altura que poderá ser executado com até 3 (três) 
tentativas.

Art. 48. A avaliação das Capacidades Físicas destinada a cursos/estágios operacionais será estabelecida em Edital 
próprio, de acordo com a especificidade de cada curso/estágio.

Art. 49. Não deverá ser matriculada, nos cursos ou estágios obrigatórios, CFO, EPO, CFS, CFC, CFSD, CFSDM se 
assim for deliberado pelo Órgão de Saúde da Polícia Militar do Amapá, a candidata que, aprovada em todas as fases 
do concurso e/ou processo seletivo, ficar impedida de participar das atividades curriculares por motivo de gravidez, 
ficando-lhe assegurada a matrícula em curso subsequente, sem prejuízo da antiguidade em sua turma de origem.

Parágrafo único. As candidatas ao EPO, CFSD e/ou CFSDM referida neste artigo, enquanto não reunir condições 
de ser matriculada em curso subsequente, a juízo do Órgão de Saúde da Polícia Militar, não farão jus a qualquer 
remuneração.

Art. 50. Sendo constatada a gravidez de candidata, após a matrícula no curso ou estágio probatório, esta, se assim for 
deliberado pelo Órgão de Saúde da Polícia Militar, será afastada das atividades curriculares, desempenhando funções 
administrativas na Unidade de Ensino ou na OPM de origem, enquanto não cesse o motivo que gerou o afastamento.
Parágrafo único. Enquanto perdurar a situação de afastamento, a Policial Militar será considerada como Soldado de 
2ª classe, e nos demais cursos e/ou estágios de formação terá a denominação de AL CADETE, AL SGT, AL CB, não 
fazendo jus ao estipêndio correspondente ao posto ou graduação superior.

Art. 51. Após conclusão no CFSD, os então Soldad’os 2ª Classe, promovidos à graduação de Soldado 1ª Classe, 
passam a integrar o estado efetivo da PMAP, classificados nas Organizações Policiais Militares de acordo com o 
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planejamento da PMAP.

Parágrafo único. O Soldado Policial Militar 1ª classe, será classificado em qualquer Município do Estado, de acordo 
com a nota final obtida no Curso de Formação de Soldados - CFSD.

Art. 52. Os Editais dos Cursos CFSD e CFS em andamento, em que já realizada a etapa do TAF seguem as normas 
dos respectivos editais, exceção do Estágio Probatório de Oficiais do Quadro da Saúde em que a fase não foi iniciada 
e segue as normas deste Decreto. 

Art. 53. As normas referentes à Inspeção de Saúde, Avaliação Psicológica e Investigação Social para processos 
seletivos internos da PMAP seguirão as normas contidas nos respectivos editais.

Art. 54. Revoga-se o Decreto nº 2511, de 13 de julho de 2009 e suas alterações. 

Art. 55. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0274 

DECRETO Nº 5194  DE  02  DE   DEZEMBRO   DE  2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o art. 209, 
da Lei nº 0400, de 22/12/1997 e suas alterações, e tendo 
em vista o contido nos Ofícios nºs 1234/2019-SEFAZ/
GAB, 007/2019-FIEAP, 029/2019-PRE/FAEAP, Carta 
Expedida nº 194/2019-FECOMÉRCIO/ AP e Ofício nº 
0040/2019-FEMICRO/AP,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros abaixo relacionados para 
comporem o Conselho Estadual de Recursos Fiscais – 
CERF/AP, para o biênio 2019/2021, a contar de 08 de 
novembro de 2019:

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA

Titulares
Itamar Costa Simões
Ubiracy de Azevedo Picanço Junior
Carlos Marcelo Filgueiras
Cristina Maria Favacho Amoras
Jean Carlos Brito

Suplentes
Ademar Caetano da Silva Júnior
Eliane Figueira Heidemann
Anatal de Jesus Pires de Oliveira
Fernando Antônio Santos da Cunha
Marco Antônio Turcheto

REPRESENTANTES DOS CONTRIBUINTES

Titulares
Marcelo Gama da Fonseca - FIEAP

Francisco Rocha de Andrade - FAEAP
Sérgio Flávio Galdino Lima – FECOMERCIO
Paulo Sérgio de Freitas Dias - FEMICRO

Suplentes
Rogerio Muniz de Abreu - FIEAP
José Emídio Guerra Damasceno - FAEAP
Aleck Martins Dias - FECOMERCIO
Moacir Coutinho Ribeiro - FEMICRO

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3º Revogam-se os Decretos nºs 3778, de 28/09/17 e 
2035, de 07/05/19.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
HASH: 2019-1202-0002-0275

Vice-Governadoria

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019

Processo Siga Nº 00001/Vice-Gov/2019

Objeto: Aquisição de Bottons                                                                                       
Assunto: Dispensa de Licitação
Fundamentação: Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93.
Empresa: Ghammachi & Chammachi Ltda 
Cnpj 01.147.901/0001-73
Valor: R$ 16.500,00(dezesseis mil e quinhentos reais)
Programa: 2488
Natureza da Despesa: 3390.30
Fonte: 101(Transferência da União)

Macapá-Ap, 02 de dezembro de 2019.
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JAIME DOMINGUES NUNES
Vice-Governador
HASH: 2019-1202-0002-0258

PORTARIA Nº 643/2019-PGE.

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 7º, 
incisos I, II e XXV da Lei Complementar nº. 0089 de 01 
de Julho de 2015, e tendo em vista o Memo. n° 22/2019-
PJUD/PGE.

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR os termos da (P) nº 600/2018-
PGE, publicada no D.O.E. nº 6829, de 28.12.2018,  que 
concedeu férias ao Procurador de Estado Raul Sousa 
Silva Junior.

ONDE SE LÊ:

“de 11 a 25 de fevereiro de 2019, (2ª Quinzena).”

LEIA-SE:

“de 02 a 16 de dezembro de 2019, (2ª Quinzena).”

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

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Procurador-Geral, Macapá-AP, 27 de 
Novembro de 2019.
Narson de Sá Galeno
Procurador-Geral do Estado.
OAB/AP Nº 417
HASH: 2019-1202-0002-0254

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO SIGA Nº 00037/PGE/2019
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 081/2019-CLC/PGE

A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através da 
Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva ao 
conhecimento dos interessados o presente aviso de 
licitação que será realizada através do endereço eletrônico 
http://www.siga.ap.gov.br.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus 
automotivos, visando atender as necessidades dos órgãos 
e entidades que integram a Administração Pública do 
estado do Amapá, conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência 
– que integra o Edital, independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 16/12/2019, às 
7h59min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 16/12/2019, às 8h (horário de 
Brasília).

Inicio da sessão de disputa: 16/12/2019, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita14@pge.ap.gov.br e  licita14.clc@gmail.com.

Macapá-AP, 02 de dezembro de 2019.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental n° 1126/19
HASH: 2019-1202-0002-0282

ERRATA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2019-
CLC/PGE.

PROCESSO SIGA Nº 00029/PGE/2018.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 – CLC/PGE.
VALIDADE: 12 MESES.

HOMOLOGADA E ASSINADA EM: 26/02/2019.

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 6878, 
de 14/03/2019.

ONDE SE LÊ:

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: GHAMMACHI & 
GHAMMACHI
CNPJ: 90.909.631/0001-10

LEIA-SE:

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: GHAMMACHI & 
GHAMMACHI

CNPJ: 01.147.901/0001-73

Macapá/AP, 26 de novembro de 2019.
Diego Bonilla Aguiar do Nascimento
Subprocurador Geral Adjunto do Estado
HASH: 2019-1202-0002-0279

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 101/2019-CLC/PGE

Processo SIGA nº 00030/PGE/2019.
Pregão Eletrônico nº 071/2019-CLC/PGE.

Validade: 12 (doze) meses.

A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, em 
cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei Federal nº 
8.666/93, Decreto Governamental nº 3.182/16 e no 
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Pregão Eletrônico nº 071/2019-CLC/PGE, torna público o extrato da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 101/2019-
CLC/PGE, do objeto abaixo relacionado, conforme especificação, valor e fornecedor:

LOTE 1

Item Descrição Unidade Qtd. Preço 
Unitário R$

Preço 
Total R$

1 Licenciamento de direitos sobre programas de computador e locação de 
software para estação de trabalho – multiusuário

Un 74 38.990,00 2.885.260,00

2 Licenciamento de direitos sobre programas de computador e locação de 
software para estação de trabalho – usuário único

Un 88 32.050,00 2.820.400,00

3 Treinamento Qualificação Profissional Un 9 40.000,00 360.000,00

TOTAL 6.065.660,00

SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E IPX TECNOLOGIA LTDA.

Macapá-AP, 28 de novembro de 2019.
Diego Bonilla Aguiar do Nascimento
Subprocurador Geral Adjunto do Estado
HASH: 2019-1202-0002-0265

PORTARIA Nº.240/2019 - DPE/AP

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar Estadual nº. 0086, de 25.06.2014, 
e pelo Decreto nº 0620, de 13 de fevereiro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, extraordinariamente, o Defensor 
Público RONALD DA LUZ BARRADAS JUNIOR, para 
atuar no Núcleo Criminal, especificamente no atendimento 
à Execução Penal, durante o período de 02/12/2019 a 
15/12/2019, nos termos do Art. 26, XIV da LC 86/2014, 
sem prejuízo de suas atribuições na comarca de Laranjal 
do Jari e sem ônus para esta instituição.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Macapá/AP, em 02 de dezembro de 2019.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0620/2019
HASH: 2019-1202-0002-0264

EDITAL Nº 009/2019 – DPE/AP.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente 
do disposto no artigo 71 da Lei Complementar Estadual nº 
86/2014, no disposto no artigo 121 da Lei Complementar 
Federal nº 80/94, e pelo Decreto nº 620, de 13 de fevereiro 

de 2019, e

CONSIDERANDO a portaria nº 233/2019 – DPE/AP;

CONSIDERANDO o teor da resolução nº 06/2019 do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amapá que dispõe sobre a remoção dos membros da 
DPE/AP.

RESOLVE: 

Art.1º - Instaurar o Terceiro Concurso de Remoção do 
ano de 2019 regido pelo presente Edital, na forma dos 
artigos seguintes.

DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS

Art.2º - Encontra-se disponível aos candidatos 
interessados, 01 (uma) vaga no Núcleo Especializado 
de Família na Capital, a ser preenchida por remoção 
sucessivamente na ordem estabelecida abaixo, bem 
como as que se tornarem             vagas em virtude do 
preenchimento desta:

I - Núcleo Especializado de Família - 01 (uma) vaga;

DA READEQUAÇÃO INTERNA NOS NÚCLEOS 
ESPECIALIZADOS

Art. 3º - Em virtude das lotações dos Defensores Públicos 
serem estabelecidas por Núcleo, fica autorizado ao chefe 
de núcleo coordenar a readequação entre os membros 
que integram o núcleo especializado.

DA READEQUAÇÃO ENTRE OS NÚCLEOS 
ESPECIALIZADOS

Art. 4º - Os interessados em realizar a readequação entre 
os núcleos especializados da capital deverão encaminhar 
requerimento ao Defensor Público-Geral até as 18h00 do 
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dia 04 de Dezembro de 2019, de acordo com a seguinte 
vaga:

I - Núcleo Especializado de Família - 01 (uma) vaga;

§1º. O(A) Defensor(a) Público(a) poderá concorrer à 
readequação para a vaga prevista neste edital, conforme 
modelo contido no Anexo I.

Art.5º - Findo o prazo mencionado no artigo anterior, o 
Defensor Público-Geral decidirá os requerimentos até o 
dia 05 de Dezembro de 2019, e expedirá edital com o 
resultado da readequação entre núcleos especializados 
da capital e divulgação das vagas disponíveis para fins 
de remoção.

§1ª. Do resultado da readequação poderá o(a) Defensor(a) 
Público(a) interessado(a) apresentar recurso ao Defensor 
Público-Geral. A impugnação deverá ser protocolada até 
as 17h00 do dia 06 de Dezembro de 2019 no Gabinete do 
Defensor Público-Geral.

§2º. O Defensor Público-Geral publicará o resultado das 
impugnações no dia 09 de Dezembro de 2019.

DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO DE REMOÇÃO

Art.6º - As inscrições para o concurso de remoção se 
iniciarão no dia 10 de Dezembro de 2019 e poderão ser 
efetuadas até as 17h00 do dia 12 de Dezembro de 2019, 
por meio de Requerimento dirigido ao Defensor Público-
Geral, a ser protocolado no Gabinete do DPG, conforme 
modelo contido no Anexo II.

§1º. O(A) Defensor(a) Público(a) poderá concorrer à 
remoção para uma ou mais vagas previstas neste edital 
e para quaisquer das vagas decorrentes da remoção dos 
Defensores titulares participantes do certame.

§2º. O(A) Defensor(a) Público(a) deverá especificar em 
seu requerimento a ordem de preferência das vagas 
para as quais pretende concorrer, ainda que atualmente 
ocupadas, visando à otimização do provimento dos cargos 
que vierem a vagar em razão do concurso de remoção.

DA SESSÃO PÚBLICA

Art.7º - Será realizada no dia 13 de Dezembro de 2019, 
às 15h00, na sede da Defensoria Pública do Estado do 
Amapá, situado na Rua Eliezer Levy, nº 1157, bairro 
Central, Macapá/AP, em sessão pública, na qual o 
Defensor Público-Geral decidirá acerca das remoções 
correspondentes aos pedidos formulados.

Parágrafo único. O Defensor Público-Geral poderá 
designar outro(a) Defensor(a) Público(a) para presidir a 
sessão pública de remoção.

Art.8° - O(A) Defensor(a) Público(a) regularmente inscrito 
será dispensado de suas atividades para participar 
da sessão pública de forma direta ou poderá se fazer 

representar por procurador regularmente constituído, sob 
pena de desistência tácita em relação à remoção para 
qualquer ofício naquela sessão.

Parágrafo único. Comparecendo à sessão pública, o(a) 
Defensor(a) Público(a) regularmente inscrito assinará a 
lista de presença.

Art.9º - As vagas inicialmente ofertadas aos Defensores 
participantes do concurso de remoção serão preenchidas 
de acordo com a distribuição após o resultado da 
readequação, respeitada a ordem de preferência 
apresentada pelos Defensores Públicos.

Art.10 – Encerrada a primeira etapa da remoção com 
o preenchimento das vagas indicadas de acordo com a 
distribuição após o resultado da readequação, terá início 
novo procedimento de remoção, que será realizado 
quantas vezes forem necessárias na mesma sessão, até 
que não haja mais vagas nos núcleos e/ou interessados 
nas vagas.

Art.11 – Definida a escolha da vaga, o Defensor Público 
Geral, preenchidos os demais requisitos, imediatamente 
removerá o(a) Defensor(a) participante, declarando 
vaga a sua lotação no Núcleo do qual o(a) Defensor(a) 
removido era titular.

Art.12 – O(A) Defensor(a) Público(a) participante 
poderá apresentar desistência do certame até o início 
da sessão, ou renunciar às vagas nos Núcleos as quais 
está concorrendo, no momento da decisão de remoção 
de cada uma, sob pena de preclusão, conforme modelo 
contido no Anexo III.

Art.13 – Uma vez removido(a) o(a) Defensor(a) Público(a), 
este(a) continuará concorrendo às vagas nos Núcleos que 
tenha elencado como de maior preferência que aquela 
para a qual foi removido, deixando automaticamente de 
concorrer em relação às de menor preferência.

Art.14 – Ao final da sessão, o presidente proclamará o 
resultado dos pedidos de remoção.

DOS RECUROS

Art. 15 – Da decisão de remoção caberá recurso ao 
Conselho Superior da Defensoria Pública, que deverá ser 
apresentado, de forma inequívoca, até o encerramento da 
sessão pública, devendo constar na ata da sessão, sob 
pena de preclusão.

Art. 16 – A apresentação das razões recursais deverá se 
dar até o dia 16 de Dezembro de 2019, sendo dirigidas ao 
Defensor Público-Geral, que as encaminhará ao Conselho 
Superior da Defensoria Pública, juntamente com cópia da 
ata da sessão e outros documentos pertinentes.

DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO 
DE REMOÇÃO
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Art. 17 – Decidida a remoção pelo Defensor Público-Geral 
e na ausência de recurso, será publicado o resultado do 
concurso de remoção no Diário Oficial do Estado.

Art.18 – A autorização para a transferência do local de 
lotação do(a) Defensor(a) para a vaga escolhida na 
remoção, ficará condicionada a existência de substituto 
para a vaga deixada.

