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Gabinete do Governador

DECRETO Nº  1388  DE  18  DE  MARÇO  DE 2020
 
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 113/2020-AGÊNCIA AMAPÁ,
 
R E S O L V E :
 
Homologar o deslocamento dos servidores abaixo 
relacionados da sede de suas atribuições, Macapá-AP, 
até Caiena – Guiana Francesa, a fim de participarem de 
visita ao Centro Penitenciário da Guiana Francesa - CPG, 
no dia 20 de fevereiro de 2020:

SERVIDOR CARGO
Roberto Socorro Magave Amador Agente Penitenciário

Aldemira Teixeira dos Santos Agente Penitenciária

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0023 

DECRETO Nº  1389  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

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 150201.0008.0252.0162/ 2020 
GAB-PRODAP,

R E S O L V E :

Homologar o deslocamento de José Lutiano Costa da 
Silva, Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia da 
Informação, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, 
até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da 124ª 

REUNIÃO DO FÓRUM DOS DIRETORES TÉCNICOS; 
25ª REUNIÃO DE GERENTES TÉCNICOS E 4ª RGTD.
GOV – REUNIÃO DO GRUPO DE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL da Associação Brasileira de Entidades Estaduais 
de TIC - ABEP, no período de 11 a 13 de março de 2020, 
com ônus parcial para o Estado.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0048

DECRETO Nº  1390  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

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 150201.0008.0252.0162/ 2020 
GAB-PRODAP,

R E S O L V E :

Homologar a designação de Jorcyanne Francisca 
Colares de Andrade Aleixo, Gerente Administrativa-
Financeira, pelo exercício, em substituição, do cargo 
de Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia da 
Informação, durante o impedimento do titular, no período 
de 11 a 13 de março de 2020.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0047

DECRETO  Nº  1391  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

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 410101.0008.0655.0215/ 
2020-GAB/CGE,
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R E S O L V E :

Homologar a designação de Carolinne Maciel Borralho, 
Chefe de Gabinete, pelo exercício, em substituição, 
do cargo de Controlador-Geral do Estado, durante o 
impedimento do titular, no período de 10 a 13 de março 
de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0049

DECRETO Nº  1392  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

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 0611/2020-SESA,

R E S O L V E :

Homologar o deslocamento de João Bittencourt da 
Silva, Secretário de Estado da Saúde, da sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Belém-PA, a fim 
de participar do 20º Fórum de Governadores da Amazônia 
Legal, no período de 11 a 13 de março de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0050

DECRETO Nº  1393  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

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 0611/2020-SESA,

R E S O L V E :

Homologar a designação de Clélia Jeane da Silva Reis 
Gondim, Secretária Adjunta de Gestão e Planejamento, 
pelo exercício, em substituição, do cargo de Secretário 
de Estado da Saúde, durante o impedimento do titular, no 
período de 11 a 13 de março de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0051

DECRETO Nº  1394  DE  18  DE  MARÇO DE  2020

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 134/20-CBMAP,

R E S O L V E :

Homologar o deslocamento do  CEL QOCBM Wagner 
Coelho Pereira, Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, da sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Belém-PA, a fim 
de participar do 20º Fórum de Governadores da Amazônia 
Legal, nos dias 12 e 13 de março de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0053

DECRETO Nº  1395  DE  18  DE  MARÇO DE  2020

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 134/20-CBMAP,

R E S O L V E :

Homologar a designação do CEL BM Estácio Janary de 
Oliveira Picanço, Subcomandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, pelo exercício, 
em substituição, do cargo de Comandante Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, durante o 
impedimento do titular, nos dias 12 e 13 de março de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0054

DECRETO Nº  1396  DE  18  DE  MARÇO DE  2020

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 280101.0008.1177.0083/ 2020 
GAB-SEED,

R E S O L V E :

Autorizar o afastamento de Maria Goreth da Silva e 
Sousa, Secretária de Estado da Educação, de suas 
atribuições, a fim de submeter-se a tratamento de saúde, 
no período de 13 a 19 de março de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0061
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DECRETO Nº  1397  DE  18  DE  MARÇO DE  2020

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 280101.0008.1177.0083/ 2020 
GAB-SEED,

R E S O L V E :

Designar Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira, 
Chefe de Gabinete, para exercer, acumulativamente 
e em substituição, o cargo de Secretário de Estado da 
Educação, durante o impedimento da titular, no período 
de 13 a 19 de março de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0056

DECRETO Nº  1398  DE  18  DE  MARÇO DE  2020

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 0226/2020-GCG/PMAP,

R E S O L V E :

Tornar sem efeito os Decretos nºs 0965 e 0966, de 10 de 
março de 2020, publicados no Diário Oficial do Estado do 
Amapá nº 7120, de 10 de março de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0063

DECRETO Nº  1399  DE  18  DE  MARÇO DE  2020

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 0393/2020-GAB/SIAC,

R E S O L V E :

Tornar sem efeito o Decreto nº 0913, de 09 de março de 
2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 
7119, de 09 de março de 2020, que nomeou Jacy dos 
Santos Amoras para exercer a função comissio-nada de 
Responsável por Atividade Nível II/Núcleo Administrativo-
Financeiro.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0059

DECRETO  Nº  1400  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade, 
do 1º TEN QOABM JHONISON FARIAS CASTELO, ao 
posto de CAP QOABM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, c/c o art. 42, § 1º, 
da Constituição Federal, e o previsto no art. 18, da Lei nº 
6.752, de 17 de dezembro de 1979 (Lei de Promoção de 
Oficiais da PMAP); arts. 38, inciso I e 44, do Decreto (N) 
nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento da Lei de 
Promoções de Oficiais da PMAP), c/c os arts. 12, § 3º; 
65, § 3º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do 
Amapá); Lei Complementar nº 111, de 09 de abril de 2018 
(Organização Básica e Fixação do Efetivo do CBMAP), e 
tendo em vista o teor do Processo nº 13.000.832/2019-
CPO/CBMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOABM, pelo 
critério de Antiguidade, o 1º TEN QOABM Jhonison 
Farias Castelo, pertencente ao Quadro de Oficiais da 
Administração (QOABM), do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Amapá.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a contar de 19 de março de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0065

DECRETO Nº  1401  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá para a Reserva Remunerada, 
“EX-OFFÍCIO”, da 2º TEN QEOPM ANA DENISE RAIOL 
PICANÇO NERI.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 
2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), em 
consonância com a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014 
(Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo nº 
340101. 0001846/2020-DIP,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica transferida para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, a 2º TEN QEOPM 
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Ana Denise Raiol Picanço Neri, Matrícula nº 0032949-
5-01, pertencente ao Quadro do Estado do Amapá, nos 
termos do art. 42, da Constituição Federal, c/c os arts. 
53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 54; 113, inciso II e 115, inciso 
V, da Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), e os arts. 
19, inciso II e 22, inciso V, da Lei nº 1.813, de 07 de abril 
de 2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 e a Lei nº 1.813, de 07 abril de 2014, 
calculados sobre o subsídio de 2º TEN PM, sendo-lhe 
assegurado todos os direitos pecuniários e prerrogativas 
previstos nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 16 de 
outubro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0058

DECRETO Nº  1402  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá para a Reserva Remunerada, 
“EX-OFFÍCIO”, do SUBTEN QPPMC WELLINGTON 
MAGNO SILVA DOS SANTOS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 
2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), em 
consonância com a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014 
(Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo nº 
340101. 0001845/2020-DIP,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, o SUBTEN 
QPPMC Wellington Magno Silva dos Santos, Matrícula 
nº 0032967-3-01, pertencente ao Quadro do Estado do 
Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição Federal, 
c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 54; 113, inciso II e 
115, inciso V, da Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril 
de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), e 

os arts. 19, inciso II e 22, inciso V, da Lei nº 1.813, de 07 
de abril de 2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 e a Lei nº 1.813, de 07 abril de 2014, 
calculados sobre o subsídio de  SUBTEN PM, sendo-lhe 
assegurado todos os direitos pecuniários e prerrogativas 
previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 27 de 
setembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0067

DECRETO Nº  1403  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá para a Reserva Remunerada, 
“EX-OFFÍCIO”, do 1º SGT QPPME MÁRIO ÂNGELO 
BORGES DE ARAÚJO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 
2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), em 
consonância com a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014 
(Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo nº 
340101. 0001828/2020-DIP,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, o 1º SGT QPPME 
Mário Ângelo Borges de Araújo, Matrícula nº 0030707-
6-01, pertencente ao Quadro do Estado do Amapá, nos 
termos do art. 42, da Constituição Federal, c/c os arts. 
53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 54; 113, inciso II e 115, inciso 
V, da Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), e os arts. 
19, inciso II e 22, inciso V, da Lei nº 1.813, de 07 de abril 
de 2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 e a Lei nº 1.813, de 07 abril de 2014, 