Art. 19 – Havendo recurso, o Conselho Superior decidirá 
sobre o mesmo em sessão extraordinária no prazo de 
até 05 (cinco) dias, observado o disposto no artigo 21 
da Resolução nº 06/2019/CSDPEAP, fazendo publicar a 
seguir o resultado do recurso no Diário Oficial do Estado.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 – Fica assegurado o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas para impugnação do presente Edital, que começará 
a fluir a partir do dia seguinte ao de sua publicação, 
que deverá ser dirigida ao Defensor Público-Geral, que 
decidirá em 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 21 – Os casos omissos serão decididos pelo Defensor 
Público-Geral.

Art.22 – Este Edital entrará em vigor na data de sua 
assinatura.

Publique-se, Comunique-se, Cumpra-se.

Macapá-AP, 02 de Dezembro de 2019.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0620/2019
HASH: 2019-1202-0002-0248

PORTARIA N.º 440/2019-DGPC

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, da Lei 
n.º 0883, de 23 de março de 2005 e pelo Decreto n.º 1182, 
publicado no DOE n.º 6666, de 23 de abril de 2018, c/c 
com o art. 159 e seguintes, da Lei 066/93, e

CONSIDERANDO as razões fáticas e jurídicas expostas 
no AIPA 061/2018-DD/CGPC, instaurado para apurar o teor 
do Ofício n.º 023/2018-3ª PICC SP, subscrito pelo Exmo. 
Sr. Promotor de Justiça, Flávio Costa Cavalcante, o qual 
encaminhou cópia do IP n.º 015/2018-9ª DP, decorrente da 
Requisição Ministerial n.º 0523/2004, para conhecimento 
e providências acerca da reiterada desídia de Autoridade 
Policial, que por sua inércia, deu causa ao arquivamento 
do caderno inquisitorial, em razão da prescrição, fato 
que torna plenamente justificável a instauração de 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR, para 
apurar possíveis infrações administrativas e a respectiva 
autoria, elaborando-se ao final dos trabalhos o relatório 

conclusivo,

RESOLVE:

DESIGNAR, os servidores seguintes para compor a 
Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar: 
PLÍNIO RORIZ CUNHA FILHO, Delegado de Polícia 
Civil, Matrícula nº 31006-9, como Presidente; Exmo. 
Sr. RONALDO DE OLIVEIRA ENTRINGE, Delegado 
de Polícia Civil, matrícula nº 1027719, como membro e 
Exmo. Sr. TILLY AGRA OLIVEIRA MARREIRO, matrícula 
n.º 1027590, como membro integrante da Comissão, para 
apurar os fatos no prazo legal previsto no parágrafo único 
do art. 161, da Lei nº 066/93.

DELIBERAR que a Comissão poderá reportar-se 
diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, 
em diligências necessárias a instrução processual.

Dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 01 de outubro de 2019.
ANTÔNIO UBERLÂNDIO AZEVEDO GOMES
Delegado Geral de Polícia Civil
HASH: 2019-1202-0002-0259

PORTARIA N.º 442/2019-DGPC

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, da Lei 
n.º 0883, de 23 de março de 2005 e pelo Decreto n.º 1182, 
publicado no DOE n.º 6666, de 23 de abril de 2018, c/c 
com o art. 159 e seguintes, da Lei 066/93, e  

CONSIDERANDO as razões fáticas e jurídicas expostas 
no AIPA 053/2018-DD/CGPC, instaurado para apurar 
o teor Ofícios n.º 098 e 105 e 112 de 2018-3ª PJTCJ/
STN, subscritos pelo Exmo. Sr. Promotor de Justiça, 
Anderson Batista de Souza, o qual requisita apuração de 
irregularidades e/ou atraso no andamento de 94 (noventa 
e quatro)  procedimentos policiais da 2ª DPS/Santana, 
com dilações de prazo vencidas, sem a apresentação 
de qualquer justificativa por parte da Autoridade 
Policial. Além desse expediente, o Exmo. Sr. Promotor 
requisitou informações sobre o APF n.º 474/2016, 
originado da 1ª DPS, que estava em andamento na 2ª 
DPS, mas não obteve resposta. O mesmo ocorreu com 
os IP’s n.º 113/2016, 009/2017, 010/2017, 012/2017, 
013/2017, 014/2017 e 015/2017 - 2ª DPS, os quais 
embasaram pedido de prisão preventiva ajuizado pela 
Autoridade Policial em desfavor do nacional Fabrício 
da Silva Pantoja, entretanto, não obteve resposta, fatos 
que tornam plenamente justificável a instauração de 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR, para 
apurar possíveis infrações administrativas e a respectiva 
autoria, elaborando-se ao final dos trabalhos o relatório 
conclusivo,

RESOLVE:
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DESIGNAR, os servidores seguintes para compor a 
Comissão de Sindicância Administrativa Disciplinar: Exmo. 
Sr. JANETE MARIA PICANÇO CHAVES, Delegada 
de Polícia Civil, Matrícula nº 310077, como Presidente; 
Exmo. Sr. JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO, Delegado 
de Polícia Civil, matrícula nº 1027662, como membro e 
Exmo. Sr. DANIEL PAES ARAUJO MARSILI, matrícula 
n.º 1027832, como membro integrante da Comissão 
destinada a apurar os fatos no prazo legal previsto no 
parágrafo único do art. 161, da Lei nº 066/93.

DELIBERAR que a Comissão poderá reportar-se 
diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, 
em diligências necessárias a instrução processual.

Dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 03 de outubro de 2019.
ANTÔNIO UBERLÂNDIO AZEVEDO GOMES
Delegado Geral de Polícia Civil
HASH: 2019-1202-0002-0296

PORTARIA N.º 560/2019-DGPC

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, da 
Lei n.º 0883, de 23 de março de 2005 e pelo Decreto n.º 
1182, publicado no DOE n.º 6666, de 23 de abril de 2018, 
combinado com o art. 152, da Lei n.º 8.112/90 e tendo em 
vista os motivos expostos no Ofício n.º 1090/2019-CPAD, 
subscrito pela Presidente da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar n.º 025/2018-DGPC, os quais 
justificam a necessidade de prorrogação dos trabalhos de 
Comissão e regularização do prazo fixado em lei para a 
conclusão dos respectivos trabalhos,

RESOLVE:

PRORROGAR, por 60 dias, o prazo para conclusão 

dos trabalhos da Comissão constituída pela Portaria n.º 
343/2018-DGPC, a contar do primeiro dia subsequente 
ao término do período inicial.

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

Macapá-AP, 29 de novembro de 2019.
Antônio Uberlândio Azevedo Gomes
Delegado Geral de Polícia Civil do Amapá
HASH: 2019-1202-0002-0281

PORTARIA N.º 561/2019-DGPC

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, da 
Lei n.º 0883, de 23 de março de 2005 e pelo Decreto n.º 
1182, publicado no DOE n.º 6666, de 23 de abril de 2018, 
combinado com o art. 168, da Lei n.º 066/93 e tendo em 
vista os motivos expostos no Ofício n.º 1091/2019-CPAD, 
subscrito pela Presidente da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar n.º 008/2019-DGPC, os quais 
justificam a necessidade de prorrogação dos trabalhos de 
Comissão e regularização do prazo fixado em lei para a 
conclusão dos respectivos trabalhos,

RESOLVE:

PRORROGAR, por 60 dias, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da Comissão constituída pela Portaria n.º 
024/2019-DGPC, a contar do primeiro dia subsequente 
ao término do período inicial.

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

Macapá-AP, 29 de novembro de 2019.
Antônio Uberlândio Azevedo Gomes
Delegado Geral de Polícia Civil do Amapá
HASH: 2019-1202-0002-0292

EXTRATO TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019-PMAP
 

A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, inscrita no CNPJ (MF) nº 06.023.862/0001-16, situada na Rua Jovino 
Dinoá nº 146, Bairro Beirol, CEP 68.902-030, Macapá-AP, representada neste ato pelo seu Comandante Geral, CEL 
PM JOSÉ PAULO MATIAS DOS SANTOS, brasileiro, casado, CPF nº 302.270.702-91, RG Nº 105.6685-SSP/MA, 
DECLARA, para os devidos fins, que ADERE através do Processo nº 00002/PM/2019 à Ata de Registro de Preços n.º 
001/2019, decorrente do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 23/2018 – SEGUP/PA, Processo Administrativo 
n.º 2018/396327, destinado à aquisição de coletes de proteção balística.

FORNECEDOR: COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.
CNPJ (MF): 14.533.049/0002-03

Item Especificação qtd Valor 
Unitário

Valor 
Total R$

1 COLETE PROVA TIRO - Tamanho: pequeno; Modelo: masculino; Nível de proteção: 
III-A.

65 950,00 61.750,00
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2 COLETE PROVA TIRO - Tamanho: médio; Modelo: masculino; Nível de proteção: III-A. 70 985,00 68.950,00

3 COLETE PROVA TIRO - Tamanho: grande; Modelo: masculino; Nível de proteção: III-A. 50 1.100,00 55.000,00

4 COLETE PROVA TIRO - Tamanho: pequeno; Modelo: feminino; Nível de proteção: III-A. 69 980,57 67.659,33

5 COLETE PROVA TIRO - Tamanho: médio; Modelo: feminino; Nível de proteção: III-A. 50 918,00 45.900,00

 VALOR TOTAL GLOBAL R$ 299.259,33

Macapá-AP, 28 de novembro de 2019.
José Paulo Matias dos Santos – CEL QOPMC
Comandante Geral da PMAP
HASH: 2019-1202-0002-0249

PUBLICIDADE
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Seção
02

Secretaria de Fazenda

ATO DECLARATÓRIO Nº 2019.000082-SEFAZ

Aprova Regime Especial de procedimentos fiscais para a 
empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. 
relativo à utilização de crédito presumido, na forma que 
especifica.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, tendo em 
vista as disposições do artigo 244 da Lei nº 400/97, c/c os 
artigos 415 e 505 do Decreto nº. 2.269/98 – Regulamento 
do ICMS do Estado do Amapá – RICMS/AP, e;

Considerando que o Regime Especial postulado não 
prejudicará a segurança e a garantia do interesse da 
Administração, estando resguardado o atendimento 
aos princípios de maior simplicidade, racionalidade e 
adequação em face da natureza das operações realizadas 
pelo contribuinte;

Considerando as disposições do Parecer Fiscal nº 
2019.00.00.00273, objeto do pedido formulado no 
processo nº 28730.0153782019-2.

DECLARA:

Cláusula primeira. Fica autorizada a empresa IPIRANGA 
PRODUTOS DE PETROLEO S/A, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Rua Francisco Eugenio, 329, 
São Cristóvão, cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no 
CNPJ sob o nº 33.337.122/0001-27, com filial situada no 
Ramal da Olaria, s/nº, Município de Santana/AP, inscrita 
no CNPJ sob o nº 33.337.122/0077-25, inscrita no CAD-
ICMS nº 03.001.851-5, a utilizar de crédito presumido da 
ALCMS, nos termos do presente Regime Especial.

Cláusula segunda  A Petróleo Brasileiro S/A, localizada 
no Estado do Amazonas, contribuinte substituto tributário, 
fica autorizada a conceder descontos nos DANFEs 
emitidos diretamente nas vendas de gasolina A e óleo 
diesel A (S1800 e S500) para a Ipiranga Produtos de 
Petróleo S/A.

Cláusula terceira – A responsabilidade pela retenção 
e recolhimento do Imposto sobre Operações relativas 
a Circulação de Mercadorias a sobre a Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS incidente nas subsequentes saídas, 
fica atribuída por substituição tributária, inclusive quando 
o destinatário for Transportador Revendedor Retalhista 
(TRR) à Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras.

Cláusula quarta. Os valores referentes aos créditos 
fiscais presumidos sobre as aquisições de AEAC e B100, 
concedidos nos termos do art. 278 do RICMS/AP, serão 
calculados pela distribuidora de combustíveis, tendo por 
base as aquisições mensais de gasolina e óleo diesel, 
respectivamente, deduzidas das quantidades remetidas 
para outras unidades da Federação, e, considerando-se 
os índices obrigatórios de mistura de cada produto.

Cláusula quinta. O valor do crédito fiscal presumido será 
apurado mensalmente pela distribuidora de combustível 
e homologado pelo Núcleo de Macro Segmentos 
Econômicos-NUSEG, da Coordenadoria de Fiscalização-
COFIS, da Secretaria de Estado da Fazenda/SEFAZ/AP, 
concedido mediante crédito financeiro a ser deduzido do 
montante de ICMS Substituição Tributário (ICMS/ST), 
apurado pela Distribuidora de Combustível/ substituto 
tributário.

Cláusula sexta. A SEFAZ/AP instituirá sistema 
informatizado de apuração do valor médio ponderado 
unitário, da alíquota média ponderada e do valor do crédito 
fiscal presumido, limitado às quantidades resultantes 
dos cálculos previstos na Cláusula Quarta deste regime, 
relativamente às aquisições de AEAC e de B100 das 
notas fiscais devidamente desembaraçadas, mediante 
procedimentos previstos a seguir.

Cláusula sétima. Em caso de saldo de estoque de AEAC 
e B100, as quantidades e valores de aquisição serão 
somados às quantidades do mês seguinte, observado o 
disposto nas Cláusulas quarta, quinta e sexta deste Ato 
Declaratório.

Cláusula oitava. Ficam estabelecidos os procedimentos 
para apuração do valor mensal de crédito presumido a 
ser concedido à empresa IPIRANGA PRODUTOS DE 
PETROLEO S/A:

§ 1º Os valores mensais de crédito presumido sobre 
as aquisições de biocombustíveis (álcool etílico anidro 
combustível e biodiesel B100), a ser concedidos nos 
termos do artigo 278 do RICMS/AP, serão calculados, por 
produto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

CPM = [(((QCA - QCR) / (1 – IM)) – (QCA – QCR)) * CPUp]

Onde:

CPM: Crédito Presumido Mensal;

QCA: Quantidade de Combustível (gasolina A ou óleo 
diesel) adquirida no mês;
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QCR: Quantidade de Combustível Puro remetido para 
outra unidade da  Federação;

IM: índice de Mistura do Combustível;

CPUp: Valor do Crédito Fiscal Presumido Unitário 
Ponderado;

§ 2º  O valor do crédito fiscal presumido unitário 
ponderado será calculado com base nas notas fiscais de 
aquisição desembaraçadas no mês e referenciadas com 
os respectivos conhecimentos de transporte, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula:

CPUp = [( ∑(QBA*PUA)/ ∑ (QBA)) * (∑(vtb * ALIQ) / ∑ 
(vtb))]

Onde:

CPUp: Valor do Crédito Presumido Unitário Ponderado;

QBA: Quantidade de Biocombustível Adquirida;

PUA: Preço Unitário de Aquisição do Biocombustível;

VTB: Valor Total Bruto do Biocombustível Adquirido;

ALIQ: Alíquota Praticada conforme a origem do 
Combustível.

I - Para os efeitos da fórmula de que trata o caput, as 
operações internas e com biocombustíveis de origem 
estrangeira terão alíquota zero, nos termos do §2º do 
artigo 21 do Capítulo IV do Anexo IX do RICMS/AP e da 
Cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/2007, 
sendo as quantidades adquiridas consideradas no cálculo.

II - Os saldos de estoque de biocombustível não 
computado nos cálculos de crédito presumido, em razão 
das quantidades adquiridas de gasolina A e óleo diesel 
e do índice de mistura, serão somados às aquisições do 
mês seguinte, observando-se as médias ponderadas de 
preço unitário e alíquotas encontradas no mês.

III - Se o somatório das quantidades adquiridas de 
biocombustíveis mais o saldo remanescente do mês 
anterior for menor que o necessário para a mistura, em 
razão das quantidades de combustíveis consumidas 
no Estado do Amapá, os cálculos do valor do crédito 
presumido unitário ponderado se limitarão aos volumes de 
biocombustíveis adquiridos mais o saldo remanescente.

IV - As quantidades que serão consideradas como saldo 
do mês resultará da diferença entre as quantidades 
adquiridas do biocombustível e daquelas necessárias 
para a mistura, em razão das quantidades totais do 
combustível adquirido.

V - Para os efeitos do previsto no § 2º, a IPIRANGA 
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A deverá manter 
rigoroso controle de estoque, com todos os registros das 

movimentações de entradas e saídas dos biocombustíveis, 
inclusive com emissão das notas fiscais de saídas, para 
comprovação dos saldos de estoque junto à Coordenadoria 
de Fiscalização/COFIS da SEFAZ/AP.