Quarta-feira, 18 de Março de 2020Seção 01• Nº  7.126Diário Oficial

7 de 139

calculados sobre o subsídio de 1º SGT PM, sendo-lhe 
assegurado todos os direitos pecuniários e prerrogativas 
previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 22 de 
setembro de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0064

DECRETO Nº  1404  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo do Corpo de 
Bombeiros Militar do Amapá para a Reserva Remunerada, 
“EX-OFFÍCIO”, do CAP QOABM MANUEL RODRIGUES 
MARQUES JUNIOR.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), em consonância com 
a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014 (Regime Próprio de 
Previdência dos Militares do Estado do Amapá), e tendo 
em vista o teor do Processo nº 13.000.601/2019-DFP/
DRH/ CBMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, o CAP QOABM 
Manuel Rodrigues Marques Junior, pertencente ao 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, nos 
termos do art. 42, da Constituição Federal e art. 67, § 
6º, da Constituição Estadual, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º 
e 3º, inciso IX; 54; 113, inciso II e 115, inciso V, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá) e os arts. 19, inciso II 
e 22, inciso V, da Lei nº 1.813/2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014, e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014, 
calculados sobre o subsídio de CAPITÃO BM, sendo-lhe 
assegurado todos os direitos pecuniários e prerrogativas 
previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá efetivará o 

presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o 
disposto nos arts. 111, inciso I, Parágrafo único e 112, da 
Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 16 de 
janeiro de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0069

DECRETO Nº  1405  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo do Corpo de 
Bombeiros Militar do Amapá para a Reserva Remunerada, 
“EX-OFFÍCIO”, da 2º TEN QEOBM DEBORA CRISTINA 
DA SILVA NUNES.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), em consonância com 
a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014 (Regime Próprio de 
Previdência dos Militares do Estado do Amapá), e tendo 
em vista o teor do Processo nº 13.000.582/2019-DFP/
DRH/ CBMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, a 2º TEN QEOBM 
Debora Cristina da Silva Nunes, pertencente ao Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, nos termos 
do art. 42, da Constituição Federal e art. 67, § 6º, da 
Constituição Estadual, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso 
IX; 54; 113, inciso II e 115, inciso V, da Lei Complementar 
nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do 
Estado do Amapá) e os arts. 19, inciso II e 22, inciso V, da 
Lei nº 1.813/2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014, e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014, calculados sobre o subsídio de 2° TENENTE BM, 
sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários e 
prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá efetivará o 
presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o 
disposto nos arts. 111, inciso I, Parágrafo único e 112, da 
Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
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publicação, com efeitos retroativos a contar de 16 de 
janeiro de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0062

DECRETO Nº  1406  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo do Corpo de 
Bombeiros Militar do Amapá para a Reserva Remunerada, 
“EX-OFFÍCIO”, do 2º TEN QEOBM ELCIO DO ROSARIO 
MONTEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), em consonância com 
a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014 (Regime Próprio de 
Previdência dos Militares do Estado do Amapá), e tendo 
em vista o teor do Processo nº 13.000.588/2019-DFP/
DRH/ CBMAP,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “EX-OFFÍCIO”, o 2º TEN QEOBM 
Elcio do Rosario Monteiro, pertencente ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, nos termos do art. 
42, da Constituição Federal e art. 67, § 6º, da Constituição 
Estadual, c/c os arts. 53, §§ 1º, 2º e 3º, inciso IX; 54; 113, 
inciso II e 115, inciso V, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá) e os arts. 19, inciso II e 22, inciso V, da Lei nº 
1.813/2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014, e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 
2014, calculados sobre o subsídio de 2° TENENTE BM, 
sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários e 
prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Recursos Humanos do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá efetivará o 
presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o 
disposto nos arts. 111, inciso I, Parágrafo único e 112, da 
Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 16 de 
janeiro de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0070

DECRETO Nº  1407  DE  18  DE  MARÇO DE  2020

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da 
Polícia Militar do Amapá, para a Reserva Remunerada, 
“A PEDIDO”, da 2º TEN QOPMA DANIELA SANTOS 
PICANÇO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com a Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do 
Amapá), em consonância com a Lei nº 1.813, de 07 de 
abril de 2014, e tendo em vista o teor do Processo nº 
340101.0001752/2019-DIP,

R E S O L V E :

Art. 1º Fica transferida para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “A PEDIDO”, a 2º TEN QOPMA 
Daniela Santos Picanço, Matrícula nº 0057487-2-01, 
pertencente ao Quadro do Estado do Amapá, nos termos 
do art. 42, da Constituição Federal, c/c os arts. 53, §§ 
1º, 2º e 3º, inciso IX; 113, inciso I e 114, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), em consonância com 
os arts. 19, inciso I e 21, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.813, de 07 
de abril de 2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014, e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014, 
calculados sobre o subsídio de 2º TEN PM, sendo-lhe 
assegurado todos os direitos pecuniários e prerrogativas 
previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0079

DECRETO Nº  1408  DE  18  DE  MARÇO  DE  2020

Dispõe sobre a transferência do Serviço Ativo da Polícia 
Militar do Estado do Amapá para a Reserva Remunerada, 
“A PEDIDO”, da MAJ QOPMC FABIOLA DA SILVA LIMA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
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inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com a Lei Complementar nº 0084, de 07 
de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do 
Amapá), em consonância com a Lei nº 1.813, de 07 de 
abril de 2014, e tendo em vista o teor do Processo nº 
340101.0001822/2020-DIP,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica transferido para a Inatividade, mediante 
Reserva Remunerada, “A PEDIDO”, a MAJ QOPMC 
Fabiola da Silva Lima, Matrícula nº 0057578-0-01, 
pertencente ao Quadro do Estado do Amapá, nos termos 
do art. 42, da Constituição Federal, c/c os arts. 53, §§ 
1º, 2º e 3º, inciso IX; 113, inciso I e 114, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), em consonância com 
os arts. 19, inciso I e 21, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.813, de 07 
de abril de 2014.

Art. 2º Os proventos devidos na inatividade terão como 
base o que determina a Lei Complementar nº 0084, de 
07 de abril de 2014 e a Lei nº 1.813, de 07 abril de 2014, 
calculados proporcionalmente sobre o subsídio de  MAJ 
PM, sendo-lhe assegurado todos os direitos pecuniários 
e prerrogativas previstas nos diplomas legais pertinentes.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Amapá efetivará o presente desligamento do 
serviço ativo, de acordo com o disposto nos arts. 111, 
inciso I, Parágrafo único e 112, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0082

DECRETO Nº  1409  DE  18  DE  MARÇO DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá e baseado 
nos critérios de promoção estabelecidos na Lei nº 0883, 
de 23/05/2005, tendo em vista o contido no Processo nº 
130101.0005.0287. 0020/2020, e

Considerando a sentença proferida nos autos do Processo 
nº 0033612-77.2014.8.03.0001 - Reclamação Cível - 
que tramitou perante o 1º Juizado Especial de Fazenda 
Pública da Comarca de Macapá;

Considerando, ainda, que o presente excedente de vagas 
é gerado por decisões judiciais, sob pena do art. 536, § 
1º, do CPC,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder Promoção para a Classe Especial, 
Padrão I, à servidora Sílvia Maria Ramos Alves, ocupante 
do cargo de Provimento Efetivo de Agente de Polícia Civil, 
Classe 1ª, Padrão VI, Matrícula nº 0091706-0-01, Grupo 
Polícia, integrante do Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Amapá, lotada na Delegacia Geral de Polícia Civil - 
DGPC.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0072

DECRETO Nº  1410  DE  18  DE  MARÇO DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, de acordo com 
o art. 44, da Lei nº 0066, de 03/05/93, e tendo em vista 
o contido no Processo nº 130101.0069.0283.0010/2020,

R E S O L V E :

Exonerar, a pedido, Marlene Monteiro de Souza do 
cargo de Provimento Efetivo de Agente de Polícia Civil, 
Grupo Polícia Civil, Cadastro nº 0026046-0-01, do Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, a contar de 1º de 
abril de 2016.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0075

DECRETO Nº  1411  DE  18  DE  MARÇO DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Processo nº 2019.04.1738P-AMPREV,

R E S O L V E :

Retificar o Decreto nº 0501, de 07 de fevereiro de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 7.100, 
de 07 de fevereiro de 2020, que passa a vigorar com a 
seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:

“Art. 1º Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de 
Contribuição, com proventos integrais e com paridade, na 
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forma da Lei, à servidora Adelvane Monteiro de Souza, 
no cargo de Provimento Efetivo de Agente de Polícia, 
Classe Especial, Padrão VI, Matrícula nº 309389, lotada 
na Delegacia Geral da Fazenda - DEFAZ, pertencente ao 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá.”

LEIA-SE:

“Art. 1º Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de 
Contribuição, com proventos integrais e com paridade, na 
forma da Lei, ao servidor Adelvane Monteiro de Souza, 
no cargo de Provimento Efetivo de Agente de Polícia, 
Classe Especial, Padrão VI, Matrícula nº 309389, lotado 
na Delegacia Geral da Fazenda - DEFAZ, pertencente ao 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá.”

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0077

DECRETO Nº  1412  DE  18  DE  MARÇO DE  2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Processo nº 2019.04.1676P-AMPREV,

R E S O L V E :

Retificar o Decreto nº 0119, de 13 de janeiro de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 7.082, 
de 13 de janeiro de 2020, que passa a vigorar com a 
seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:
“Art. 1º Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de 
Contribuição - Especial à servidora Marcilene Rodrigues 
Amaral, com proventos integrais e com paridade, na 
forma da Lei, no cargo de Provimento Efetivo de Agente 
de Polícia, Classe Especial, Padrão VI, Matrícula nº 
310573, lotada na Secretaria de Estado da Justiça e 
Segurança Pública, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá.”

LEIA-SE:
“Art. 1º Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de 
Contribuição - Especial à servidora Marcilene Rodrigues 
Amaral, com proventos integrais e com paridade, na 
forma da Lei, no cargo de Provimento Efetivo de Oficial 
de Polícia Civil, Classe Especial, Padrão VI, Matrícula 
nº 310573, lotada na Secretaria de Estado da Justiça e 
Segurança Pública, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá.”

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2020-0318-0003-0078

PORTARIA CONJUNTA Nº 003/2020-PGE

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito da 
Procuradoria Geral do Estado do Amapá.

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO e o 
PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR, no uso 
das atribuições que lhe conferem,  respectivamente,  o 
art. 7º, incisos I, II e XXXII, e o  art. 11, inciso XII,  todos 
da Lei Complementar nº 089, de 01 de julho de 2015, e,

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial 
da Saúde – OMS, o qual expõe que o mundo vive uma 
pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em 
Saúde Pública, proferido pelo Ministério da Saúde por 
meio da Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020, 
em decorrência do novo agente Etiológico denominado 
Coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO  os termos do Decreto nº 1377 de 17 
de março de 2020 do Governo do Estado do Amapá, o 
qual informa que o novo Coronavirus  (COVID-19) é 
altamente patogênico, e responsável por causar síndrome 
respiratória em humanos, eventualmete levando a 
infecções graves em grupos de risco, que o aspecto clínico 
da infecção não está descrito completamente, que não se 
sabe o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e 
trasmissibilidade do aludido virus e, ainda, estabelece os 
procedimentos e regras a serem adotados para fins de 
prevenção da doença no âmbito estadual;

CONSIDERANDO a Resolução nº 1351/2020 de 13 de 
março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, 
o qual estabelece medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo Novo Coronavirus (COVID-19) no âmbito 
do TJAP.

RESOLVEM,

Art. 1º. Durante o período em que perdurar a situação de 
emergência afeta ao Novo Coronavirus (COVID-19), serão 
diretrizes a serem adotadas no âmbito da Procuradoria-
Geral do Estado:

I – fixação de número mínimo ou máximo de servidores 
em serviço no órgão e respectivas setoriais;

II – interrupção ou limitação de atendimento à determinadas 
atividades;

III – delimitação de atividades nas quais o atendimento ao 
público externo não sofrerá interrupção;
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IV – redução de horário de funcionamento de setoriais ou 
unidades administrativas;

V – autorização para que servidores possam realizar 
trabalho em sua residência.

§1. Cada Procurador-Chefe e os responsáveis pelo 
Gabinete, DMTI e DAF deverão adotar as medidas 
necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste 
artigo, devendo comunicar ao Gabinete as providências 
adotadas.

§2º. Em atendimento ao contido no caput deste artigo, 
a redução de pessoal em expediente no órgão deverá 
compreender, conforme necessidade, autorização para 
que servidores realizem atividades em sua residência, 
podendo, para tanto, autorizar que os destinatários da 
medida  façam carga física de processos administrativos.

§3º. O disposto neste artigo e nos demais termos desta 
portaria não implicam rompimento do vínculo obrigacional 
dos atingidos pelas medidas oras instituídas, cabendo 
aos Procuradores do Estados e demais servidores, 
manterem atualizados os dados de endereço e telefone 
que permitam localizá-los diante de emergência, e bem 
assim, estão obrigados, igualmente, conforme caso, 
atender às convocações a si destinadas.

Art. 2º. Durante o tempo em que perdurar o estado de 
emergência afeta ao Novo Coronavírus (COVID-19), o 
horário de atendimento ao público externo na Procuradora 
Geral do Estado será das 08h00 às 12h00, nos dias 
normais de expediente.

Art. 3º. Aos Procuradores do Estado e demais 
colaboradores que tenham regressado, nos últimos cinco 
dias, ou que venham a regressar, durante a vigência 
deste Decreto, de países ou regiões nacionais em que há 
transmissão comunitária do vírus da COVID 19, conforme 
boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem 
como aqueles que tenham contato ou convívio direto com 
caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as 
seguintes medidas:

I – os que apresentem sintomas (sintomáticos) de 
contaminação pelo COVID-19 deverão ser afastados 
do local de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, 
pelo período mínimo de quatorze dias ou conforme 
determinação médica; e

II – os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de 
contaminação pelo COVID-19 deverão desempenhar, em 
domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo 
prazo de quatorze dias, a contar do retorno ao Estado, às 
funções determinadas pela chefia imediata, respeitadas 
as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua 
participação em reuniões presenciais ou a realização de 
tarefas no âmbito da repartição pública;

§ 1. A efetividade do servidor ou do empregado público 
a que tenha sido aplicado o regime de trabalho de que 
trata o inciso II do “caput” deste artigo dependerá do 
cumprimento das metas e dos níveis de produtividade 
estabelecidos pela chefia imediata, com a chancela do 
Secretário da Pasta ou dirigente máximo da entidade;

§2. Os Procuradores do Estado que apresentarem 
sintomas de contaminação deverão apresentar 
comprovação, por meio eletrônico, ao Gabinete do 
Procurador-Geral do Estado e, no caso dos demais 
colaboradores, a comunicação deverá ser feita ao 
respectivo chefe imediato;

§3. Sempre que possível e observada a natureza da 
atividade, o afastamento de Procuradores e servidores 
dar-se-á sob o regime de teletrabalho, por meio do uso de 
tecnologia de informação e de comunicações possíveis.

Art. 4º. Os servidores que possuam mais de 60 (sessenta) 
anos de idade, gestantes, portadores de doenças 
crônicas, diabetes, imunodeprimidos, ou que apresentem 
qualquer quadro de saúde definido pelo Ministério da 
Saúde como grupo de risco para os fins deste Decreto, 
poderão laborar através do sistema de teletrabalho, 
desde que haja compatibilidade para tanto ou deverão ser 
readequados para que o desempenho de suas funções 
sejam realizadas com o menor contado possível com o 
público, conforme deliberação da Chefia imediata ou do 
Procurador-Geral do Estado.

Art. 5º. Ficam suspensas enquanto perdurar a situação 
de emergência:

I – as atividades de capacitação, de treinamento ou de 
eventos coletivos que impliquem a aglomeração de 
pessoas, durante o período de vigência da presente 
Portaria;

II – a participação de Procuradores do Estado e demais 
colaboradores em eventos ou em viagens internacionais 
ou interestaduais à serviço.

III – o registro de frequência de servidores públicos por 
meio de coletor biométrico (leitor de impressões digitais);
Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de que trata 
o “caput” deste artigo deverão ser avaliados e autorizados 
pelo Gabinete do Procurador-Geral do Estado.