VI - Nas operações de vendas de biocombustíveis entre 
congêneres, a Distribuidora alienante deverá referenciar 
a chave de acesso da nota fiscal eletrônica – NF-e de 
origem do produto, da qual o sistema extrairá os valores 
referentes ao preço de aquisição e alíquota.

VII - Na hipótese de saída de combustível sem que 
ocorra a mistura com o AEAC ou o biodiesel B100, não 
será concedido o crédito fiscal presumido relativo ao 
biocombustível.

VIII - Cabe ao Núcleo de Macro Segmentos Econômicos/
NUSEG da Coordenadoria de Fiscalização - COFIS, 
analisar mensalmente os resultados apresentados pelos 
sistemas de apuração do valor do crédito presumido a 
ser concedido à IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 
S/A, ao apresentar  movimentação de aquisição de 
biocombustível e emitir documento autorizativo de 
“HOMOLOGAÇÃO FISCAL DE RESSARCIMENTO 
PARA A IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, 
destinado ao contribuinte substituto tributário dos produtos 
gasolina A e óleo diesel, apontando os valores de crédito a 
ser concedidos à IPIRANGA.

IX - Os cálculos do valor do crédito presumido a ser 
concedido e a emissão do respectivo documento 
autorizativo deverão ser apresentados ao contribuinte 
substituto tributário até o dia 07 do mês seguinte às 
aquisições de combustíveis.

§ 3º O contribuinte  substituto tributário, responsável pela 
apuração do ICMS-ST dos produtos gasolina A e óleo 
diesel, deduzirá do montante apurado de ICMS/ST da 
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, os valores 
de crédito presumido concedidos por meio de documento 
autorizativo emitido pela SEFAZ/AP, até o limite da 
quantidade vendida dos combustíveis, proporcional ao 
índice de mistura de cada biocombustível.

I - Os valores deduzidos serão lançados na Escrituração 
Fiscal Digital – EFD, nos registros de ajustes E111 e E113, 
informando o número do documento autorizativo, o valor 
do crédito e o número da inscrição estadual da IPIRANGA 
PRODUTOS DE PETROLEO. S/A.

§ 4º Até o início da vigência deste regime especial, a 
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A deverá 
comprovar, física e documentalmente, junto à COFIS, os 
estoques de biocombustíveis existentes e não computados 
no somatório dos cálculos anteriormente vigente.

I - A não comprovação dos estoques existentes nos 
termos deste parágrafo implicará na desconsideração 
dessas quantidades, para efeito dos cálculos do crédito 
presumido ponderado unitário previsto no § 2º deste Ato 
Declaratório.
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Clausula nona. O presente Ato Declaratório não exonera 
o cumprimento das demais obrigações previstas em Lei e 
no Regulamento do ICMS.

Cláusula décima. O Regime Especial outorgado poderá, 
a qualquer tempo e a critério exclusivo da autoridade 
concedente, ser revogado ou alterado, mediante prévia 
comunicação à empresa autorizada, na ocorrência de:

I – superveniência de norma legal com ele conflitante;

II – situação em que este Regime Especial vier a tornar-se 
prejudicial à Fazenda Pública Estadual;

III – inobservância de qualquer de suas cláusulas e 
condições;

Cláusula décima primeira. O Regime Especial ora 
aprovado terá a duração de 2 (dois) anos a contar de 
sua publicação e sua prorrogação fica condicionada a 
apresentação, pelo interessado, de novo pedido até 30 
(trinta) dias antes do término do prazo de vigência deste 
instrumento.

Cláusula décima segunda.  O Regime Especial entra 
em vigor na data da publicação deste Ato Declaratório no 
Diário Oficial do Estado.

Macapá, 13 de novembro de 2019.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário Estado da Fazenda
HASH: 2019-1202-0002-0306

ATO DECLARATÓRIO Nº 2019.000084-SEFAZ

Prorroga a vigência do Termo de Acordo n.º 002/2016 
- SEFAZ celebrado entre a Secretaria de Estado da 
Fazenda e a empresa AMAUTO - AMAPÁ AUTOMÓVEIS 
LTDA, para adoção do Regime de Substituição Tributária 
nos termos do Convênio ICMS 132/92 e Decreto Estadual 
nº 0432/2016.

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições 
conferidas por Lei e de acordo com a autorização prevista 
no art. 244, da Lei n.º 0400/97 – CTE c/c com os artigos 
415 e 505 do Decreto nº 2.269/98 - RICMS;

Considerando que a prorrogação do Termo de Acordo 
postulado não prejudicará a segurança e a garantia 
do interesse da Administração podendo ser cessado 
ou alterado a qualquer tempo, estando resguardado 
o atendimento aos princípios de maior simplicidade, 
racionalidade e adequação em face da natureza das 
operações realizadas pelo contribuinte;

Considerando, ainda, o contido no Parecer 2019.01.0000281 
objeto do Processo nº 28730.0168942019-7.

DECLARA:

Cláusula primeira. Prorrogada até 31 de dezembro de 
2020 as disposições do Termo de Acordo n.º 002/2016 – 
SEFAZ, que entre si celebram a Secretaria de Estado da 
Fazenda e a Empresa AMAUTO – AMAPÁ AUTOMÓVEIS 
LTDA, CNPJ Nº 04.830.139/0002-02 e CAD/ICMS 
nº 03.049.142-8, referente à adoção do Regime de 
Substituição Tributária nos termos do Convênio ICMS nº 
132/92 e Decreto Estadual nº 0432/2016.

Cláusula Segunda. O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em Lei e 
no Regulamento do ICMS.

Cláusula Terceira. A nova prorrogação do Termo 
de Acordo nº 002/2016-SEFAZ fica condicionada a 
apresentação, pelo interessado, de novo pedido, com 
entrada na repartição fiscal de sua jurisdição até 30 
(trinta) dias antes do término do prazo de vigência deste 
instrumento.   

Cláusula Quarta. Este Ato Declaratório entra em vigor na 
data de publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Macapá, 14 de novembro de 2019.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda
HASH: 2019-1202-0002-0304

ATO DECLARATÓRIO Nº 2019.000085-SEFAZ

Prorroga a vigência do Termo de Acordo n.º 007/2016 
– SEFAZ celebrado entre a Secretaria de Estado da 
Fazenda e a empresa BETRAL VEÍCULOS LTDA., 
para adoção do Regime de Substituição Tributária nos 
termos do Convênio ICMS 132/92 e Decreto Estadual nº 
0432/2016.

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições 
conferidas por Lei e de acordo com a autorização prevista 
no art. 244, da Lei n.º 0400/97 – CTE c/c com os artigos 
415 e 505 do Decreto nº 2.269/98 - RICMS;

Considerando que a prorrogação do Termo de Acordo 
postulado não prejudicará a segurança e a garantia 
do interesse da Administração podendo ser cessado 
ou alterado a qualquer tempo, estando resguardado 
o atendimento aos princípios de maior simplicidade, 
racionalidade e adequação em face da natureza das 
operações realizadas pelo contribuinte;

Considerando, ainda, o contido no Parecer 
2019.01.00.00289 objeto do Processo nº 
28730.0174362019-5.

DECLARA:

Cláusula primeira. Prorrogada até 31 de dezembro de 
2020 as disposições do Termo de Acordo n.º 007/2016 – 
SEFAZ, que entre si celebram a Secretaria de Estado da 
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Fazenda e a Empresa BETRAL VEÍCULOS LTDA, CNPJ 
Nº 34.862.979/0001-29 e CAD/ICMS nº 03.006.932-2, 
referente à adoção do Regime de Substituição Tributária 
nos termos do Decreto Estadual nº 0432/2016.

Cláusula segunda. O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em Lei e 
no Regulamento do ICMS.

Cláusula terceira. A nova prorrogação do Termo de Acordo 
nº 007/2016-SEFAZ fica condicionada a apresentação, 
pelo interessado, de novo pedido, com entrada na 
repartição fiscal de sua jurisdição até 30 (trinta) dias 
antes do término do prazo de vigência deste instrumento.  

Cláusula quarta. Este Ato Declaratório entra em vigor na 
data de publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Macapá, 19 de novembro de 2019.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda
HASH: 2019-1202-0002-0310

ATO DECLARATÓRIO Nº 2019.000086-SEFAZ

Prorroga a vigência do Termo de Acordo n.º 009/2016 – 
SEFAZ celebrado entre a Secretaria de Estado da Fazenda 
e a empresa SAFIRA MOTORS LTDA., para adoção do 
Regime de Substituição Tributária nos termos do Convênio 
ICMS 132/92 e Decreto Estadual nº 0432/2016.

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições 
conferidas por Lei e de acordo com a autorização prevista 
no art. 244, da Lei n.º 0400/97 – CTE c/c com os artigos 
415 e 505 do Decreto nº 2.269/98 - RICMS;

Considerando que a prorrogação do Termo de Acordo 
postulado não prejudicará a segurança e a garantia 
do interesse da Administração podendo ser cessado 
ou alterado a qualquer tempo, estando resguardado 
o atendimento aos princípios de maior simplicidade, 
racionalidade e adequação em face da natureza das 
operações realizadas pelo contribuinte;

Considerando, ainda, o contido no Parecer 
2019.01.00.00291COTRI/SEFAZ objeto do Processo nº 
28730.0174382019-4

DECLARA:

Cláusula primeira. Prorrogada até 31 de dezembro de 
2020 as disposições do Termo de Acordo n.º 009/2016 – 
SEFAZ, que entre si celebram a Secretaria de Estado da 
Fazenda e a Empresa SAFIRA MOTORS LTDA, CNPJ 
Nº 08.863.965/0001-10 e CAD/ICMS nº 03.030.913-1, 
referente à adoção do Regime de Substituição Tributária 
nos termos do Decreto Estadual nº 0432/2016.

Cláusula segunda. O presente Ato não exonera o 

cumprimento das demais obrigações previstas em Lei e 
no Regulamento do ICMS.

Cláusula terceira. A nova prorrogação do Termo de Acordo 
nº 009/2016-SEFAZ fica condicionada a apresentação, 
pelo interessado, de novo pedido, com entrada na 
repartição fiscal de sua jurisdição até 30 (trinta) dias 
antes do término do prazo de vigência deste instrumento.  

Cláusula quarta. Este Ato Declaratório entra em vigor na 
data de publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Macapá, 19 de novembro de 2019.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda
HASH: 2019-1202-0002-0267

ATO DECLARATÓRIO Nº 2019.000087-SEFAZ

Prorroga a vigência do Termo de Acordo n.º 008/2016 
– SEFAZ celebrado entre a Secretaria de Estado da 
Fazenda e a empresa MOSELLI VEÍCULOS LTDA., 
para adoção do Regime de Substituição Tributária nos 
termos do Convênio ICMS 132/92 e Decreto Estadual nº 
0432/2016.

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições 
conferidas por Lei e de acordo com a autorização prevista 
no art. 244, da Lei n.º 0400/97 – CTE c/c com os artigos 
415 e 505 do Decreto nº 2.269/98 - RICMS;

Considerando que a prorrogação do Termo de Acordo 
postulado não prejudicará a segurança e a garantia 
do interesse da Administração podendo ser cessado 
ou alterado a qualquer tempo, estando resguardado 
o atendimento aos princípios de maior simplicidade, 
racionalidade e adequação em face da natureza das 
operações realizadas pelo contribuinte;

Considerando, ainda, o contido no Parecer 
2019.01.00.00294-COTRI/SEFAZ objeto do Processo nº 
28730.0174412019-6.

DECLARA:

Cláusula primeira. Prorrogada até 31 de dezembro de 
2020 as disposições do Termo de Acordo n.º 008/2016 – 
SEFAZ, que entre si celebram a Secretaria de Estado da 
Fazenda e a Empresa MOSELLI VEÍCULOS LTDA, CNPJ 
Nº 02.000.309/0001-07 e CAD/ICMS nº 03.020.300-7, 
referente à adoção do Regime de Substituição Tributária 
nos termos do Decreto Estadual nº 0432/2016.

Cláusula segunda. O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em Lei e 
no Regulamento do ICMS.

Cláusula terceira. A nova prorrogação do Termo de Acordo 
nº 008/2016-SEFAZ fica condicionada a apresentação, 
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pelo interessado, de novo pedido, com entrada na 
repartição fiscal de sua jurisdição até 30 (trinta) dias antes 
do término do prazo de vigência deste instrumento.  

Cláusula quarta. Este Ato Declaratório entra em vigor na 
data de publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Macapá, 19 de novembro de 2019.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda
HASH: 2019-1202-0002-0307

ATO DECLARATORIO Nº 2019.000088-SEFAZ

Prorroga a vigência do Termo de Acordo n.º 010/2016 
– SEFAZ celebrado entre a Secretaria de Estado da 
Fazenda e a empresa GRAND CITÉ AUTOMÓVEIS 
LTDA., para adoção do Regime de Substituição Tributária 
nos termos do Convênio ICMS 132/92 e Decreto Estadual 
nº 0432/2016.

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições 
conferidas por Lei e de acordo com a autorização prevista 
no art. 244, da Lei n.º 0400/97 – CTE c/c com os artigos 
415 e 505 do Decreto nº 2.269/98 - RICMS;

Considerando que a prorrogação do Termo de Acordo 
postulado não prejudicará a segurança e a garantia 
do interesse da Administração podendo ser cessado 
ou alterado a qualquer tempo, estando resguardado 
o atendimento aos princípios de maior simplicidade, 
racionalidade e adequação em face da natureza das 
operações realizadas pelo contribuinte;

Considerando, ainda, o contido no Parecer 
2019.01.00.00295/SEFAZ, objeto do Processo nº 
28730.0168962019-6;

DECLARA:

Cláusula primeira. Prorrogada até 31 de dezembro de 
2020 as disposições do Termo de Acordo n.º 010/2016 
– SEFAZ, que entre si celebram a Secretaria de Estado 
da Fazenda e a Empresa GRAND CITÉ AUTOMÓVEIS 
LTDA, CNPJ Nº 23.821.809/0001-80 e CAD/ICMS 
nº 03.052.469-5, referente à adoção do Regime de 
Substituição Tributária nos termos do Convênio ICMS nº 
132/92 e Decreto Estadual nº 0432/2016.

Cláusula segunda. O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em Lei e 
no Regulamento do ICMS.

Cláusula terceira. A nova prorrogação do Termo de Acordo 
nº 010/2016-SEFAZ fica condicionada a apresentação, 
pelo interessado, de novo pedido, com entrada na 
repartição fiscal de sua jurisdição até 30 (trinta) dias 
antes do término do prazo de vigência deste instrumento.  

Cláusula quarta. Este Ato Declaratório entra em vigor na 
data de publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Macapá, 19 de novembro de 2019.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda
HASH: 2019-1202-0002-0299

ATO DECLARATÓRIO Nº 2019.000089-SEFAZ

Prorroga a vigência do Termo de Acordo n.º 2017.000003/
SEFAZ celebrado entre a Secretaria de Estado da Fazenda 
e a empresa DUBAI AUTOMÓVEIS LTDA, para adoção 
do Regime de Substituição Tributária nos termos do 
Convênio ICMS 132/92 e Decreto Estadual nº 0432/2016.

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições 
conferidas por Lei e de acordo com a autorização prevista 
no art. 244, da Lei n.º 0400/97 – CTE c/c com os artigos 
415 e 505 do Decreto nº 2.269/98 - RICMS;

Considerando que a prorrogação do Termo de Acordo 
postulado não prejudicará a segurança e a garantia 
do interesse da Administração podendo ser cessado 
ou alterado a qualquer tempo, estando resguardado 
o atendimento aos princípios de maior simplicidade, 
racionalidade e adequação em face da natureza das 
operações realizadas pelo contribuinte;

Considerando, ainda, o contido no Parecer 
2019.01.00.00297/SEFAZ objeto do Processo nº 
28730.0168972019-0.

DECLARA:

Cláusula primeira. Prorrogada até 31 de dezembro de 
2020 as disposições do Termo de Acordo n.º 2017.000003/
SEFAZ, que entre si celebram a Secretaria de Estado da 
Fazenda e a Empresa DUBAI AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ 
Nº 26.363.873/0001-52 e CAD/ICMS nº 03.055.345-8, 
referente à adoção do Regime de Substituição Tributária 
nos termos do Convênio ICMS nº 132/92 e Decreto 
Estadual nº 0432/2016.