Art. 6º. Sempre que possível, as reuniões administrativas 
serão preferencialmente não presenciais (virtuais), 
utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e de 
comunicação disponíveis.

Art. 7º.  Para os fins desta Portaria, considera-se:

I – sintomas respiratórios: tosse seca, dor de garganta, 
mialgia, cefaléia e prostração, dificuldade para respirar e 
batimento das asas nasais.
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II – caso suspeito: aquele que estiver sob tratamento 
médico em procedimento de investigação para 
confirmação ou não da infecção do COVID-19.

III – contato próximo: está a aproximadamente 2 (dois) 
metros de distância de um paciente com suspeita de 
infecção por COVID-19, dentro da mesma sala ou área 
de atendimento, por um período prolongado, sem uso de 
equipamento de proteção individual.

Art. 8º. Os Procuradores do Estado e demais colaboradores 
que descumprirem as determinações dispostas nesta 
Portaria estarão sujeitos às sanções previstas em seu 
respectivo regime jurídico.

Parágrafo único. No caso de Procuradores do Estado 
e demais colaboradores que tenham sido afastados 
administrativamente, em razão do disposto no art. 3º desta 
Portaria, e que descumprirem as restrições previstas neste 
regulamento durante o afastamento, serão computadas 
como faltas injustificadas os dias de ausência, além de 
outras sanções cabíveis.

Art. 9º. As determinações impostas pela presente Portaria 
serão temporárias e durarão até a expressa revogação 
das mesmas ou até ulterior alteração de seus termos, 
mediante alterações.

Art. 10º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.

Gabinete do Procurador-Geral do Estado.
Macapá – AP, 17 de março de 2020.
NARSON DE SÁ GALENO
Procurador-Geral do Estado

ANTÔNIO CLÉSIO CUNHA DOS SANTOS
Procurador do Estado Corregedor

HASH: 2020-0318-0003-0040

PORTARIA Nº 118/2020-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.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora KATIANE MONTEIRO 
DA COSTA, ocupante do Cargo Comissionado de 
Responsável Técnico Nível II- Administrativo, código: 
CDS-2, para desempenhar suas atividades funcionais 
na Gerência da Prestações de Contas do  Governo, da 
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ,  a contar de 

09 de Março do corrente ano.

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, 13 de Março 
de 2020.
Narson de Sá Galeno
Procurador-Geral do Estado.
OAB/AP Nº 417

HASH: 2020-0318-0002-9957

PORTARIA Nº 119/2020-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  Ofício n°217/2020-
GAB/AMAPÁ TERRAS.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 732/2019-
PGE, publicada no D.O.E. nº 7073, de 30.12.2019, que 
designou a servidora JOANA D’ARC DOS SANTOS 
LEMOS, pertencente ao Quadro de Pessoal do Extinto 
Território Federal do Amapá, ocupante do Cargo Efetivo de 
Datilografo, matrícula: 1011905, para desempenhar suas 
atividades funcionais no Instituto de Terras do Estado do 
Amapá - AMAPÁ TERRAS,  a contar do dia 09 de Março 
do corrente ano.

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, 13 de Março 
de 2020.
Narson de Sá Galeno
Procurador-Geral do Estado.
OAB/AP Nº 417

HASH: 2020-0318-0002-9989

PORTARIA Nº 125/2020-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 Decreto         n° 
0900/2020.

RESOLVE:
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Art. 1º - DESIGNAR a servidora ROSANA SOCORRO 
CARMO DE SOUSA DA SILVA, pertencente ao 
quadro Federal, ocupante do cargo efetivo de Agente 
Administrativo, no exercício do Cargo Comissionado de 
Assessor de Planejamento-ASPLAN, código: CDS-3, para 
responder cumulativamente pela Chefia do Núcleo de 
Pessoal/Divisão Administrativa e Financeira-DAF/PGE, 
código: CDS-2, a contar de 09 de março do corrente ano.

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, 13 de Março 
de 2020.
Narson de Sá Galeno
Procurador-Geral do Estado.
OAB/AP Nº 417

HASH: 2020-0318-0002-9980

PORTARIA N.º 036/2020 – CGE

NOMEIA FISCAL PARA O PROCESSO N.º 0009/2019-
CGE/AP.

O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, 
nomeado pelo Decreto n.º 0330 de 24 de janeiro de 2019, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
37, inciso XI e Artigo 45 do Decreto Estadual n.º 7.549, de 
11 de dezembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora CAROLINA COSTA DE 
LIMA, matrícula n.º 0118191-2-02, para acompanhar e 
fiscalizar o cumprimento do objeto constante no processo 
em epígrafe, firmado entre a CONTROLADORIA-GERAL 
DO ESTADO DO AMAPÁ e a Empresa W.B. DE ASSIS 
LOBATO E CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
24.092.674/0001-21, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE TI, para atender as necessidades 
da Controladoria Geral do Estado do Amapá – CGE;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e 
de sua garantia quando houve.

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

Macapá-AP, 18 de março de 2020
Joel Nogueira Rodrigues
Controlador-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2020-0318-0003-0017

PORTARIA N.º 037/2020 – CGE

NOMEIA FISCAL PARA O PROCESSO N.º 00007/2019-
CGE/AP.

O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, 
nomeado pelo Decreto n.º 0330 de 24 de janeiro de 2019, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 
37, inciso XI e Artigo 45 do Decreto Estadual n.º 7.549, de 
11 de dezembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para 
autuarem como equipe de fiscalização do processo em 
epígrafe, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE BENS 
MÓVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ:

TITULAR: JOSÉ ROBERTO DE LIMA TAVARES, 
matrícula n.º 566985;

SUBSTITUTO: GEDEAN FERREIRA COSTA, matrícula 
n.º 0108250-7-1.

Art. 2º - O fiscal substituto atuará como fiscal do 
processo na ausência e nos impedimentos eventuais/
regulamentares do titular.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e 
de sua garantia quando houve.

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

Macapá-AP, 18 de março de 2020
Joel Nogueira Rodrigues
Controlador-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2020-0318-0003-0084

PORTARIA N.º 098/2019-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 parágrafo único do art. 161, da Lei n.º 
066/93 e tendo em vista os motivos expostos no Ofício n.º 
160/2020-CSAD, subscrito pela Presidente da Comissão 
da Sindicância Administrativa Disciplinar n.º 023/2019-
DGPC, os quais justificam a necessidade de prorrogação 
do prazo fixado em lei para a conclusão dos respectivos 
trabalhos,

RESOLVE:
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PRORROGAR, por 30 dias, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da Comissão constituída pela Portaria n.º 
314/2019-DGPC, a contar do primeiro dia subsequente 
ao término do período inicial.

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

Macapá-AP, 18 de Março de 2020.
ANTÔNIO UBERLÂNDIO AZEVEDO GOMES
Delegado Geral de Polícia Civil do Amapá

HASH: 2020-0318-0003-0008

PORTARIA N.º 099/2020-DGPC

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, da 
Lei nº 0883, de 23 de março de 2005 e pelo Decreto 
n.º 1182/18 de 23 de abril de 2018, publicado no DOE 
n.º 6666, combinado com o art. 168, da Lei nº 066/93, 

e tendo em vista os motivos expostos no Ofício nº 
149/2020-CPAD, subscrito pela Presidente do Processo 
Administrativo Disciplinar n.º 005/2019-DGPC, os quais 
justificam a necessidade de prorrogação 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 
612/2019-DGPC, a contar do primeiro dia subsequente 
ao término do período inicial.

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

Macapá-AP, 16 de Março de 2020.
ANTÔNIO UBERLÂNDIO AZEVEDO GOMES
Delegado Geral de Polícia Civil do Amapá

HASH: 2020-0318-0002-9966

PUBLICIDADE
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Secretaria de Fazenda

ATO DECLARATÓRIO Nº 2020.000019/SEFAZ.

Prorroga a vigência do Ato Declaratório nº 
073/2019-SEFAZ, que aprova Regime Especial para a 
empresa VIAÇÃO POLICARPOS LTDA – EPP, referente 
ao cumprimento de 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 Parecer Fiscal nº 
2020.01.00.00053/ COTRI/SEFAZ, objeto do pedido 
formulado por meio do processo nº 28730.0033402020-4.

D E C L A R A: 

Cláusula primeira Autorizada a prorrogação do Ato 
Declaratório nº 073/2019-SEFAZ,  até 31 de dezembro de 
2020, que aprova regime especial relativo ao cumprimento 
de obrigações relativas ao ICMS à empresa VIAÇÃO 
POLICARPOS LTDA - EPP, CNPJ 07.716.123/0001-72 
e Inscrição Estadual nº 03.029.219-0.