Cláusula segunda. O presente Ato não exonera o 
cumprimento das demais obrigações previstas em Lei e 
no Regulamento do ICMS.

Cláusula terceira. A nova prorrogação do Termo de 
Acordo nº 2017.000003-SEFAZ fica condicionada a 
apresentação, pelo interessado, de novo pedido, com 
entrada na repartição fiscal de sua jurisdição até 30 
(trinta) dias antes do término do prazo de vigência deste 
instrumento.  

Cláusula quarta. Este Ato Declaratório entra em vigor na 
data de publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.
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Macapá, 21 de novembro de 2019.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda
HASH: 2019-1202-0002-0300

ATO DECLARATÓRIO Nº 2019.000090-SEFAZ

Prorroga a vigência do Ato Declaratório nº 011/2016-SEFAZ, 
que aprova Regime Especial para a empresa EMBRATEL 
TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente ao 
cumprimento obrigações relativas ao ICMS, na forma que 
especifica.

O Secretário de Estado da Fazenda, tendo em vista 
as disposições do artigo  251, da Lei nº 400, de 22 de 
dezembro de 1997 c/c com os artigos 505 do Decreto n° 
2269/98 – RICMS;                                                                              

Considerando o disposto no art. 415 do Regulamento do 
ICMS, Decreto n° 2269/98 – RICMS;

Considerando, ainda, o disposto no 
Parecer2019.01.05.00134 COTRI/SEFAZ, objeto do pedido 
formulado por meio do processo nº 28730.0106732019-9.

DECLARA:

Cláusula primeira – Autorizada a prorrogação do Ato 
Declaratório nº 011/2016-SEFAZ, até 30 de dezembro de 
2021, que aprova regime especial relativo ao cumprimento 
de obrigações relativas ao ICMS à empresa EMBRATEL 
TVSAT TELECOMUNICAÇÕES  LTDA, Inscrição 
Estadual nº 03.032.890-0.

Cláusula segunda O Regime Especial outorgado poderá, 
a qualquer tempo e a critério exclusivo da autoridade 
concedente, ser revogado ou alterado, mediante prévia 
comunicação à empresa autorizada, na ocorrência de:

I – superveniência de norma legal com ele conflitante;

II – situação em que este Regime Especial vier a tornar-se 
prejudicial à Fazenda pública estadual;

III – inobservância de quaisquer de suas cláusulas e 
condições;

Cláusula terceira – O presente Ato Declaratório não 
exonera o cumprimento das demais obrigações previstas 
em Lei e no Regulamento do ICMS.

Cláusula quarta - Este Ato Declaratório entra em vigor na 
data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2020.

Macapá, 21 de novembro de 2019.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda
HASH: 2019-1202-0002-0280

Secretaria de Infraestrutura

AVISO DE ADIAMENTO ABERTURA DA LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019-CPL/SEINF/GEA.

Comunicamos aos potenciais interessados que a TOMADA 
DE PREÇOS nº 007/2019-CPL/SEINF/GEA. Data sessão 
publica: prevista para o dia: 16/11/2019, às 09:00 (horas).

Ocorrerá no dia: 20/12/2019, ás 09:00 (nove) horas.

Motivo: Não publicada do aviso de licitação no Jornal 
Diário do Amapá no prazo regulamentar previsto no Inc. 
III, Art. 21 da Lei nº 8.666/93.

OBJETO: Obra de Reforma do Prédio cedido pela 
SEAD à Delegacia Geral de policia Civil para instalação 
da atividade de Patrimônio/DGPC, Bairro Alvorada, no 
Município de Macapá-AP.

Processo nº 196.292850/2018-SEINF.

Os interessados em participar do certame licitatório, 
poderão examinar e/ou adquirir o edital e seus anexos, 
(através de pen drive), na sala da CPL, na Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, na Avenida FAB, n°. 1276, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 13:00

Macapá-AP, 02 de novembro de 2019.
ELIVALDO SANTOS SOARES
Presidente da CPL/SEINF/GEA
HASH: 2019-1202-0002-0256

AVISO PREGÃO ELETRONICO Nº. 002/2019-CPL/
SEINF/GEA.

Processo nº 196.533229/2019-SEINF

Tipo de Licitação: Menor Preço por Lote

O presente Pregão Eletrônico tem como objeto 
Contratação de Empresa Especializada em Execução 
de Projetos Sociais para a Viabilização das Ações / 
Atividades Previstas no Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial (PDST), junto às 2.148 Famílias 
Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Programa 
Minha Casa Minha Vida, no Residencial Macapaba 
I, e 2.218 Famílias Beneficiadas com  as Unidades 
Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, no 
Residencial Macapaba II, localizado na Rodovia 156, no 
Município de Macapá / AP.

Acolhimento das Propostas: 05/12/2019 a partir das 
08h00 min, até as 08h30min do dia 18/12/2019 (horário 
de Brasília).

Início da Sessão de Disputa de Preço: às 09h30min do dia 
18/12/2019 (horário de Brasília).
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Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

Licitação nº 796172
Macapá-AP, 02 de dezembro de 2019.
Elivaldo Santos Soares
Portaria nº 087/2019
Pregoeiro-CPL/SEINF
HASH: 2019-1202-0002-0244

Secretaria de Mobilização Social

EXTRATO CONTRATO Nº 008/2019-SIMS/PATRICIA F. 
M. E SILVA EIRELI- ME

Partes: CONTRATO nº008/2019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL E A EMPRESA PATRICIA F. M. E 
SILVA EIRELI- ME PARA OS FINS NELE DECLARADOS.

Do fundamento legal: O presente CONTRATO é decorrente 
da licitação realizada pelo Ministério Público do Estado 
do Amapá, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos 
termos da Lei 10520/2002 e do Decreto nº3.555/2000, 
estando vinculado a Lei Federal nº8666 de 21 de junho de 
1993 ,Parecer Jurídico nº 824/2019- PLCC/PGE/AP e aos 
demais preceitos de direito.

Do objeto: O presente Contrato tem por objeto a Adesão 
de Sistema de Registro de Preços para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços 
de agenciamento de passagens aéreas por taxa de 
agenciamento, compreendendo reserva, emissão, 
remarcação, cancelamento e reembolso de passagens 
aéreas nacionais e internacionais de natureza continuada, 
por intermédio de operadora de agência de viagens, em 
viagens a serviço e eventos específicos, que atenderão 
as necessidades da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social - SIMS, na execução de convênio e 
programas utilizando recursos de origem federal através 
dos Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, 
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – 
CONSEA-AP convênio SESAN/MDS/014/2016, Programa 
Criança Feliz - PCF nº170035, Ações Estratégicas do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI nº 
160017 e o Índice de Gestão Descentralizado do Sistema 
Único de Assistência Social – IGDSUAS nº160007 e 
Índice de Gestão Descentralizado do Programa Bolsa 
Família - IGDPBF nº 160008, conforme especificações 
constantes noTermo de Referência que é parte integrante 
deste contrato

DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas 
decorrentes da contratação do objeto deste termo tem o 
valor estimado de R$:279.898,00(duzentos e setenta e 
nove mil oitocentos e noventa e oito reais) será alocada 
dos Recursos do Fundo da Assistência Social- FAS, 
Unidade Gestora 310301 conforme descrição abaixo:

Valor R$ 22.000,00(Vinte e dois mil reais), Programa 
0025 –Segurança Alimentar e Nutricional, Ação 2644- 
Educação Alimentar e Nutricional -SESAN/ MDS/014/2016 
Nº839210, Natureza de Despesa 33.90.33, Fonte 203;

-Valor R$ 25.000,00(Vinte e cinco mil reais), Programa 
0026 – Gestão do Sistema Único de Assistência Social- 
SUAS, Ação 2674- Monitoramento e Vigilância Social- 
PCF nº 170035, Natureza de Despesa 33.90.33, Fonte 
217;

Valor R$ 45.000,00(Quarenta e cinco mil reais), 
Programa 0026 – Gestão do Sistema Único de Assistência 
Social- SUAS, Ação 2674- Monitoramento e Vigilância 
Social- AEPETI nº 160017, Natureza de Despesa 
33.90.33, Fonte 217;

Valor R$ 70.000,00(Setenta mil reais), Programa 0026 
– Gestão do Sistema Único de Assistência Social- SUAS, 
Ação 2674- Monitoramento e Vigilância Social- IGDSUAS 
nº 160007, Natureza de Despesa 33.90.33, Fonte 217;

Valor R$ 101.000,00(Cento e um mil reais), Programa 
0026 – Gestão do Sistema Único de Assistência Social- 
SUAS, Ação 2674- Monitoramento e Vigilância Social- 
PBF nº 160008, Natureza de Despesa 33.90.33, Fonte 
217;

Valor R$ 16.898,00(Dezesseis mil, oitocentos noventa e 
oito reais), Programa 0026 – Gestão do Sistema Único de 
Assistência Social- SUAS, Ação 2673- Acompanhamento 
das Instâncias Colegiadas – CEAS\AP, Natureza de 
Despesa 33.90.33, Fonte 217

VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: O presente Contato 
terá vigência 12 (doze ) meses, com inicio a partir de sua 
assinatura, e será prorrogável na forma da lei.

Macapá-AP, 22 de NOVEMBRO de 2019
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social/
Sims
HASH: 2019-1202-0002-0312

PORTARIA Nº 303/2019-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 
20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância 
com o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro 
de 2005, tendo em vista o contido no Memo nº86/2019-
CEPBF/CPS/GAB/SIMS e Processo nº428/2019.         

RESOLVE:      

Art. 1º Homologar o deslocamento da Servidora Andréia 
Leite da Silva – Analista de Planejamento e Orçamento, 
que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá/
AP até a Cidade de Brasília/DF, no período 26 a 29 de 
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novembro de 2019, com objetivo de participar do Encontro 
Nacional da Rede Colaborativa de Gestão do Programa 
Bolsa Família.

Art. 2º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Macapá/Ap. 29 de Novembro de 2019.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019
HASH: 2019-1202-0002-0246

PORTARIA Nº 304/2019-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 
20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância 
com o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro 
de 2005, tendo em vista o contido no Memo nº253/2019-
GAB/SIMS.       

RESOLVE:             

Art. 1º - Designar os Servidores, Cleide Maria de Araújo 
Mendes, Chefe de Gabinete / Gab. Exec. CDS-3 – Titular e 
Rony Neres Pereira, Gerente de Mobilização e Articulação 
Institucional CDS 1- Suplente, para fiscalizarem a execução 
do Contrato nº 008/2019-SIMS, cujo objeto a Adesão de 
Sistema de Registro de Preço para prestação de serviços 
de agendamento e fornecimento de passagens aéreas por 
taxa de agenciamento, compreendendo reserva, emissão, 
remarcação, cancelamento e reemboso de nacionais e 
internacionais de natureza continuada, por intermédio de 
operadora de agência de viagens a serviço e eventos 
específicos,  referente ao Processo nº 419/2019-
SIMS no qual a Secretaria de Inclusão e Mobilização 
Social – SIMS é a Contratante e a Empresa Patrícia 
F. M. e Silva Eireli - ME como Contratada.

Art. 2º - Determinar que os fiscais ora designados deverão:

I. Zelar pelo fiel cumprimento do referido contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou das improbidades observadas e, submetendo 
aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as 
providências que ultrapassem a sua competência, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93;

Avaliar continuamente, a qualidade dos serviços prestados 
pela CONTRATADA, na periodicidade adequada ao 
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;

Atestar formalmente, nos autos do processo, as notas 
fiscais relativas aos serviços executados antes do 
encaminhamento para pagamento.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de 
sua publicação, revoga-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Macapá/Ap. 29 de Novembro de 2019.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019
HASH: 2019-1202-0002-0247

TERMO DE ADESÃO Nº 001/2019-SIMS

PROCESSO Nº 419/2019-SIMS

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 007/2019-MPAP DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
025/2018 –MPAP para atender as necessidades da 
Secretaria de Inclusão e Mobilização Social SIMS, 
Conselho Estadual de Assistência Social do Estado do 
Amapá- CEAS/AP, Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional- CONSEA e os seguintes convênios: 
Criança Feliz nº170035,Ações Estratégicas do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil- AEPETI nº160017, 
Índice de Gestão do Sistema Único de Assistência Social 
– IGDE- SUAS nº160007

PARTES: governo do estado do Amapá, por intermédio 
da SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL – SIMS como CONTRATANTE e 
a empresa PATRICIA F. M. E SILVA EIRELI- ME

DO OBJETO: O presente termo tem por objeto Adesão a 
Ata de Registro de Preço nº007/2019-MPAP, oriunda do 
Pregão Presencial n° 025/2018 –MPAP para atender as 
necessidades da Secretaria de Inclusão e Mobilização 
Social SIMS, Conselho Estadual de Assistência Social 
do Estado do Amapá- CEAS/AP, Conselho Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutricional- CONSEA e os 
seguintes convênios: Criança Feliz nº170035,Ações 
Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil- AEPETI nº160017, Índice de Gestão do Sistema 
Único de Assistência Social – IGDE- SUAS nº160007 no 
Processo Administrativo Nº 419/2019-SIMS.

Empresa Adjudicatária: PATRICIA F. M. E SILVA EIRELI- 
ME, inscrita no CNPJ n°11.671.995/0001-39, com sede 
sito na Rua Hildemar Maia 3389/B, Bairro Buritizal 
CEP: 68.902-870, Macapá/AP, neste ato representada 
pelo Senhora Patrícia Fernandes Monteiro e Silva, 
brasileira,empresária, portador do R.G. n° 188220 PTC/
AP e C.P.F. n°. 11.671.995/0001-39

DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá sua vigência 
condicionada aos termos da Ata aderida, a saber: ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º nº007/2019-MPAP , cuja 
validade é de 12(doze) meses a partir de sua publicação

DA PUBLICIDADE: O extrato da presente Termo de 
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Adesão será publicado no órgão da imprensa oficial do 
Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 
da lei nº 8.666/1993.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes 
assinam o presente Termo de Adesão em três vias de 
igual teor e forma para todos os fins de direito.

Macapá-AP, 22 de novembro de 2019.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL/SIMS
HASH: 2019-1202-0002-0278

Secretaria Do Trabalho

e Empreendedorismo

JUSTIFICATIVA 001/2019 - SETE.

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6º, da Instrução 
Normativa nº 0001/2016, de 01 de Junho de 2016, 
emitida pela Controladoria-Geral do Estado do Amapá, a 
Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo-
SETE justifica neste ato a necessidade de pagamento 
fora de ordem cronológica, da PD’s nºs 2019PD00212 
emitida em 09/10/2019, no valor total R$ 12.000,00 
(Doze mil reais), alusivo à Nota Fiscal nº 807, da PD’s nºs 
2019PD00232 emitida em 24/10/2019, no valor total R$ 
12.000,00 (Doze mil reais), alusivo à Nota Fiscal nº 810, 
da PD’s nºs 2019PD00257 emitida em 22/11/2019, no 
valor total R$ 12.000,00 (Doze mil reais), alusivo à Nota 
Fiscal nº 824 e da PD’s nºs 2019PD00269 emitida em 
02/12/2019, no valor total R$ 12.000,00 (Doze mil reais), 
alusivo à Nota Fiscal nº 832, ao prestador de serviço D B 
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº. 17.489.423/0001-10, 
correspondente aos meses de setembro à dezembro/2019, 
Contrato nº 001/2019-SETE, que tem como objeto 
a prestação de serviços de locação de imóvel para 
instalação e funcionamento da Coordenação do Trabalho/
SETE e do Centro de Atendimento ao Trabalhador/CTA-
CT/SETE (Casa do Trabalhador), conforme o processo nº 
28780.152/2018, pelos seguintes motivos:

1º Trata-se de contrato com pagamento mensal.

2º O prédio locado a esta SETE é de suma importância 
para atender as necessidades de prestação de serviços à 
comunidade por este Estado.

3º É preciso possibilitar condições financeiras à empresa 
que presta o serviço de locação do imóvel onde funciona 
a Coordenação do Trabalho/SETE e do Centro de 
Atendimento ao Trabalhador/CTA-CT/SETE (Casa do 
Trabalhador) para cumprir com esta prestação de serviço 
evitando uma ordem de despejo e posterior interdição do 
prédio, o que acarretaria sérios prejuízos ao Estado.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

Macapá/AP, 02 de dezembro de 2019.
KARLA MARCELLA FERNANDES CHESCA
SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO/SETE
Dec. nº 0017/2019 02/01/2019
HASH: 2019-1202-0002-0320

JUSTIFICATIVA 002/2019 - SETE.