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 qualquer de suas cláusulas e 
condições;
IV – ação fiscal proveniente de:

a) emissão de documento fiscal ou utilização de 
documento fiscal falso ou inidôneo;
b) calçamento de documentos fiscais;
c) falta de recolhimento do ICMS. 

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 no Diário Oficial do Estado, com 
efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2020.

Macapá, 10 de março de 2020.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda 

HASH: 2020-0318-0003-0066 

Secretaria de Educação

JUSTIFICATIVA 043/2020 - SEED

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 da Educação justifica neste ato a 
necessidade de pagamento fora de ordem cronológica, 
da PD nº 2020PD03872, emitida 09/03/2020 no valor 
total de R$23.612,93 (Vinte e três mil e seiscentos 
e dozereais e noventa e três centavos), à empresa 
AMAPA SANEAR LTDA-ME, correspondente ao 
contratonº 011/2018 – SEEDreferente aNF e nº 147, que 
tem como objeto a prestação de serviços de controle 
e combate as pragas urbanas, conforme o processo 
nº 280101.2018.00026/2020- SEED, para atender a 
demanda geral da Secretaria de Estado da Educação – 
SEED, pelos seguintes motivos:

1º A despesamencionado na PD foi devidamente 
fornecido.

2º Trata-se de contrato com pagamento de serviço 
imediato à disposição da SEED.

3º É preciso possibilitar condições à empresa executora 
dos serviços para cumprir com atendimentos aos 
chamados desta SEED.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

Macapá-AP, 12 de Março de 2020.
Atenciosamente,
Keuliciane Moraes Baia
Secretária Adjunta de Apoio à Gestão
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Dec. nº 0159/2018 – GEA

HASH: 2020-0318-0003-0044

JUSTIFICATIVA 044/2020 – SEED

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 da Educação justifica neste ato a 
necessidade de pagamento fora de ordem cronológica, 
daPD nº 2020PD04322, emitida 12/03/2020 no valor 
total de R$ 10.981,45, (Dez mil e novecentos e oitenta 
e um reais e quarenta e cinco centavos), à empresa 
FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, correspondente 
à NFS-e nº 4868, Contrato nº 013/2019 – SEED, que tem 
como objeto a prestação de serviços de Agenciamento de 
Viagens, conforme Ata de Adesão de Registro de Preço nº 
003/2018 – SEED do processo nº 0005.1331.0023/2020 
- SEED, para atender a demanda geral da Secretaria de 
Estado da Educação – SEED, pelos seguintes motivos: 

1º O serviço de Agenciamento de Viagens referente à PD 
mencionada que o mesmo já foi prestado.

2º Trata-se de contrato com pagamento de serviço 
imediato à disposição da SEED.

3º Há necessidade de liberação de passagens para 
deslocamento da Secretaria de Educação.

4º É preciso possibilitar condições à empresa executora 
dos serviços para cumprir com atendimentos aos 
chamados desta SEED.

Que o fato seja deliberado em função das razões 
apresentadas.

Macapá-AP, 12 de Março de 2020. 
Atenciosamente,
Keuliciane Moraes Baia
Secretária Adjunta de Apoio à Gestão
Dec. nº 0159/2018 – GEA 

HASH: 2020-0318-0003-0086

PORTARIA Nº 0023/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº 280101.0005.1304.0007/2020 

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento dos servidores, 
DINAMARTA VILHENA GONÇALVES, ELIANE MARIA 
DE OLIVEIRA SILVA da sede de suas atribuições em 
Macapá –AP, até o município de Porto Grande, no dia 
18 de fevereiro de 2020, sem ônus para o Estado, para 
participarem de reunião de orientações pedagógicas com 
a Equipe Gestora e Pedagógica da Escola Estadual Maria 
Cristina Botelho.

Art. 2º - Retornando a sede, os servidores acima 
nominados deverão encaminhar à Chefia Imediata, no 
período de 05 (cinco) dias úteis o competente relatório 
de viagem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Macapá - AP, 18 de fevereiro de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019          

HASH: 2020-0318-0002-9979

PORTARIA Nº 0024/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o prodoc nº 280101.0068.1597.0288/2020
 
RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder 30 (trinta) dias de férias relativas ao exercício 
de 2017 e 2018, o  servidor ALONSO LUIZ DA SILVA COSTA 
exercendo atualmente suas atividades como Secretário Escolar 
na ESCOLA ESTADUAL ALBERTO DOS SANTOS DUMONT, 
para usufruto no período de 10/01/2020 a 10/02/2020. 

Art. 2º – Designar o servidor IRAN DA SILVA FERREIRA, 
Diretor Adjunto, para responder pelo cargo acima referido, 
durante as férias do titular. Sem ônus para o Estado.  

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

Macapá - AP, 19 de fevereiro de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019

HASH: 2020-0318-0002-9958
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PORTARIA Nº 0045/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o prodoc nº 280101.0068.1597.1309/2020
 
RESOLVE:

Art. 1º – Conceder, 30 (trinta) dias de férias, relativas 
ao exercício de 2019, o servidor, JOSENILDO RIBEIRO 
DA SILVA exercendo atualmente suas atividades como 
Auxiliar Educacional na ESCOLA ESTADUAL EVERALDO 
DA SILVA VASCONCELOS JÚNIOR, para usufruto no 
período de 02/03/2020 a 31/03/2020.

Art. 2º – Designar o servidor, ORLANDO DANTAS DE 
OLIVEIRA JÚNIOR Diretor Adjunto, para responder pelo 
cargo acima referido, durante as férias do titular. Sem 
ônus para o Estado. 

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

Macapá - AP, 09 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019

HASH: 2020-0318-0002-9987

PORTARIA Nº 0047/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº 280101.0068.1369.0922/2020

RESOLVE:0

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do servidor, ALDENI MELO 
DE OLIVEIRA, da sede de suas atribuições em Macapá –AP, 
até a Cidade de São Paulo -SP, no período de 16 a 21 de 
março de 2020, para participar da 18º Feira de Ciências e 
Engenharia - FEBRACE. Com ônus para o Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, o servidor acima nominado 
deverá encaminhar à COFIC/SEED, no período de 05 
(cinco) dias úteis o competente relatório de viagem. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura. 

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

Macapá - AP, 02 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019  

HASH: 2020-0318-0002-9946

PORTARIA Nº 0051/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº 280101.0005.1387.0029/2020
                     
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o deslocamento dos servidores, DIEIMISON 
CORRÊA DA SILVA e ELIANA PASTANA DE SOUZA, da 
sede de suas atribuições em Macapá –AP, até o município de 
Pedra Branca do Amapari - AP, no dia 13 de março de 2020, 
para realizar vistoria na estrutura física da Escola Estadual 
Profª. Maria Helena. Com ônus para o Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, os servidores acima nominado 
deverão encaminhar à COFIC/SEED, no período de 05 
(cinco) dias úteis o competente relatório de viagem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

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

Macapá - AP, 02 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019    

HASH: 2020-0318-0002-9988

PORTARIA Nº 0052/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o prodoc nº 280101.0068.1597.2215/2020
 
RESOLVE:
 
Art. 1º – Conceder 30 (trinta) dias de férias relativas ao 
exercício de 2019 a servidora, SILVIA CHUCRE CHAVES 
exercendo atualmente suas atividades como Diretora na 
ESCOLA ESTADUAL MÃE ANGÉLICA, para usufruto no 
período de 09/03/2020 a 07/04/2020. 
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Art. 2º – Designar o servidor ALBERTO SILVA DOS SANTOS 
Secretário Escolar, para responder pelo cargo acima referido, 
durante as férias do titular. Sem ônus para o Estado.  