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6º, da Instrução 
Normativa nº 0001/2016, de 01 de Junho de 2016, 
emitida pela Controladoria-Geral do Estado do Amapá, a 
Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo-
SETE justifica neste ato a necessidade de pagamento 
fora de ordem cronológica, da PD’s nºs 2019PD00233 
emitida em 24/10/2019, no valor total R$ 7.600,00 (Sete 
mil e seiscentos reais), alusivo à Nota Fiscal nº 809, 
da PD’s nºs 2019PD00256 emitida em 22/11/2019, no 
valor total R$7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais), 
alusivo à Nota Fiscal nº 823, da PD’s nºs 2019PD00270 
emitida em 02/12/2019, no valor total 7.600,00 (Sete 
mil e seiscentos reais), alusivo à Nota Fiscal nº 831, ao 
prestador de serviço D B PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 
nº. 17.489.423/0001-10, correspondente aos meses 
de outubro à dezembro/2019, Contrato nº 003/2019-
SETE, que tem como objeto a prestação de serviços de 
locação de imóvel para funcionamento da Garagem para 
guarda dos veículos oficiais e credenciados da SETE e 
de Almoxarifado para guarda da estrutura de barracas 
e tendas, utilizadas nas feiras e eventos promovidos 
e fomentados pelo Governo do Estado, conforme o 
processo nº 28780.004/2019, pelos seguintes motivos:

1º Trata-se de contrato com pagamento mensal.

2º O prédio locado a esta SETE é de suma importância 
para atender as necessidades de prestação de serviços à 
comunidade por este Estado.

3º É preciso possibilitar condições financeiras à empresa 
que presta o serviço de locação do imóvel onde funciona a 
Garagem para guarda dos veículos oficiais e credenciados 
da SETE e de Almoxarifado para guarda da estrutura de 
barracas e tendas, utilizadas nas feiras e eventos do 
Governo do Estado para cumprir com esta prestação 
de serviço evitando uma ordem de despejo e posterior 
interdição do prédio, o que acarretaria sérios prejuízos ao 
Estado.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

Macapá/AP, 02 de dezembro de 2019.
KARLA MARCELLA FERNANDES CHESCA
SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO/SETE
Dec. nº 0017/2019 02/01/2019
HASH: 2019-1202-0002-0321
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JUSTIFICATIVA 003/2019 - SETE.

Em cumprimento ao Item III, do Art. 6º, da Instrução 
Normativa nº 0001/2016, de 01 de Junho de 2016, 
emitida pela Controladoria-Geral do Estado do Amapá, a 
Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo-
SETE justifica neste ato a necessidade de pagamento 
fora de ordem cronológica, da PD nº 2019PD00226 
emitida em 21/10/2019, no valor total R$ 108.000,00 
(Cento e oito mil reais), ao prestador de serviço 
ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA, CNPJ nº 
01.241.430/0001-68, correspondente ao meses de 
Julho a outubro/2019, Contrato nº 004/2015-SETE, que 
tem como objeto a prestação de serviços de locação 
de imóvel para funcionamento das atividades fins da 
Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo-
SETE, conforme o processo nº 28780.068/2018, pelos 
seguintes motivos:

1º Trata-se de contrato com pagamento mensal.

2º O prédio locado a esta SETE é de suma importância 
para atender as necessidades de prestação de serviços à 
comunidade por este Estado.

3º É preciso possibilitar condições financeiras à empresa 
que presta o serviço de locação do imóvel onde funciona 
a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo 
para cumprir com esta prestação de serviço evitando uma 
ordem de despejo e posterior interdição do prédio, o que 
acarretaria sérios prejuízos ao Estado.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

Macapá/AP, 02 de dezembro de 2019.
KARLA MARCELLA FERNANDES CHESCA
SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO/SETE
Dec. nº 0017/2019 02/01/2019
HASH: 2019-1202-0002-0322

Secretaria de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2019-NL/COGEC/SESA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019

Aos sete de novembro de dois mil e dezenove, a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá, neste ato 
denominado CONTRATANTE, com sede na Av. FAB, nº 69 - Centro, Macapá-AP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 
23.086.176/0001-03, representada por seu Secretário de Estado, Sr. JOÃO BITTENCOURT DA SILVA, Decreto nº 1603 
de 15 de abril de 2019, portador da Cédula de Identidade nº 296292-SSP/AP e CPF (MF) nº 179.777.972-91, residente 
e domiciliado nesta Capital, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, Decreto 
Estadual 3.182/16, observadas ainda as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação 
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 003/2019, RESOLVE 
registrar o (s) preço (s) da (s) empresa (s) relacionada (s) no item 04 (quatro), de acordo com a classificação por ela 
(s) alcançada (s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas 
enunciadas nas cláusulas que se seguem.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o Sistema de Registro de Preços para aquisição de desfibrilador para o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), que integram a estrutura da Rede Estadual de Saúde do Estado do Amapá- AP, conforme 
as especificações técnicas e detalhamentos contidos no Termo de Referência e seu Anexo conforme descrições 
constantes no quadro demonstrativo a seguir:

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua publicação.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos produtos registrados na presente Ata encontram-
se indicados nos quadros abaixo:
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EMPRESA REGISTRADA: INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 90.909.631/0001-10 Inscrição Estadual: 096/0642048

REPRESENTANTE: ARTHUR JORGE DE ALMEIDA MORAES CPF: 511.125.237-15 RG: 2121145714 RS

ENDEREÇO: BECO JOSÉ PARIS Nº: 339; COMPLEMENTO: PAVILHÃO Nº 18 E 19; BAIRRO: SARANDI; CEP: 91.140-310; MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE; ESTADO: RS
TEL.: (51) 3073-8200 / 3073-8228
EMAIL: licitacoes@instramed.com.br

LOTE DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UNID QUANT PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

01 CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR
ECG 12D +RESP+ DESF+ DEA +PMS + 
PRINTER + SPO2

PRÁTICO: BAIXO PESO. ALÇA ROBUSTA E CONFORTÁVEL. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. 
DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. 
ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR, PERMITE MAIS DE 
100 CHOQUES. 
FÁCIL DE USAR: TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E 
INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. 

INTELIGENTE: INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, 
APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. NOVA FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA 
E CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, 
EGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES 
INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO.  

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS • DIMENSÕES COM PÁS: --30,0 CM (LARGURA). --21,5 CM 
PROFUNDIDADE). --28,0 CM (ALTURA). • PESO: --APARELHO - 5,15 KG. --BATERIA LI-ION - 0,60 KG. -- PÁS EXTERNAS 
- ,85 KG. -- - 6.60 KG (EXCETO PANI). -- EQUIPAMENTO COMPLETO (BATERIA LIION)• ELÉTRICO: --AC: 100 A 265 
VAC, 50/60 HZ (SELEÇÃO AUTOMÁTICA). --DC EXTERNO: 11 A 16 VDC. -- BATERIA: -- TIPO: LI-ION, 14,8 VDC 4,4 A/H. 
--DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA - 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 
140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. -- TEMPO DE CARGA COMPLETA 
DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 8 HORAS. -- **CONSULTAR DISPONIBILIDADE. • MEMÓRIA: -- 
TIPO: FLASH NAND. --CAPACIDADE: 2 MBYTES. -- PACIENTES ARMAZENADOS: > 150 PACIENTES. --ARMAZENAGEM: 
15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. -- ECG: GRAVAÇÃO 
DE 2 HORAS CONTÍNUAS DA CURVA DE ECG, QUANDO EM MODO DEA 

CTR - CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION): 
--AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO 
DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS. TRANSMISSÃO 
DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA 
REDE. 

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS • TEMPERATURA: --OPERACIONAL: 0 A 50 ºC. --ARMAZENAMENTO: -20 A 50 ºC. 
• UMIDADE: --OPERACIONAL: 10 A 95% RH, SEM  CONDENSAÇÃO. --ARMAZENAMENTO: 10 A 95% RH, SEM 
CONDENSAÇÃO. • ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1.  

INSTRAMED UND 05 R$ 19.996,00 R$ 99.980,00
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DESFIBRILADOR • FORMA DE ONDA: -- EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA DE 
ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. • APLICAÇÃO DE CHOQUE: -- POR MEIO DE PÁS 
(ADESIVAS) MULTIFUNCIONAIS OU PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. • DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA: -- ESCALAS: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES. ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50 J COM 
PÁS INTERNAS OU INFANTIS. --COMANDOS: BOTÃO DE LIGAR / DESLIGAR, CARREGAR, CHOQUE, SINCRONISMO. 
-- SELEÇÃO DE ENERGIA: BOTÃO DE TERAPIA NO PAINEL FRONTAL. --COMANDO DE CARGA: BOTÃO NO PAINEL 
FRONTAL, BOTÃO NAS PÁS EXTERNAS. --COMANDO DE CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, BOTÕES NAS 
PÁS EXTERNAS. --COMANDO SINCRONIZADO: BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL. • AUTO SEQUÊNCIA DE CARGA: 
--QUANDO HABILITADA CARREGA ENERGIAS PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, SEGUNDO 
E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. • INDICADORES DE CARGA: 
-- SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO. -- SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA. -- LED NAS PÁS 
EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADA NO DISPLAY. • TEMPO MÁXIMO DE CARGA: -- (200 J): REDE E BATERIA < 4 
S. -- (360 J): REDE E BATERIA < 6 S. • TAMANHO DOS ELETRODOS: --ADULTO: 10,3 CM X 8,5 CM. ÁREA DE CONTATO: 
81,9 CM2 -- INFANTIL: 4,5 CM X 4,0 CM. ÁREA DE CONTATO: 18 CM2 • CARDIOVERSÃO: --< 60 MS. • PÁS (OPÇÕES): 
--ADULTO E INFANTIL EXTERNAS (INCLUSAS) --ADULTO E INFANTIL INTERNAS: (OPCIONAIS) --MULTIFUNCIONAIS 
PARA MARCAPASSO, MONITORAÇÃO E DESFIBRILAÇÃO (OPCIONAIS). -- EXTENSÃO MULTIFUNÇÃO (OPCIONAL).  

MÓDULO DEA • CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: --COMANDOS DE VOZ, INDICAÇÕES VISUAIS, INSTRUÇÕES DE 
RCP, USB 2.0 PARA CONEXÃO COM PC, MULTI-IDIOMAS, 

TECNOLOGIA PMS - PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA. • USB: --USB 2.0 PARA TRANSFERÊNCIA DO 
ELETROCARDIOGRAMA ARMAZENADO EM MODO DEA PARA UM PC COMPATÍVEL. • SOFTDEA: -- SOFTWARE PARA 
VISUALIZAÇÃO DOS DADOS TRANSFERIDOS PARA O PC. 

DISPLAY • INDICAÇÃO DE NÍVEL DE BATERIA: -- SIM. • TAMANHO: --128,2 MM X 170,9 MM. • DIAGONAL: --8,4”. • TIPO: 
-- LCD TFT COLORIDO. • RESOLUÇÃO: --640 X 480 PIXELS (VGA). • VELOCIDADE DE VARREDURA: --12,5; 25 E 50 
MM/S. 

ECG 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS • ENTRADAS: --CABO DE ECG 10 VIAS (OPCIONAL). -- PÁS EXTERNAS. -- PÁS 
MULTIFUNCIONAIS. • FAIXA: --15 A 350 BPM. • PRECISÃO: --± 1 BPM DE 15 A 350 BPM. • REJEIÇÃO EM MODO COMUM: 
--MAIOR QUE 90 DB, MEDIDA SEGUNDA A NORMA AAMI PARA MONITORES CARDÍACOS (EC 13). • SENSIBILIDADE: 
--5, 10, 15, 20, 30 E 40 MM/MV. • FILTRO DE LINHA DE CA: --60 HZ OU 50 HZ. • FREQUÊNCIA DE RESPOSTA ECG: 
--MODO DIAGNÓSTICO - (0,05-100 HZ). --MODO MONITOR - (1-40 HZ). • ISOLAMENTO DO PACIENTE: --À PROVA 
DE DESFIBRILAÇÃO -- ECG: TIPO CF. -- SPO2: TIPO CF. • ELETRODO SOLTO: -- IDENTIFICADO E MOSTRADO COM 
ALARME DE BAIXO NÍVEL. • TEMPO DE RESTABELECIMENTO DA LINHA BASE DO ECG APÓS DESFIBRILAÇÃO: --≤ 
3 SEGUNDOS.
 
MARCAPASSO EXTERNO • MODOS: --DEMANDA OU FIXO. • AMPLITUDE: --DE 5 MA A 200 MA (RESOLUÇÃO DE 5 MA), 
PRECISÃO 10%. • LARGURA DO PULSO: --20 MS (± 1 MS • FREQUÊNCIA: --DE 30 PPM A 180 PPM (INCREMENTOS DE 
5 PPM), PRECISÃO ± 2%. • PERÍODO REFRATÁRIO: --340 MS (DE 30 A 80 PPM). --240 MS (DE 90 A 180 PPM).  

IMPRESSORA -- IMPRIME ATÉ TRÊS DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. • TIPO: -- TÉRMICA. • PESO: --0,4 KG. • 
VELOCIDADE: --12,5; 25 OU 50 MM/S COM PRECISÃO DE ± 5%. • TAMANHO DO PAPEL: --58 MM (LARGURA) X 15 M 
(COMPRIMENTO MÁXIMO). SPO2 • FAIXA SPO2 -- 0 A 100 %. • FAIXA PULSO: --30 A 250 BPM. • PRECISÃO SPO2: --± 2 
% DE 70 A 100%. --± 3 % DE 50 A 69%. • PRECISÃO PULSO: --± 2 BPM. • VELOCIDADE DE VARREDURA: --12,5; 25 E 50 
MM/S. NORMAS: --NBR IEC 60601-1 --NBR IEC 60601-1-2 --NBR IEC 60601-1-6 --NBR IEC 60601-1-8 --NBR IEC 60601-
2-4 --NBR IEC 60601-2-27 --NBR IEC 60601-2-30 --NBR IEC 60601-2-49 OU IEC’S EQUIVALENTES REGISTRO ANVISA: 
10242950009 ACESSORIOS: 02 PAS ADULTA 01 PA INFANTIL 01 ROLO DE PAPEL 01 GEL ACESSORIOS PARA SPO2 01 
SENSOR DE DEDO ADULTO 01 SENSOR DE DEDO INFANTIL SERÃO FORNECEDIDOS DEMAIS ACESSORIOS PARA 
O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. 



Segunda-feira, 02 de Dezembro de 2019Seção 02• Nº 7.05451     Diário Oficial

REGISTRO ANVISA: 10242950009 
FINAME: 2082982 
ORIGEM NACIONAL 
PROCEDÊNCIA: DO BRASIL 
EMBALAGEM: CX (UNITÁRIO)

LOTES FRACASSADOS: 00 (zero)                                                                                             

LOTES DESERTOS: 00 (zero)

LOTES REVOGADOS: 00 (zero)

5. DO CONTRATO         

5.1. A critério da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido 
registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para retirar a nota de empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 
convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata podendo ser prorrogado uma vez por igual período quando 
solicitado pelo fornecedor desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração;

5.2. É facultado a administração, quando convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Termo de Referência, podendo a Administração promover 
a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades.

5.4. A Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste certame, a firmar as 
contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições.

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, 
após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

5.6. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis.

6. DO PAGAMENTO

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar a Secretaria de Estado da Saúde, nota fiscal/fatura discriminada, em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa, no 
prazo de 10 (dez) dias, contado da prestação dos serviços / entrega do equipamento / instalação, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente.

6.2. A Secretaria de Estado da Saúde poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos 
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desta Ata e do Edital.

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de 
preços ou compensação financeira:

6.3.1. Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede;

6.3.2. Certidão Negativa da Procuradoria Fiscal – PGE/AP;

6.3.3. Atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) e/ou serviços;

6.3.4. Cumprimento das obrigações contratuais assumidas;

6.3.5. Manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação.

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade 
com as obrigações assumidas.

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades.

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

8.1. Fornecer os produtos e/ou serviços obedecendo rigorosamente ao disposto no anexo I (Termo de Referência) e do Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2019;

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo Órgão Gerenciador referente às condições firmadas na presente Ata;

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata;

8.4. É vedado o acréscimo dos valores registrados na Ata de Registro de Preço conforme art. 14 § 1º do Decreto Estadual 3.182/2016.
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9. DAS PENALIDADES

9.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da Secretaria de Estado da Saúde, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, 
sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que:

9.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital;

9.1.3. Apresentar documentação falsa;

9.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

9.1.5. Não mantiver a proposta;
9.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

9.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

9.1.8. Fizer declaração falsa;

9.1.9. Cometer fraude fiscal;

9.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior;

9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

9.3.1. Multa de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo dia e a 
critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida;

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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10.1. O(s) contrato(s) advindo(s) da presente Ata poderá (ão) sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

10.2. O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 
registrados na ata;

10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria de Estado da 
Saúde do Governo do Amapá, por intermédio do órgão gerenciador do registro de preços;

10.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução 
do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior;

10.3.1 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem 
a redução dos preços aos valores praticados no mercado.

10.3.2. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando 
igual oportunidade de negociação;

10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

10.4.1. Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

10.4.2. Convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:

11.1.1. Não cumprir as obrigações da presente Ata;

11.1.2. Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

11.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;

11.1.4. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração;

11.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente 
de caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.
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12.  DA PUBLICIDADE

12.1. O (s) preço(s), a (s) quantidade(s), o (s) detentor (es) da ata e a (s) especificação (es) resumida (s) do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações 
da presente Ata, serão publicadas no DOE, em conformidade com o disposto no Art. 13, § 3º Decreto Estadual nº 3.182/2016.

13. DA DESPESA

13.1. A despesa decorrente da presente Ata correrá à conta de recursos previstos no Orçamento da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, ação: 2633, fonte: 216, elemento 
de despesa: 44.90.52, conforme disponibilidade orçamentária.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A presente ARP integrará o Processo Administrativo n.º 304.3458/2019, Prodoc 300101.0005.1851.0387/2019, Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2019 e suas propostas, 
com preços e especificações;

14.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro 
da cidade de Macapá-AP, Seção Judiciária do Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso 
I, alínea “d”, da Constituição Federal;

14.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário;

14.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria.

14.3.2. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente nesta Secretaria de Estado, os prazos de que trata o subitem 14.3 serão prorrogados para o primeiro dia útil 
seguinte.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo.      

Macapá-AP, 07 de novembro de 2019.
JOÃO BITTENCOURT DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE        
                            
ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA
Pregoeiro – COGEC/SESA
Decreto 02442/2019
Portaria 0368/2019
HASH: 2019-1202-0002-0318
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PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2019-NL/COGEC/SESA/AP ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS – Art. 4º inc. XX Lei 10.520/02

PROCESSO: 304.3458/2019
PRODOC: 300101.0005.1851.0387/2019

A sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da Saúde do Estado do Amapá

O Pregão Eletrônico nº 003/2019-NL/COGEC/SESA, que trata este processo objetivou a seleção da melhor proposta para aquisição de desfibrilador para o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que integram a estrutura da Rede Estadual de Saúde do Estado do Amapá- AP, conforme especificações técnicas e detalhamentos 
contidos no Termo de Referência, Edital do certame e seus anexos, foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, 
ADJUDICO as empresas abaixo relacionadas, vencedoras desse certame nos termos da Ata da sessão pública do pregão juntada aos autos.

EMPRESAS VENCEDORAS:
 

EMPRESA REGISTRADA: INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 90.909.631/0001-10 Inscrição Estadual: 096/0642048

REPRESENTANTE: ARTHUR JORGE DE ALMEIDA MORAES CPF: 511.125.237-15 RG: 2121145714 RS

ENDEREÇO: BECO JOSÉ PARIS Nº: 339; COMPLEMENTO: PAVILHÃO Nº 18 E 19; BAIRRO: SARANDI; CEP: 91.140-310; MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE; ESTADO: RS
TEL.: (51) 3073-8200 / 3073-8228
EMAIL: licitacoes@instramed.com.br

LOTE DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UNID QUANT PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

01
CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR
ECG 12D +RESP+ DESF+ DEA +PMS + 
PRINTER + SPO2

PRÁTICO: BAIXO PESO. ALÇA ROBUSTA E CONFORTÁVEL. PRONTO PARA USAR EM MENOS DE 6 SEGUNDOS. 
DESENHO SEM CANTOS VIVOS, IDEAL PARA O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA OU USO EM LOCAIS FIXOS. 
ENERGIA BIFÁSICA ENTREGUE DE ATÉ 360 JOULES. BATERIA INTERNA, FÁCIL DE SUBSTITUIR, PERMITE MAIS DE 
100 CHOQUES. 
FÁCIL DE USAR: TODAS AS OPERAÇÕES CONCENTRADAS EM APENAS DOIS BOTÕES. COMANDOS CLAROS E 
INTUITIVOS BASEADOS NO PADRÃO 1, 2, 3. ACESSO RÁPIDO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES. 

INTELIGENTE: INTERFACE EM PORTUGUÊS QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS, 
APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES DE FORMA MAIS CLARA E ORGANIZADA. NOVA FUNÇÃO DE AUTO SEQUÊNCIA 
E CARGA - QUANDO HABILITADA, CARREGA ENERGIAS PRÉ-CONFIGURADAS PELO USUÁRIO PARA O PRIMEIRO, 
EGUNDO E TERCEIRO CHOQUES, SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO MANUAL DO SELETOR. ALARMES 
INTELIGENTES DE MONITORAÇÃO.  

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS • DIMENSÕES COM PÁS: --30,0 CM (LARGURA). --21,5 CM 
PROFUNDIDADE). --28,0 CM (ALTURA). • PESO: --APARELHO - 5,15 KG. --BATERIA LI-ION - 0,60 KG. -- PÁS EXTERNAS 

INSTRAMED UND 05 R$ 19.996,00 R$ 99.980,00
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- ,85 KG. -- - 6.60 KG (EXCETO PANI). -- EQUIPAMENTO COMPLETO (BATERIA LIION)• ELÉTRICO: --AC: 100 A 265
VAC, 50/60 HZ (SELEÇÃO AUTOMÁTICA). --DC EXTERNO: 11 A 16 VDC. -- BATERIA: -- TIPO: LI-ION, 14,8 VDC 4,4 A/H. 
--DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA - 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 
140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. -- TEMPO DE CARGA COMPLETA 
DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 8 HORAS. -- **CONSULTAR DISPONIBILIDADE. • MEMÓRIA: -- 
TIPO: FLASH NAND. --CAPACIDADE: 2 MBYTES. -- PACIENTES ARMAZENADOS: > 150 PACIENTES. --ARMAZENAGEM: 
15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. -- ECG: GRAVAÇÃO 
DE 2 HORAS CONTÍNUAS DA CURVA DE ECG, QUANDO EM MODO DEA 

CTR - CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION): 
--AUTO-DIAGNÓSTICO DE DESFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO 
DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS. TRANSMISSÃO 
DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA 
REDE. 

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS • TEMPERATURA: --OPERACIONAL: 0 A 50 ºC. --ARMAZENAMENTO: -20 A 50 ºC. 
• UMIDADE: --OPERACIONAL: 10 A 95% RH, SEM  CONDENSAÇÃO. --ARMAZENAMENTO: 10 A 95% RH, SEM 
CONDENSAÇÃO. • ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IPX1.  

MÓDULO DEA • CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: --COMANDOS DE VOZ, INDICAÇÕES VISUAIS, INSTRUÇÕES DE 
RCP, USB 2.0 PARA CONEXÃO COM PC, MULTI-IDIOMAS, 

TECNOLOGIA PMS - PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA. • USB: --USB 2.0 PARA TRANSFERÊNCIA DO 
ELETROCARDIOGRAMA ARMAZENADO EM MODO DEA PARA UM PC COMPATÍVEL. • SOFTDEA: -- SOFTWARE PARA 
VISUALIZAÇÃO DOS DADOS TRANSFERIDOS PARA O PC. 

DISPLAY • INDICAÇÃO DE NÍVEL DE BATERIA: -- SIM. • TAMANHO: --128,2 MM X 170,9 MM. • DIAGONAL: --8,4”. • TIPO: 
-- LCD TFT COLORIDO. • RESOLUÇÃO: --640 X 480 PIXELS (VGA). • VELOCIDADE DE VARREDURA: --12,5; 25 E 50 
MM/S. 

ECG 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS • ENTRADAS: --CABO DE ECG 10 VIAS (OPCIONAL). -- PÁS EXTERNAS. -- PÁS 
MULTIFUNCIONAIS. • FAIXA: --15 A 350 BPM. • PRECISÃO: --± 1 BPM DE 15 A 350 BPM. • REJEIÇÃO EM MODO COMUM: 
--MAIOR QUE 90 DB, MEDIDA SEGUNDA A NORMA AAMI PARA MONITORES CARDÍACOS (EC 13). • SENSIBILIDADE: 
--5, 10, 15, 20, 30 E 40 MM/MV. • FILTRO DE LINHA DE CA: --60 HZ OU 50 HZ. • FREQUÊNCIA DE RESPOSTA ECG: 
--MODO DIAGNÓSTICO - (0,05-100 HZ). --MODO MONITOR - (1-40 HZ). • ISOLAMENTO DO PACIENTE: --À PROVA 
DE DESFIBRILAÇÃO -- ECG: TIPO CF. -- SPO2: TIPO CF. • ELETRODO SOLTO: -- IDENTIFICADO E MOSTRADO COM 
ALARME DE BAIXO NÍVEL. • TEMPO DE RESTABELECIMENTO DA LINHA BASE DO ECG APÓS DESFIBRILAÇÃO: --≤ 
3 SEGUNDOS. 

MARCAPASSO EXTERNO • MODOS: --DEMANDA OU FIXO. • AMPLITUDE: --DE 5 MA A 200 MA (RESOLUÇÃO DE 5 MA), 
PRECISÃO 10%. • LARGURA DO PULSO: --20 MS (± 1 MS • FREQUÊNCIA: --DE 30 PPM A 180 PPM (INCREMENTOS DE 
5 PPM), PRECISÃO ± 2%. • PERÍODO REFRATÁRIO: --340 MS (DE 30 A 80 PPM). --240 MS (DE 90 A 180 PPM). 

IMPRESSORA -- IMPRIME ATÉ TRÊS DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. • TIPO: -- TÉRMICA. • PESO: --0,4 KG. • 
VELOCIDADE: --12,5; 25 OU 50 MM/S COM PRECISÃO DE ± 5%. • TAMANHO DO PAPEL: --58 MM (LARGURA) X 15 M 
(COMPRIMENTO MÁXIMO). SPO2 • FAIXA SPO2 -- 0 A 100 %. • FAIXA PULSO: --30 A 250 BPM. • PRECISÃO SPO2: --± 2 
% DE 70 A 100%. --± 3 % DE 50 A 69%. • PRECISÃO PULSO: --± 2 BPM. • VELOCIDADE DE VARREDURA: --12,5; 25 E 50 
MM/S. NORMAS: --NBR IEC 60601-1 --NBR IEC 60601-1-2 --NBR IEC 60601-1-6 --NBR IEC 60601-1-8 --NBR IEC 60601- 
2-4 --NBR IEC 60601-2-27 --NBR IEC 60601-2-30 --NBR IEC 60601-2-49 OU IEC’S EQUIVALENTES REGISTRO ANVISA: 
10242950009 ACESSORIOS: 02 PAS ADULTA 01 PA INFANTIL 01 ROLO DE PAPEL 01 GEL ACESSORIOS PARA SPO2 01
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SENSOR DE DEDO ADULTO 01 SENSOR DE DEDO INFANTIL SERÃO FORNECEDIDOS DEMAIS ACESSORIOS PARA 
O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. 

REGISTRO ANVISA: 10242950009 
FINAME: 2082982 
ORIGEM NACIONAL 
PROCEDÊNCIA: DO BRASIL 
EMBALAGEM: CX (UNITÁRIO)

 
TOTAL GERAL (Noventa e nove mil novecentos e oitenta reais). R$ 99.980,00

LOTES FRACASSADOS: 00 (zero)  
                                                                                           
LOTES DESERTOS: 00 (zero)

LOTES REVOGADOS: 00 (zero)

Macapá-AP, 07 de novembro de 2019.

ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA

Pregoeiro – COGEC/SESA
Decreto 02442/2019
Portaria 0250/2019

Homologo e declaro que a despesa satisfaz as exigências do art. 16,17 da Lei Complementar 101/2000.

Macapá-AP, 07 de novembro de 2019.
JOÃO BITTENCOURT DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
HASH: 2019-1202-0002-0319

PUBLICIDADE
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Secretaria de Meio Ambiente

PORTARIA DE OUTORGA PRÉVIA (P) Nº 004, DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2019 – SEMA

 
O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO AMAPÁ (SEMA), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n° 3987, de 11 de setembro de 2019, e

CONSIDERANDO o Art. 8º da Resolução CERH nº 
008/2017, e nos elementos constantes no Processo nº 
4.001.161/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Emitir Outorga Prévia, ao empreendimento Quartel 
BR/Macapaba, CNPJ nº 04.243.026.0001-11, localizado 
na Rodovia BR 210, Km 03, Rua 08, Conjunto Macapaba 
– Brasil Novo, Macapá/AP, para Perfuração de Poço 
Tubular na modalidade de AUTORIZAÇÃO, obedecendo 
às seguintes condições:

Tipo: Perfuração de Poço Tubular
Número de poços: 01 (um)
Coordenadas Geográficas:
00º05’04,1”N/51º05’42,4”W
Aquífero: Barreiras
Bacia Hidrográfica:  Rio Amazonas
Finalidade: Abastecimento de escritório

Art. 2º A outorga, objeto desta Portaria, vigorará pelo prazo 
de 3 anos, contado da data de recebimento do respectivo 
ato administrativo.

Art. 3º O Outorgado responderá civil, penal e 
administrativamente por danos causados à vida, à saúde, 
ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer 
da presente outorga.

Art. 4º Esta Outorga não dispensa nem substitui a 
obtenção pelo outorgado de certidões, alvarás ou licenças 
de quaisquer naturezas, exigidas pela legislação federal, 
estadual ou municipal.

Art. 5º O Outorgado deverá apresentar requerimento junto 
a autoridade outorgante com antecedência de 120 (cento 
e vinte) dias do término da validade da outorga, quando 
da renovação da mesma.

Art. 6º O Outorgado se sujeita à fiscalização da SEMA, por 
meio de seus agentes fiscalizadores a qualquer momento, 
devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e 
à documentação relativa à outorga emitida, bem como 
atender a quaisquer outras exigências relativas ao uso.

Art. 7º O(s) usuário(s) deverá(ão) observar os dados 
técnicos, condições e condicionantes constantes do 
anexo.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Macapá/AP, 26 de novembro de 2019.
JOSIANE ANDRÉIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado do Meio Ambiente/SEMA
Em Exercício

ANEXO

Condicionantes:

1. Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após o 
recebimento desta outorga e antes da perfuração do poço 
as seguintes informações, referente à complementação 
do Projeto Construtivo do poço: diâmetro de filtro (mm), 
a ranhura (mm), a cota do terreno, altura da boca do 
poço (m), espessura do aquífero a ser explotado (m); 
profundidade (m) do topo e da base do aquífero; condição 
do aquífero explotado; profundidade da(s) seção(ões), 
topo (m) e base (m) do filtro (m). Estas informações devem 
ser apresentadas em forma de tabela;

2. Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após o 
recebimento desta outorga e antes da perfuração do poço, 
a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART expedida 
pelo respectivo Conselho Regional de responsável técnico 
habilitado para elaboração do Projeto Construtivo do poço;

3. Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após a 
perfuração do poço, Relatório Fotográfico do poço já 
perfurado, mostrando as condições sanitárias e de 
instalação do poço, que deve estar de acordo com as 
normas técnicas vigentes;

4. Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após o 
recebimento desta outorga a Certidão de Registro emitido 
pelo CREA da empresa responsável em perfurar o poço 
tubular;

5. Instalar Hidrômetro na boca do poço e apresentar 
registro fotográfico no prazo de 60 (sessenta) dias;

6. O poço deve ser perfurado de acordo com seu Projeto 
Construtivo apresentado;

7. Manter o poço livre de contaminantes que possam 
comprometer a qualidade da água;

8. Solicitar, após a conclusão da perfuração do poço, a 
Outorga de Direito de Uso de Água.

HASH: 2019-1202-0002-0241
 

PORTARIA DE OUTORGA PRÉVIA (P) Nº 005, DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2019 – SEMA
 
O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO AMAPÁ (SEMA), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
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Estadual n° 3987, de 11 de setembro de 2019, e

CONSIDERANDO o Art. 8º da Resolução CERH nº 
008/2017, e nos elementos constantes no Processo nº 
4.001.172/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Emitir Outorga Prévia, ao empreendimento 
Quartel da Zona Oeste do Corpo de Bombeiros Militar, 
CNPJ nº 04.243.026.0001-11, localizado na Rodovia 
Duca Serra, S/N, esquina com a Rua Nove do Marabaixo - 
Marabaixo, Macapá/AP, para Perfuração de Poço Tubular 
na modalidade de AUTORIZAÇÃO, obedecendo às 
seguintes condições:

Tipo: Perfuração de Poço Tubular
Número de poços: 01 (um)
Coordenadas Geográficas:
00º02’08,4”N/51º07’20,8”W
Aquífero: Barreiras
Bacia Hidrográfica:  Rio Amazonas
Finalidade: Abastecimento de escritório

Art. 2º A outorga, objeto desta Portaria, vigorará pelo prazo 
de 3 anos, contado da data de recebimento do respectivo 
ato administrativo.