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

Macapá - AP, 03 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019 

HASH: 2020-0318-0002-9962

PORTARIA Nº 0053/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº 280101.0005.1361.0009/2020
             
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento dos servidores, 
DELCIMAR DOS SANTOS ROCHA, EVALDANETE 
CAVALCANTE CORDEIRO PEREIRA, GIRLEY 
DIAS SANTANA, HERBERT PEREIRA DA SILVA e 
ROZIANGELO LEITE FERREIRA, da sede de suas 
atribuições em Macapá –AP, até a comunidade do 
MARUANUM, no dia 04 de março de 2020, para efetuar 
a entrega dos materiais didáticos para o ano letivo 2020. 
Sem ônus para o Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, o servidor acima nominado 
deverá encaminhar à Chefia Imediata, no período de 05 
(cinco) dias úteis o competente relatório de viagem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

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

Macapá - AP, 03 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019          

HASH: 2020-0318-0002-9956

PORTARIA Nº 0054/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 

que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº   280101.0005.1298.0012/2020
 
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento das servidoras, 
MARIA DO SOCORRO BRAZÃO TOLOSA e TÂMARA 
FERNANDES VAREJÃO, da sede de suas atribuições 
em Macapá –AP, até os municípios de Ferreira Gomes, 
Tartarugalzinho e Pracuúba, no período de 10 a 20 
de março de 2020, com objetivo de conferir, verificar 
incorreções e corrigir as informações antes da publicação 
final dos resultados sobre a situação do aluno no Censo 
Escolar 2019. Sem ônus para o Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, as servidoras acima 
nominadas deverão encaminhar à Chefia Imediata, no 
período de 05 (cinco) dias úteis o competente relatório 
de viagem. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

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

Macapá - AP, 10 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019  

HASH: 2020-0318-0002-9963

PORTARIA Nº 0055/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº 280101.0005.1298.0016/2020

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento das servidoras, 
ANALIEZIA DA SILVA MAETINS e JOSELICE FERREIRA 
PANTOJA, da sede de suas atribuições em Macapá –AP, 
até os municípios de Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória 
do Jari, no período de 10 a 20 de março de 2020, com 
objetivo de conferir, verificar incorreções e corrigir as 
informações antes da publicação final dos resultados 
sobre a situação do aluno no Censo Escolar 2019. Sem 
ônus para o Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, as servidoras acima 
nominadas deverão encaminhar à Chefia Imediata, no 
período de 05 (cinco) dias úteis o competente relatório 
de viagem.
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Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

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

Macapá - AP, 10 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019  

HASH: 2020-0318-0002-9964

PORTARIA Nº 0056/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº 280101.0005.1298.0013/2020

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento das servidoras, ENY 
DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA e RAVENA ARELLA 
SANTA BRIGIDA PESTANA da sede de suas atribuições 
em Macapá –AP, até os municípios de Porto Grande, 
Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari, no período 
de 10 a 20 de março de 2020, com objetivo de conferir, 
verificar incorreções e corrigir as informações antes da 
publicação final dos resultados sobre a situação do aluno 
no Censo Escolar 2019. Sem ônus para o Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, as servidoras acima 
nominadas deverão encaminhar à Chefia Imediata, no 
período de 05 (cinco) dias úteis o competente relatório 
de viagem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

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

Macapá - AP, 10 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019 

HASH: 2020-0318-0002-9965

PORTARIA Nº 0057/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 

em vista o Prodoc nº 280101.0005.1298.0018/2020

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do servidor, EVILAZIO 
RIBAS PEREIRA – Professor, da sede de suas atribuições 
em Macapá –AP, até o município de Pedra Branca do 
Amapari – Terra Indígena, no período de 10 a 17 de março 
de 2020, com objetivo de conferir, verificar incorreções 
e corrigir as informações antes da publicação final dos 
resultados sobre a situação do aluno no Censo Escolar 
2019. Sem ônus para o Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, o servidor acima nominado 
deverá encaminhar à Chefia Imediata, no período de 05 
(cinco) dias úteis o competente relatório de viagem.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

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

Macapá - AP, 10 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019  

HASH: 2020-0318-0002-9947

PORTARIA Nº 0058/2020 – SAGEP/SEED

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº 280101.0005.1298.0019/2020

RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar o deslocamento das servidoras, MARIA 
DO SOCORRO SALLES SFAIR e RAYMUNDA ONEIDE 
QUARESMA, da sede de suas atribuições em Macapá 
–AP, até o município de Pedra Branca do Amapari – Terra 
Indígena, no período de 10 a 17 de março de 2020, com 
objetivo de conferir, verificar incorreções e corrigir as 
informações antes da publicação final dos resultados 
sobre a situação do aluno no Censo Escolar 2019. Sem 
ônus para o Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, as servidoras acima 
nominadas deverão encaminhar à Chefia Imediata, no 
período de 05 (cinco) dias úteis o competente relatório 
de viagem. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
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Macapá - AP, 10 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019 

HASH: 2020-0318-0002-9973

PORTARIA Nº 0064/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº 280101.0005.1374.0012/2020
                    
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento dos servidores, 
MOZANIEL PALMERIM DA SILVA e CLAUDIONOR 
PRAXEDES da sede de suas atribuições em Macapá –AP, 
até o município de Laranjal do Jari, no dia 05 de março de 
2020, para realizar montagem dos equipamentos. Com 
ônus para o Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, os servidores acima 
nominados deverão encaminhar à COFIC/SEED, no 
período de 05 (cinco) dias úteis o competente relatório 
de viagem. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura. 

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

Macapá - AP, 05 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019  

HASH: 2020-0318-0002-9981

PORTARIA Nº 0074/2020 – SAGEP/SEED

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº 280101.0005.1322.0009/2020 
 
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento dos servidores, 
ROBERTO JÚNIO DE ALMEIDA CAMPO e IBRAIM 
SANTANA DIAS, da sede de suas atribuições em Macapá 
–AP, até o município de Oiapoque, no período de 11 a 14 

de março de 2020, para realizar visita técnica na E.Q.E. 
Vila Velha.

Art. 2º - Retornando a sede, os servidores acima 
nominados deverão encaminhar à COFIC/SEED, no 
período de 05 (cinco) dias úteis o competente relatório 
de viagem. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

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

Macapá - AP, 10 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019          

HASH: 2020-0318-0002-9948

PORTARIA Nº 0076/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº 280101.0068.1369.0806//2020

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o deslocamento do servidor, DEUMIR 
CARDOSO FERREIRA, da sede de suas atribuições em 
Macapá –AP, até o Distrito de Brasília, no dia 06 a 15 de 
janeiro de 2020, para realizar visita técnica na EMPRESA 
GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E 
ETIQUETAS – EPP. Com ônus para o Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, o servidor acima nominado 
deverá encaminhar à COFIC/SEED, no período de 05 
(cinco) dias úteis o competente relatório de viagem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

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

Macapá - AP, 06 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019          

HASH: 2020-0318-0003-0052

PORTARIA Nº 0078/2020 – SAGEP/SEED

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
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usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº   280101.0005.1315.0008/2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento dos servidores: 
ADRIANA TÁVORA ARAÚJO, SOCORRO BALIEIRO 
MACHADO, SONIA MARIA TRINDADE MALHEIROS 
e JOSÉ WILSON TEIXEIRA CARDOSO, da sede de 
suas atribuições em Macapá –AP, até os municípios 
de Oiapoque, Calçoene, Pracuúba,  Tartarugalzinho e 
Ferreira Gomes no período de 11 a 21 de março de 2020, 
para realizar Exame de Banca Itinerante para o Ensino 
Fundamental Médio nas Escolas da Rede Estadual, 
Municipal e Privada do Estado do Amapá para oportunizar 
aos alunos integralização curricular e prosseguimento de 
estudos.Com ônus para Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, os servidores acima nominado 
deverão encaminhar à COFIC/SEED, no período de 05 
(cinco) dias úteis o competente relatório de viagem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

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

Macapá - AP, 12 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019          

HASH: 2020-0318-0002-9982

PORTARIA Nº 0078/2020 – SAGEP/SEED

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº   280101.0005.1315.0008/2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento dos servidores: 
ADRIANA TÁVORA ARAÚJO, SOCORRO BALIEIRO 
MACHADO, SONIA MARIA TRINDADE MALHEIROS 
e JOSÉ WILSON TEIXEIRA CARDOSO, da sede de 
suas atribuições em Macapá –AP, até os municípios 
de Oiapoque, Calçoene, Pracuúba,  Tartarugalzinho e 
Ferreira Gomes no período de 11 a 21 de março de 2020, 
para realizar Exame de Banca Itinerante para o Ensino 
Fundamental Médio nas Escolas da Rede Estadual, 
Municipal e Privada do Estado do Amapá para oportunizar 

aos alunos integralização curricular e prosseguimento de 
estudos.Com ônus para Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, os servidores acima nominado 
deverão encaminhar à COFIC/SEED, no período de 05 
(cinco) dias úteis o competente relatório de viagem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

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

Macapá - AP, 12 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019       

HASH: 2020-0318-0002-9968

PORTARIA Nº 0081/2020 – SAGEP/SEED

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc 280101.0005.1313.0001/2020

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do servidor, MOZANIEL 
PALMERIM DA SILVA, da sede de suas atribuições em 
Macapá –AP, até o município de Tartarugalzinho, no dia 
18 de março de 2020, para fazer retirada do restante de 
equipamentos de vídeo conferência que estão sem uso 
na escola do município. Sem ônus para o Estado.                                                             

Art. 2º - Retornando a sede, o servidor acima nominado 
deverá encaminhar à Chefia Imediata, no período de 05 
(cinco) dias úteis o competente relatório de viagem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura. 