Art. 3º O Outorgado responderá civil, penal e 
administrativamente por danos causados à vida, à saúde, 
ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer 
da presente outorga.

Art. 4º Esta Outorga não dispensa nem substitui a 
obtenção pelo outorgado de certidões, alvarás ou licenças 
de quaisquer naturezas, exigidas pela legislação federal, 
estadual ou municipal.

Art. 5º O Outorgado deverá apresentar requerimento junto 
a autoridade outorgante com antecedência de 120 (cento 
e vinte) dias do término da validade da outorga, quando 
da renovação da mesma.

Art. 6º O Outorgado se sujeita à fiscalização da SEMA, por 
meio de seus agentes fiscalizadores a qualquer momento, 
devendo franquear-lhes o acesso ao empreendimento e 
à documentação relativa à outorga emitida, bem como 
atender a quaisquer outras exigências relativas ao uso.

Art. 7º O(s) usuário(s) deverá(ão) observar os dados 
técnicos, condições e condicionantes constantes do 
anexo.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Macapá/AP, 27 de novembro de 2019.
JOSIANE ANDRÉIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado do Meio Ambiente
Em Exercício

ANEXO

Condicionantes:

1. Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após o 
recebimento desta outorga e antes da perfuração do poço 
as seguintes informações, referente à complementação 
do Projeto Construtivo do poço: diâmetro de filtro (mm), 
a ranhura (mm), a cota do terreno, altura da boca do 
poço (m), espessura do aquífero a ser explotado (m); 
profundidade (m) do topo e da base do aquífero; condição 
do aquífero explotado; profundidade da(s) seção(ões), 
topo (m) e base (m) do filtro (m). Estas informações devem 
ser apresentadas em forma de tabela;

2. Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após o 
recebimento desta outorga e antes da perfuração do poço, 
a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART expedida 
pelo respectivo Conselho Regional de responsável técnico 
habilitado para elaboração do Projeto Construtivo do poço;

3. Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após a 
perfuração do poço, Relatório Fotográfico do poço já 
perfurado, mostrando as condições sanitárias e de 
instalação do poço, que deve estar de acordo com as 
normas técnicas vigentes;

4. Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após o 
recebimento desta outorga a Certidão de Registro emitido 
pelo CREA da empresa responsável em perfurar o poço 
tubular;

5. Instalar Hidrômetro na boca do poço e apresentar 
registro fotográfico no prazo de 60 (sessenta) dias;

6. O poço deve ser perfurado de acordo com seu Projeto 
Construtivo apresentado;

7. Manter o poço livre de contaminantes que possam 
comprometer a qualidade da água;

8. Solicitar, após a conclusão da perfuração do poço, a 
Outorga de Direito de Uso de Água.

HASH: 2019-1202-0002-0242 

Secretaria de Comunicação

 
EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 
001/2019-SECOM 

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37.000.117/19-SECOM

PARTES: GEA/SECOM e a empresa FAB VIAGENS E 
TURISMO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.641.928/0001-67.

ASSINARAM: O Estado do Amapá, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Comunicação, Sr. GILBERTO 
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UBAIARA RODRIGUES, e a representante legal da 
empresa, Senhora MÔNICA CRISTINA NASCIMENTO 
DE MORAES.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente TERMO DE AJUSTE 
DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões 
legais do Parágrafo Único do art. 59 da Lei 8.666/93 e dos 
artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

OJBETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem 
por objeto a liquidação do valor devido pela Secretaria 
de Estado da Comunicação (SECOM) à empresa FAB 
VIAGENS E TURISMO EIRELI – ME, por serviços 
prestados de marcação e emissão de bilhetes de 
passagens aéreas, no valor de R$ 21.184,36 (vinte e 
um mil, cento e oitenta e quatro reais, trinta e seis 
centavos), correspondente ao pagamento das Notas 
Fiscais nº 4727 e 4761, em virtude do saldo insuficiente do 
Contrato nº 001/2019-SECOM para liquidação da referida 

despesa.

DO VALOR: O valor global do presente Termo de Ajuste 
de Contas é de R$ 21.184,36 (vinte e um mil, cento 
e oitenta e quatro reais, trinta e seis centavos), que 
serão liquidados com recursos alocados no programa 1.0
9.101.24.122.0005.2583.0.160000 - Elemento de despesa 
33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção - 
Fonte: 101-RTU.

DA QUITAÇÃO PLENA: O recebimento do valor 
estabelecido na Cláusula Segunda, do presente TERMO 
DE AJUSTE DE CONTAS, importa em total quitação das 
parcelas devidas e mencionadas na cláusula Primeira.

Macapá-AP, 27 de novembro de 2019.
GILBERTO UBAIARA RODRIGUES
Secretário
HASH: 2019-1202-0002-0308

PUBLICIDADE
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Departamento Estadual de

Trânsito do Amapá

DECISÃO DO PROCESSO N° 014.005939/2018

Processo nº 014.005939/2018-DETRAN/AP

Data de entrada: 12/04/2018

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO CONDUTOR MARCOS 
FELIPE MACIEL DIAS.

Registro de CNH nº 05320306201.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. MARCOS FELIPE MACIEL DIAS, 
em razão de ter sido flagrado no dia 16/12/2016, na 
Rua Guanabara, em frente ao supermercado Maracá, 
conduzindo o veículo de placa QLN3226 sob a influência 
de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. MARCOS FELIPE MACIEL DIAS, portador 
da CNH nº 1238635650, a penalidade de suspensão do 
direito de dirigir:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (10 vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

De início, cabe informar que o processo obedeceu ao 
rito ordinário com fundamento na Resolução nº 182/2005 
do CONTRAN e Portaria de nº 40/2010-DETRAN/AP, 
seguindo o disposto nas normas legais, principalmente 
no que tange à garantia dos direitos ao contraditório e à 
ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o mandado de 
notificação, via AR, para o endereço constante no cadastro 
do condutor junto ao DETRAN, com êxito na entrega do 
mandado de notificação pela Empresa de Correios e 
Telégrafos-ECT. (fl. 14).

Consta nos autos que o condutor apresentou defesa 
escrita DENTRO do prazo legal (fl. 04).

Assim, considerando que o infrator não é reincidente, 
bem como a infração prevista no artigo 165 do Código de 
Trânsito Brasileiro dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu 
sob a influência de álcool e considerando ainda os artigos 
261 caput c/c o 256, III do Código de Trânsito Brasileiro; 
art. 16, inc. I, da Resolução 182/2005-CONTRAN, e que 
não houve nenhuma justificativa que pudesse eximi-lo de 

responsabilidade de pagamento da multa, o que autorizou 
a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da análise fática e jurídica 
das provas e manifestações constantes no presente 
processo, acato o parecer nº324/2019-CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 28 a 30 dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão do 
direito de dirigir de MARCOS FELIPE MACIEL DIAS, pelo 
período de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos da Portaria nº 
040/2010 – DETRAN/AP e da Resolução nº 182/2005 – 
CONTRAN, art. 261 e art. 257, § 1º, 2º e 3º, do Código de 
Trânsito Brasileiro.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para que notifique, conforme previsto em lei, o condutor 
MARCOS FELIPE MACIEL DIAS, para tomar ciência da 
decisão proferida, bem como da possibilidade de interpor 
recurso ou entregar a Carteira Nacional de Habilitação 
na Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a contar 
do recebimento da notificação de penalidade, conforme 
dispõe o art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Macapá-AP, 28 de novembro de 2019.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.
HASH: 2019-1202-0002-0305

DECISÃO DO PROCESSO N° 014.005940/2018

Processo nº 014.005940/2018-DETRAN/AP

Data de entrada: 12/04/2018

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) ENILSON 
VALENTE BAIA.

Registro de CNH nº 03880705454. 

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. ENILSON VALENTE BAIA, em razão de 
ter sido flagrado no dia 16/12/2016, na RUA GUANABARA 
EM FRENTE A NUTRIAMA, UF-AP, conduzindo o veículo 
de placa NET0307 sob a influência de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. ENILSON VALENTE BAIA portador (a) 
da CNH nº 0860798630, a penalidade de suspensão do 
direito de dirigir:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência:
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Infração – gravíssima

Penalidade – multa (10 vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

De início, cabe informar que o processo obedeceu ao rito 
ordinário com fundamento na Resolução nº 182/2005 do 
CONTRAN e Portaria de nº 40/2010-DETRAN/AP, seguindo 
o disposto nas normas legais, principalmente no que tange 
à garantia dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o mandado de 
notificação, via AR, para o endereço constante no cadastro 
do condutor junto ao DETRAN, sem êxito na entrega do 
mandado de notificação pela Empresa de Correios e 
Telégrafos-ECT, mas notificado por edital pelo Diário Oficial 
do Estado. (fl. 14)

Consta nos autos que o condutor não apresentou defesa 
escrita dentro do prazo previsto no art. 11, inciso IV da 
Portaria nº040/2010 - DETRAN/AP (fl. 22).

Assim, considerando que o infrator não é reincidente, 
bem como a infração prevista no artigo 165 do Código de 
Trânsito Brasileiro dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu 
sob a influência de álcool e considerando ainda os artigos 
261 caput c/c o 256, III do Código de Trânsito Brasileiro; 
art. 16, inc. I, da Resolução 182/2005-CONTRAN, e que 
não houve nenhuma justificativa que pudesse eximi-lo de 
responsabilidade de pagamento da multa, o que autorizou 
a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da análise fática e jurídica 
das provas e manifestações constantes no presente 
processo, acato o parecer nº0413/2019/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 22 a 23-v dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir de ENILSON VALENTE BAIA, pelo 
período de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos da Portaria nº 
040/2010 – DETRAN/AP e da Resolução nº 182/2005 – 
CONTRAN, art. 261 e art. 257, § 1º, 2º e 3º, do Código de 
Trânsito Brasileiro.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para que notifique, conforme previsto em lei, o condutor 
ENILSON VALENTE BAIA, para tomar ciência da decisão 
proferida, bem como da possibilidade de interpor recurso ou 
entregar a Carteira Nacional de Habilitação na Corregedoria 
desta Autarquia, no prazo legal, a contar do recebimento 
da notificação de penalidade, conforme dispõe o art. 17 da 
Resolução 182/2005-CONTRAN. 

Macapá-AP, 28 de novembro de 2019.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.
HASH: 2019-1202-0002-0293

DECISÃO DO PROCESSO N° 014.016830/2018

Processo nº 014.016830/2018-DETRAN/AP

Data de entrada: 25/10/2018

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR DO CONDUTOR JOSÉ JOCELITO 
MARQUES FILHO.

Registro de CNH nº 03853698058. 

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. JOSÉ JOCELITO MARQUES FILHO, 
em razão de ter sido flagrado no dia 14/07/2016, na 
Rua Guanabara, próximo ao supermercado Maracá, 
conduzindo o veículo de placa NFA7649 sob a influência 
de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. EVANDRO SOUZA VALES, portador da 
CNH nº 685813590, a penalidade de suspensão do direito 
de dirigir:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (10 vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

De início, cabe informar que o processo obedeceu ao 
rito ordinário com fundamento na Resolução nº 182/2005 
do CONTRAN e Portaria de nº 40/2010-DETRAN/AP, 
seguindo o disposto nas normas legais, principalmente 
no que tange à garantia dos direitos ao contraditório e à 
ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o mandado de 
notificação, via AR, para o endereço constante no cadastro 
do condutor junto ao DETRAN, com êxito na entrega do 
mandado de notificação pela Empresa de Correios e 
Telégrafos-ECT. (fl. 13).

Consta nos autos que o condutor apresentou defesa 
escrita DENTRO do prazo legal (fl. 18).

Assim, considerando que o infrator não é reincidente, 
bem como a infração prevista no artigo 165 do Código de 
Trânsito Brasileiro dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu 
sob a influência de álcool e considerando ainda os artigos 
261 caput c/c o 256, III do Código de Trânsito Brasileiro; 
art. 16, inc. I, da Resolução 182/2005-CONTRAN, e que 
não houve nenhuma justificativa que pudesse eximi-lo de 
responsabilidade de pagamento da multa, o que autorizou 
a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da análise fática e jurídica 
das provas e manifestações constantes no presente 
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processo, acato o parecer nº322/2019-CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 30 a 32 dos autos e DECIDO 
pela aplicação da penalidade de suspensão do direito 
de dirigir de JOSÉ JOCELITO MARQUES FILHO, pelo 
período de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos da Portaria nº 
040/2010 – DETRAN/AP e da Resolução nº 182/2005 – 
CONTRAN, art. 261 e art. 257, § 1º, 2º e 3º, do Código de 
Trânsito Brasileiro.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para que notifique, conforme previsto em lei, o condutor 
JOSÉ JOCELITO MARQUES FILHO, para tomar ciência 
da decisão proferida, bem como da possibilidade de interpor 
recurso ou entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia, no prazo legal, a contar 
do recebimento da notificação de penalidade, conforme 
dispõe o art. 17 da Resolução 182/2005-CONTRAN.

Macapá-AP, 28 de novembro de 2019.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.
HASH: 2019-1202-0002-0294

DECISÃO DO PROCESSO N° 014.018550/2017
 
Processo nº 014.018550/2017-DETRAN/AP

Data de entrada: 17/11/2017

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO CONDUTOR JEFERSON 
TOME LEITE DO NASCIMENTO.

Registro de CNH nº 06461760860. 

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade ao 
condutor Sr. JEFERSON TOME LEITE DO NASCIMENTO, 
em razão de ter sido flagrado no dia 27/08/2016, na 
Rua Guanabara, em frente ao supermercado Maracá, 
conduzindo o veículo de placa NEU3745 sob a influência 
de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito 
Brasileiro, cabem ao Sr. JEFERSON TOME LEITE DO 
NASCIMENTO, portador da CNH nº 1293877164, a 
penalidade de suspensão do direito de dirigir:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (10 vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

De início, cabe informar que o processo obedeceu ao 
rito ordinário com fundamento na Resolução nº 182/2005 
do CONTRAN e Portaria de nº 40/2010-DETRAN/AP, 
seguindo o disposto nas normas legais, principalmente 
no que tange à garantia dos direitos ao contraditório e à 
ampla defesa.

Cumpre esclarecer que foi expedido o mandado de 
notificação, via AR, para o endereço constante no cadastro 
do condutor junto ao DETRAN, com êxito na entrega do 
mandado de notificação pela Empresa de Correios e 
Telégrafos-ECT. (fl. 14).

Consta nos autos que o condutor apresentou defesa 
escrita DENTRO do prazo legal (fl. 17).

Assim, considerando que o infrator não é reincidente, 
bem como a infração prevista no artigo 165 do Código de 
Trânsito Brasileiro dispõe multa gravíssima, visto que dirigiu 
sob a influência de álcool e considerando ainda os artigos 
261 caput c/c o 256, III do Código de Trânsito Brasileiro; 
art. 16, inc. I, da Resolução 182/2005-CONTRAN, e que 
não houve nenhuma justificativa que pudesse eximi-lo de 
responsabilidade de pagamento da multa, o que autorizou 
a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da análise fática e jurídica 
das provas e manifestações constantes no presente 
processo, acato o parecer nº321/2019-CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 31 a 33 dos autos e DECIDO 
pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de 
dirigir de JEFERSON TOME LEITE DO NASCIMENTO, 
pelo período de 12 (doze) meses, devendo o condutor 
realizar o curso de reciclagem e aguardar o prazo de 
suspensão para restituir a CNH.

Fundamenta-se a decisão nos preceitos da Portaria nº 
040/2010 – DETRAN/AP e da Resolução nº 182/2005 – 
CONTRAN, art. 261 e art. 257, § 1º, 2º e 3º, do Código de 
Trânsito Brasileiro.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-
AP para que notifique, conforme previsto em lei, o 
condutor JEFERSON TOME LEITE DO NASCIMENTO, 
para tomar ciência da decisão proferida, bem como da 
possibilidade de interpor recurso ou entregar a Carteira 
Nacional de Habilitação na Corregedoria desta Autarquia, 
no prazo legal, a contar do recebimento da notificação 
de penalidade, conforme dispõe o art. 17 da Resolução 
182/2005-CONTRAN.

Macapá-AP, 28 de novembro de 2019.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.
HASH: 2019-1202-0002-0266
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Junta Comercial do Amapá

PORTARIA Nº 166/2019 – JUCAP DE 29 DE NOVEMBRO 
DE 2019

O Presidente da Junta Comercial do Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
23, inciso I da Lei nº 8.934/94, pelo art. 29 da Lei Estadual 
nº 2,297/2018 e art. 10, inciso XXXl do Regimento Interno 
da Junta Comercial do Estado do Amapá, aprovado pela 
Resolução nº 06/2018-JUCAP.

Considerando a Instrução Normativa nº 17, de 05 de 
dezembro de 2013, do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração, que dispõe sobre a habilitação, 
nomeação, matrícula e seu cancelamento de tradutor 
público e intérprete comercial.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para Tradutor ad hoc o Sr. JOSÉ 
SANT´ANA DE ANDRADE PONTES, brasileiro, casado, 
RG 534581-AP, CPF 000.336.422-49, residente e 
domiciliado na Travessa Maurício Pacífico Cantuária, n° 
522, Bairro Alvorada, na cidade de Macapá-AP, para fins 
de realizar a versão de 1(uma) CERTIDÃO DE ÓBITO da 
Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO VILHENA BATISTA, do 
idioma português para o Francês.

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

Art. 3º -  Revogam-se as disposições em contrário.
 
Gilberto Laurindo
Presidente/JUCAP
HASH: 2019-1202-0002-0260

PORTARIA Nº 167/2019 – JUCAP DE 29 DE NOVEMBRO 
DE 2019

O Presidente da Junta Comercial do Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
23, inciso I da Lei nº 8.934/94, pelo art. 29 da Lei Estadual 
nº 2.297/2018 e art. 10, inciso XXXl do Regimento Interno 
da Junta Comercial do Estado do Amapá, aprovado pela 
Resolução nº 06/2018-JUCAP.

Considerando a Instrução Normativa nº 17, de 05 de 
dezembro de 2013, do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração, que dispõe sobre a habilitação, 
nomeação, matrícula e seu cancelamento de tradutor 
público e intérprete comercial.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para Tradutor ad hoc o Sr. JEAN PIERO 
SEMBER GAYOSO, brasileiro, solteiro, RG 444291-AP, 
CPF nº 815.499.202-78, residente e domiciliado na Av. 

Tupis, n° 666-Apt A,  Bairro Beirol, na cidade de Macapá-
AP, para fins de realizar a tradução da Certidão de 
Antecedentes Criminais do Sr. Aleandrys Del Toro Noa, do 
Idioma Espanhol para o Idioma Nacional Brasileiro.

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

Art. 3º -  Revogam-se as disposições em contrário.

Gilberto Laurindo
Presidente/JUCAP
HASH: 2019-1202-0002-0261

PORTARIA Nº 168/2019 – JUCAP DE 29 DE NOVEMBRO 
DE 2019

O Presidente da Junta Comercial do Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
23, inciso I da Lei nº 8.934/94, pelo art. 29 da Lei Estadual 
nº 2.297/2018 e art. 10, inciso XXXl do Regimento Interno 
da Junta Comercial do Estado do Amapá, aprovado pela 
Resolução nº 06/2018-JUCAP.

Considerando a Instrução Normativa nº 17, de 05 de 
dezembro de 2013, do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração, que dispõe sobre a habilitação, 
nomeação, matrícula e seu cancelamento de tradutor 
público e intérprete comercial.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para Tradutor ad hoc o Sr. JEAN PIERO 
SEMBER GAYOSO, brasileiro, solteiro, RG 444291-AP, 
CPF nº 815.499.202-78, residente e domiciliado na Av. 
Tupis, n° 666-Apt A,  Bairro Beirol, na cidade de Macapá-
AP, para fins de realizar a tradução da Certidão de 
Nascimento da Sra. Tania Altagracia, do Idioma Espanhol 
para o Idioma Nacional Brasileiro.

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

Art. 3º -  Revogam-se as disposições em contrário.

Gilberto Laurindo
Presidente/JUCAP
HASH: 2019-1202-0002-0262

Instituto de Pesquisas Científicas e

Tecnológicas do Estado do Amapá

PORTARIA N º 194/2019-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá -IEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei. 
nº 0338, de 16 de abril de 1997, alterada  pela Lei  n º 
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0699, de 28 de junho de 2002,  Decreto nº 4476, de 15 
de outubro de 2019 e tendo em vista o teor do Memo nº 
177/2019-ARQUEOLOGIA de 19 de novembro de 2019.                                           

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento dos servidores, LUIZ 
EDUARDO NUNES OLEIRO, Tecnologista, RAIMUNDO 
LUCIMAR PINTO DE ARAÚJO, Motorista, ALAN SILVA 
NAZARÉ, Gerente de Subgrupo de Atividades de Projeto 
Pesquisa Arqueológica, Código CDS-2, RAFAEL AMARAL 
STABILE, Analista de Infraestrutura e MARCUS VINICIUS 
BRITO GUEDES, Bolsista de Iniciação Científica, que 
viajaram da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até 
o município de Calçoene/AP, com objetivo de realizarem os 
acompanhamentos na obra do Sítio AP-18, no período de 02 
a 16/12/2019.

Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Macapá, 27 de novembro de 2019. 
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente
HASH: 2019-1202-0002-0313

PORTARIA N º 195/2019-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá -IEPA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei. nº 0338, 
de 16 de abril de 1997, alterada  pela Lei  n º 0699, de 28 de 
junho de 2002,  Decreto nº 4476, de 15 de outubro de 2019 e 
tendo em vista o teor do Memo nº 178/2019-ARQUEOLOGIA 
de 19 de novembro de 2019.                                           

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento dos servidores, ADRIENE 
CAMILE SIMÕES GOMES, Apoio Técnico, KEYLA MARIA 
RIBEIRO FRAZÃO, Tecnologista, TALIANY CRISTINY 
DOS SANTO REIS, Bolsista de Iniciação Científica e 
MARCOS JESSÉ LOPES DA SILVA, Gerente Operacional 
de Projeto Pesquisa Arqueológica, Código CDS-1, para 
viajar da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o 
município de Laranjal do Jari/AP, com objetivo de realizar 
vistoria arqueológica nos sítios Açaizal I e Água Branca IV, 
no período de 01 a 15/12/2019.

Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Macapá, 27 de novembro de 2019.
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente
HASH: 2019-1202-0002-0298

PORTARIA N º 196/2019-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá -IEPA, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 0338, 
de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei nº 1.175 de 02 de 
janeiro de 2008, Decreto nº 4476, de 15 de outubro de 2019 
e tendo em vista o teor do Memo nº 131/2019 – NUBIO/
ENTOMOLOGIA/IEPA de 21 de novembro de 2019.                                          

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento do servidor, ALLAN 
KARDEC RIBEIRO GALARDO, Diretor de Pesquisa 
Cientifica e Desenvolvimento Tecnológico, Código 70% 
do FGS-04, para viajar da sede de suas atribuições em 
Macapá, até Porto Velho/Rondônia, com objetivo de 
realizar monitoramento da entomofauna de importância 
médica nas áreas de influência da UHE Santo Antônio, 
no período de 05 a 11/12/2019. Conforme convênio SAPO 
Saneamento Ambiental Projetos e Operações LTDA EPP/
IEPA (001/2017).

Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.    

Macapá, 27 de novembro de 2019. 
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente
HASH: 2019-1202-0002-0263

PORTARIA N º 197/2019-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá -IEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei. 
nº 0338, de 16 de abril de 1997, alterada  pela Lei  n º 
0699, de 28 de junho de 2002,  Decreto nº 4476, de 15 
de outubro de 2019 e tendo em vista o teor do Memo nº 
070/2019 – DPCDT/IEPA de 27 de novembro de 2019.                                           

RESOLVE:

Art.1º Designar o deslocamento da servidora, CLAUDIA 
FUNI, Especialista em Geoprocessamento e Ordenamento 
Territorial, para viajar da sede de suas atribuições em 
Macapá/AP, até o distrito de Monte Dourado/Almeirim, com 
o objetivo de participar do I Trabalho de Monitoramento 
Aéreo/2019 na área de abrangência da Estação Ecológica 
do Jari (ESEC JARI), no período de 04 a 06/12/2019. Sem 
ônus para o Instituto.

Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.    

Macapá, 28 de novembro de 2019. 
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente
HASH: 2019-1202-0002-0314

PORTARIA N º 198/2019-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá -IEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
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0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei nº 1.175 de 
02 de janeiro de 2008, Decreto nº 4476, de 15 de outubro 
de 2019 e tendo em vista o teor do Memo nº 132/2019– 
NUBIO/ENTOMOLOGIA/IEPA de 22 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento dos servidores abaixo, 
para viajarem da sede de suas atribuições em Macapá, 
até aos municípios de Laranjal do Jari/AP e Almerim/PA, 
com objetivo de realizar o monitoramento das espécies 
de Anopheles, Aedes, Simulídeos, Triatomíneos e 
Flebotomíneos e seus criadouros nas áreas afetadas e de 
influência da UHE Santo Antônio do Jari – Amapá/Pará. 
Conforme convênio: ECE PARTICIPAÇÕES S.A/IEPA – 
004/2018.

PERIODO DE 01 a 15/12/2019:

EDNALDO CACIANO DO RÊGO
GEANDRO DOS SANTOS GAMA
CAMILA MENDES DA CONCEIÇÃO VIEIRA ARAÚJO
JOÃO DO SOCORRO GOMES CAMPOS
REINALDO VAZ DOS SANTOS
KEISON DE SOUZA CAVALCANTE

PERIODO DE 10 a 24/12/2019:

TAIRES PENICHE DA SILVA SIDÔNIO
EDILSON MENDES VALENTE

PERIODO DE 01 a 03/12 e 11 a 15/12/2019:

ANA PAULA SALES DA ANDRADE CORRÊA

PERIODO DE 01 a 03/12 e 14 e 15/12/2019:

ROBERTO CARDOSO DA SILVA

Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.  

Macapá, 29 de novembro de 2019. 
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor – Presidente
HASH: 2019-1202-0002-0315

PORTARIA N º 199/2019-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá -IEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
nº 0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei nº 
1.175 de 02 de janeiro de 2008, Decreto nº 4476, de 15 
de outubro de 2019 e tendo em vista o teor do memo nº 
034/2019-NUPMPN de 28 de novembro de 2019.                                           

RESOLVE:

Art.1º Designar o deslocamento dos servidores, JOELSON 
COSTA MALHEIROS, Gerente de Subgrupo de Atividades 

de Controle de Qualidade da Produção de Fitoterápicos, 
Código CDS-2 e JERFERSON PINHEIRO MENDONÇA, 
Gerente do Núcleo de Qualidade, Código FGS-02, para 
viajarem da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o 
município de Mazagão, com objetivo de realizar coleta de 
matéria prima para continuidade dos trabalhos de Produção 
da Farmácia, no período de 02 a 11/12/2019.

Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.    

Macapá, 29 de novembro de 2019. 
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente
HASH: 2019-1202-0002-0316

PORTARIA N º 200/2019-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá -IEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
0338, de 16 de abril de 1997, alterada pela Lei nº 1.175 de 
02 de janeiro de 2008, Decreto nº 4476, de 15 de outubro 
de 2019 e tendo em vista o teor do memo nº 084/2019-
CDCT/IEPA de 07 de novembro de 2019.                                           

RESOLVE:

Art.1º Designar o deslocamento das servidoras, ELIANE 
NASCIMENTO DE OLIVEIRA PENAFORT, Coordenadora 
de Difusão Cientifica e Tecnológica, Código FGS-03 e 
DEUZETE VIEIRA MOREIRA, Gerente Geral do Projeto 
Difusão Cientifica do Museu Sacaca, Código CDS-2, para 
viajarem da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a 
cidade de Belém/PA, com objetivo de realizar visita técnica 
no Museu Emílio Goeldi, no período de 10 a 13/12/2019.

Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.    

Macapá, 02 de dezembro de 2019. 
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente
HASH: 2019-1202-0002-0317

Companhia de Eletricidade do Amapá

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2019– PRL/CEA

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
– CEA E R B FURTADO-EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1- O presente Contrato tem por fundamento legal 
o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto 
de 2000, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
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regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e no 
que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e, vinculando-se ainda ao Edital de Pregão Eletrônico 
nº 011/2019-PRL, no Processo nº 018/2019-PRL e no 
Termo de Referência nº 002/2019-DGPM/DGP, bem como 
nos termos da proposta da Contratada, que passa a ser 
parte integrante do presente Contrato, estando às partes 
contratantes sujeitas às normas aqui referidas, e não 
contrariem o interesse público, nos preceitos de direito 
público e supletivamente nos princípios da teoria geral 
dos contratos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O Presente contrato tem por objeto a Contratação 
de empresa especializada E certificada para prestação 
de serviçode recarga e manutenção de 2º e 3º nível, com 
substituição de peças e damais materiais de consumonos 
extintores de incêndio da Companhia de Eletricidade do 
Amapá, conforme Termo de Referência nº 002/2019-
DGPM/DGP.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO:

4.1- O preço global estimado para consecução do objeto 
deste Contrato será de R$ 146.339,68 (cento e quarenta 
e seis mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e 
oito centavos), fixado em valor estimado em virtude do 
valor mensal do dispêndio ser totalizado de acordo com a 
demanda dos serviços.

4.2- No valor acima estão incluídas todas as despesas 
ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, bem como taxas de licenciamento, 
administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

5.1 - As despesas decorrentes deste CONTRATO 
correrão por conta da Dotação Orçamentária prevista 
no Orçamento da CEA, através da fonte de recurso nº 
01-Recursos Próprios, Unidade Orçamentária nº 352710 
– Gerência Socioambiental, de Medicina e Segurança 
do Trabalho– Elemento de Despesa nº 21304104 – 
Material de Consumo Geral – 21303101 – Manutenção 
e Conservação de Equipamentos – 185035, através da 
Nota de Empenho nº 068230/2019, de 11 de outubro de 
2019, estando o montante do dispêndio a ser efetuado por 
conta deste Contrato limitado ao valor global pactuado na 
Cláusula Quarta do presente termo.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, nos termos 
do art. 71 da Lei nº 13.303/2016.

DATA DE ASSINATURA:22/10/2019.

SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: RODOLFO 
FERNANDES DA SILVA TORRES, ARNALDO SANTOS 
FILHO e RUI BARBOSA LIMA SOBRINHO e Contratada:R 
B FURTADO-EPP.

Macapá(AP),20/11/2019.
RODOLFO FERNANDES DA SILVATORRES
Presidente da CEA   
HASH: 2019-1202-0002-0243
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Ministério Público

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 
015/2019/MP-AP/FEAP

OBJETO: A Cooperação entre o Ministério Público do 
Estado do Amapá e a Prefeitura Municipal de Macapá, tem 
como objeto a conjugação de esforços Interinstitucionais 
para a execução do Projeto “Atuação Pela Vida”, 
desenvolvido no âmbito do Ministério Público do Estado 
do Amapá, sob a coordenação da Procuradoria-Geral de 
Justiça e Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116, da Lei nº 8.666/93.

PARTICIPE: Ministério Público do Estado do Amapá.

PARTICIPE: Federação Espírita do Estado do Amapá-

FEAP.

VALOR: Não gera qualquer espécie de ônus financeiro 
para as entidades pactuantes.

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, com início a contar 
da data de sua assinatura.

DATA ASSINATURA: 21/11/2019.

ASSINATURA: assinam pelo Ministério Público do Estado 
do Amapá, a Dra. Ivana Lúcia Franco Cei, Procuradora-
Geral de Justiça; e pela Federação Espírita do Estado do 
Amapá, a Presidente Ana Coeli Dias Araújo.

Macapá, 02/12/2019.
Marcos Ravel Magalhães de Abreu
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 194/2019/PGJ/MP-AP
HASH: 2019-1202-0002-0301
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