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

Macapá - AP, 13 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019 

HASH: 2020-0318-0002-9971

PORTARIA Nº 0087/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 



Quarta-feira, 18 de Março de 2020Seção 02• Nº  7.126Diário Oficial

22 de 139

Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº   280101.0005.1435.0060/2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento da servidora, 
ROSANGELA DE ARAUJO SANTOS, da sede de suas 
atribuições em Macapá –AP, até o município de Pedra 
Branca do Amapari, no período de 11 a 14 de março de 
2020, para acompanhar os alunos da escola integral para 
aula inaugural na Escola Maria Helena Cordeiro.

Art. 2º - Retornando a sede, a servidora acima nominada 
deverá encaminhar à COFIC/SEED, no período de 05 
(cinco) dias úteis o competente relatório de viagem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

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

Macapá - AP, 11 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019           

HASH: 2020-0318-0002-9970

PORTARIA Nº 0088/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº   280101.0005.1435.0061/2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do servidor, ARIMILTON 
CLAUDIO DA SILVA, da sede de suas atribuições em 
Macapá –AP, até o município de AMAPÁ, no período de 
11 a 14 de março de 2020, para acompanhar os alunos 
da escola integral para aula inaugural na Escola Vidal de 
Negreiros.

Art. 2º - Retornando a sede, o servidor acima nominado 
deverá encaminhar à COFIC/SEED, no período de 05 
(cinco) dias úteis o competente relatório de viagem.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura. 

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

Macapá - AP, 11 de março de 2020.

Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019 

HASH: 2020-0318-0002-9977

PORTARIA Nº 0092/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o prodoc nº 280101.0068.1597.1462/2020

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 30 (trinta) dias de férias relativas 
ao exercício de 2018 do servidor EDVAR CAMPOS 
ISACKSSON, exercendo atualmente suas atividades como 
Secretário Escolar na ESCOLA ESTADUAL TESSALÔNICA, 
para usufruto no período de   04/03/2020 a 02/04/2020.
 
Art. 2º – Designar a servidora, ZILMA SANTOS DE 
JESUS, Diretora para responder pelo cargo acima referido 
durante as férias do titular. Sem ônus para o Estado. 

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

Macapá - AP, 12 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019

HASH: 2020-0318-0002-9951

PORTARIA Nº 0094/2020 – SAGEP/SEED
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
usando das atribuições que lhe são conferidos pelo 
Decreto no 5273 de 05 de dezembro de 2019, com 
fundamento na Lei nº 2.257 de 05 de dezembro de 2017, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação, e tento 
em vista o Prodoc nº   280101.0005.1323.0023/2020 
 
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o deslocamento das servidoras, MARIA ROSA 
DA LUZ LOPES e RUBENITA GONÇALVES TELES, da sede 
de suas atribuições em Macapá –AP, até o município de Pedra 
Branca do Amapari, nos dias 13 a 14 de março de 2020, para 
atenderem ao pedido do Ofício nº18/2020/SEDUC, referente a 
Capacitação para Cuidadores. Sem ônus para o Estado.

Art. 2º - Retornando a sede, as servidoras acima nominadas 
deverão encaminhar à Chefia Imediata, no período de 05 
(cinco) dias úteis o competente relatório de viagem.
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Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

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

Macapá - AP, 12 de março de 2020.
Dannielsom Thomptsom de Souza Miranda
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas/SEED
Decreto nº 5273/2019        

HASH: 2020-0318-0002-9954

PORTARIA Nº 035 /2020 – SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso de 
suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 0158/2018, de 
26 de janeiro de 2018, com fundamento na Lei nº 2.257, 
de 05 de dezembro de 2017, que organiza a Secretaria de 
Estado da Educação organiza a Secretaria de Educação 
e,               

- Considerando a Lei nº 9394/96 que instituiu as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional;

- Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) e a 
Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 que regulamenta 
a operacionalização da referida lei;

- Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid19);

- Considrando o Decreto nº 1375, que decretou Situação 
de Emergencia em todo território do Estado do Amapá, 
visando à prevenção, mitigação, preparação e resposta 
ao risco de Desastre Natural – Biológico - Epidemia – 
Doença infecciosa viral causada pelo novo Coronavírus 
- COVID-19;

- Considerando o Decreto nº 1377, Dispõe sobre medidas 
temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 
coronavírus (COVID-19) no âmbito do Poder Executivo 
do Estado do Amapá; 

RESOLVE : 

Art. 1º Ficam definidas as diretrizes que deverão ser 
adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Educação 
– SEED, para cumprimento das medidas determinadas 
pelo Governo de Estado do Amapá de enfrentamento ao 
risco de epidemia causado pelo Coronavírus (Covid-19);

Art. 2º Fica determinado que durante os 15 dias de 
suspensão das aulas, a organização das atividades 
administrativas da SEED se dará por escala, dividindo-se 

por turnos duas equipes, recomendando-se a liberação 
dos servidores enquadrados no grupo de risco, conforme 
o artigo 5º do Decreto nº 1377/2020-GEA. 

Parágrafo único : Os chefes imediatos serão responsáveis 
pela organização de escala e divisão dos trabalhos no 
sentido de garantir o pleno funcionamento das atividades 
técnico-administrativa da secretaria.

Art. 3º Fica determinado às escolas, a redução do horário 
de atendimento das secretarias escolares, que será 
das 8h às 12h, obedecendo os protocolos de cuidados 
básicos de prevenção, principalmente a recomendação 
de liberação dos servidores enquadrados nos grupos de 
risco, conforme artigo 5º do Decreto nº 1377/2020-GEA.
Parágrafo único : Para organização das atividades 
administrativas das escolas, o gestor escolar deverá 
alocar minimamente os servidores para assegurar 
somente as atividades essenciais. 

Art. 4º Ficam suspensas as atividades e/ou reuniões 
técnicas que ensejam em aglomeração  de pessoas.

Art. 5º Quanto aos atendimentos realizados no Centro de 
Valorização da Educação – CVEDUC, fica determinado, 
pelo prazo de 30 (trinta) dias:

I -  Suspensão de todos os eventos de capacitação e 
formação contiuada, tanto as ações realizadas pelo 
CVEDUC como também as ações realizadas pelos 
demais setoriais da SEED.
II – Suspensão dos atendimentos especializados de baixa 
complexidade.
III – Suspensão de todos os projetos que enseje em 
aglomeração.
IV – As atividades administrativas do CVEDUC deverão 
obedecer o previsto no art. 2º desta portaria.
V – Os atendimentos do Núcleo de Ouvidoria - NOA serão 
realizados exclusivamente por email noa@seed.ap.gov.
br

Art 6º Os atendimentos realizados no Superfácil Educação 
serão limitados a 200 (duzentos) atendimentos diários, 
sendo 100 por turno, previamente agendados via online.

Art 7º A suspensão das aulas não será caracterizado 
antecipação de férias, mas sim, medida cautelar de 
auto isolamento, conforme já orientado, que deverá 
ser obedecido por parte dos alunos e profissionais da 
educação.

Parágrafo Primeiro: As medidas de reoganização 
do calendário escolar de 2020 serão direcionados 
oportunamente pela Secretaria Adjunta de Polítcas da 
Educação – SAPE.

Parágrafo Segundo: Não haverá prejuizo de remuneração 
aos profissionais da educação que estarão ausentes das 
unidades escolares durante o período de suspensão das 
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aulas,

Parágrafo Terceiro: Para o prenchimento de Frequência 
dos profissionais da educação, os gestores escolares/
chefes imediatos deverão dispensar assinatura no período 
de suspensão das aulas, fazendo alusão ao decreto nº 
1377/2020.

Art 8º Para cumprimento dos artigos 3º e 4º do decreto 
nº 1377/2020, os servidores que estiverem afastados 
deverão, antes de retornar ao trabalho, informar o local 
visitado, se tiveram contato ou convívio direto com caso 
suspeito ou confirmado de COVID-19, para à chefia 
imediata, que deverá comunicar a Secretaria Adjunta de 
Gestão de Pessoas – SAGEP.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado. 

Macapá- AP, 17 de março de 2020.
Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira
Secretária de Estado da Educação em exercício 

HASH: 2020-0318-0002-9997

RETIFICAÇÃO I - EDITAL Nº 004/2020 – PSS/SEED/
PROGRAMAAMAPÁ JOVEM

A Secretária de Estado da Educação no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo Decreto nº 0158/2018-
GEA e considerando o disposto no Decreto nº 4.364 de 
16/11/2017 que regulamenta o Programa Amapá Jovem, 
torna público o Processo Seletivo para MONITORES 
NIVEL I e MONITORES NÍVEL II PARA ATUAREM NO 
PROGRAMA AMAPÁ JOVEM (PAJ) e composição de 
cadastro reserva, torna público a retificação do presente 
edital no item 5:

ONDE SE LÊ:

5.    DOS REQUISITOS

5.1 Poderão participar deste PSS/SEED/
PROGRAMAAMAPÁJOVEM os interessados que 
preencham os seguintes requisitos de seleção de 
Monitores de Nível I  e II(Bolsista)  no ato da inscrição 
(Decreto n. 4364/2017);

Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do Art. 12 
da CF;
Escolaridade mínima Ensino Médio Completo ou cursando 
(Regular, Técnico ou EJA);
Possuir curso e/ou habilidades na atividade escolhida;
Não possuir vínculo funcional, empregatício, nem exercer 
cargo em comissão;
Preencher o questionário socioeconômico. 

LEIA-SE:

5      DOS REQUISITOS

5.1 Poderão participar deste PSS/SEED/
PROGRAMAAMAPÁJOVEM os interessados que 
preencham os seguintes requisitos de seleção de 
Monitores de Nível I  e II(Bolsista)  no ato da inscrição 
(Decreto n. 4364/2017);

Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do Art. 12 
da CF;
Escolaridade mínima Ensino Médio Completo ou cursando 
(Regular, Técnico ou EJA);
Possuir curso e/ou habilidades na atividade escolhida;
Não possuir vínculo funcional, empregatício, nem exercer 
cargo em comissão;
Preencher o questionário socioeconômico.
Ter idade mínima de 18(dezoito) anos e máxima de 29 
(vinte e nove) anos, no ato da inscrição.

Macapá-AP, 17 de março de 2020 
TEREZINHA DE JESUS MONTEIRO FERREIRA
Secretária de Estado da Educação – em exercício

HASH: 2020-0318-0003-0105

RETIFICAÇÃO II - EDITAL Nº 004/2020 – PSS/SEED/
PROGRAMAAMAPÁ JOVEM
 
A Secretária de Estado da Educação no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo Decreto nº 0158/2018-
GEA e considerando o disposto no Decreto nº 4.364 de 
16/11/2017 que regulamenta o Programa Amapá Jovem, 
torna público o Processo Seletivo para MONITORES 
NIVEL I e MONITORES NÍVEL II PARA ATUAREM NO 
PROGRAMA AMAPÁ JOVEM (PAJ) e composição de 
cadastro reserva, torna público a retificação do presente 
edital nos itens 3.1, alínea  “f”; 6.1.10 e 6.2.2, alínea “h”:

ONDE SE LÊ:

3. DOS REQUISITOS

3.1  DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS MONITORES 
NÍVEL I e NÍVEL II (BOLSISTAS) DO PAJ 
(...)
f. As atribuições de forma mais específicas (monitor nivel I 
e monitor nivel II – Coordenador PAJ) e os monitores nível 
II (Capoeira, Marabaixo e Bandas e Fanfarras), serão 
definidas respectivamente pela SEJUV, SEED e SECULT.

LEIA-SE:

3. DOS REQUISITOS

3.2  DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS MONITORES 
NÍVEL I e NÍVEL II (BOLSISTAS) DO PAJ (...)
f)  As atribuições de forma mais específicas (monitor nivel 
I e monitor nivel II – Coordenador PAJ) e os monitores 
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nível II (Capoeira, Marabaixo e Bandas e Fanfarras), 
serão definidas respectivamente pela SEJUV, SEED, 
SECULT e SEAFRO.
 
ONDE SE LÊ:

6.1.10   A tabela de pontuação constará de informações 
para o cálculo dos pontos sendo necessário observar que 
não poderá ultrapassar a pontuação máxima obtida para 
cada questionamento, conforme a tabela a seguir:
  
TABELA DE PONTUAÇÃO (MONITOR DE NÍVEL I e II - 
BOLSISTA)
(...)
04 Habilidades para a função de monitor nível I e II 
(Coordenador dos alunos do PAJ), (5 pontos para cada 
curso informado, limitados a 4 cursos). CH mínima de 
10h. 20 Cumulativo
05 Habilidades exigidas na área para função de 
monitor nível II (Capoeira, Marabaixo e Bandas Marciais), 
(5 pontos para cada curso informado, limitados a 4 cursos), 
reconhecidos pelas entidades que os representam. CH 
mínima de 10h.   20 Cumulativo
(...)
 
LEIA-SE:

6.1.10   A tabela de pontuação constará de informações 
para o cálculo dos pontos sendo necessário observar que 
não poderá ultrapassar a pontuação máxima obtida para 
cada questionamento, conforme a tabela a seguir:
TABELA DE PONTUAÇÃO (MONITOR DE NÍVEL I e II - 
BOLSISTA)
(...)
04 Habilidades para a função de monitor nível I 
e II (Coordenador dos alunos do PAJ), (5 pontos para 
cada curso informado, limitados a 4 cursos). 2 0  
Cumulativo
05 Habilidades exigidas na área para função de 
monitor nível II (Capoeira, Marabaixo e Bandas Marciais), 
(5 pontos para cada curso informado, limitados a 4 cursos), 
reconhecidos pelas entidades que os representam.    
20 Cumulativo
(...)
 
ONDE SE LÊ:

6.2    DA 2ª ETAPA – ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA 
(...)
6.2.2  Os documentos obrigatórios na versão original e 
cópia, que deverão ser apresentados na 2ª Etapa do PSS/
PROGRAMAAMAPAJOVEM são:
(...)
h)  Declaração/Certificado/Atestado de participação 
em oficinas, cursos, eventos, trabalhos voluntários 
compatíveis com a ocupação pretendida, emitidos por 
grupos credenciados, insituições públicas e privadas, 
ONG’s, projetos sociais e religiosos, federações ou 

associações, SECULT, entidades estudantis ou outros 
documentos referentes à atuação de monitoria ou de 
formação informados no site do processo no ato da 
inscrição;
 
LEIA-SE:

6.2  DA 2ª ETAPA – ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA
(...)
6.2.2  Os documentos obrigatórios na versão original e 
cópia, que deverão ser apresentados na 2ª Etapa do PSS/
PROGRAMAAMAPAJOVEM são:
(...)
h)  Declaração/Certificado/Atestado de participação 
em oficinas, cursos, eventos, trabalhos voluntários 
compatíveis com a ocupação pretendida, emitidos por 
ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, grupos credenciados, 
insituições privadas, ONG’s, projetos sociais e religiosos, 
federações ou associações, entidades estudantis ou 
outros documentos referentes à atuação de monitoria ou 
de formação informados no site do processo no ato da 
inscrição;
 
Macapá-AP, 18 de março de 2020 
TEREZINHA DE JESUS MONTEIRO FERREIRA
Secretária de Estado da Educação – em exercício

HASH: 2020-0318-0003-0104 

RESOLUÇÃO Nº 018/2020- CEE/AP
 
HOMOLOGA O CALENDÁRIO ESCOLAR/2020 DO 
ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO 
MODERNO CENTRO DE ENSINO, EDUCAÇÃO E 
CULTURA, EM MACAPÁ/AP.
 
A Presidente do Conselho Estadual de Educação no uso 
das atribuições legais que o cargo lhe confere de acordo 
com a Lei Estadual nº 1.282/2008, de 22 de dezembro de 
2008, o Decreto Governamental nº 2478/2019, de 31 de 
maio de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá nº 6930 e de conformidade com o inciso XIV do 
Artigo 16 do Regimento Interno deste Conselho Estadual 
de Educação, aprovado pelo Decreto Governamental nº. 
5.236/2010 e considerando:
 
•  A Lei nº 9.394/96
• A Resolução nº. 46/14-CEE/AP;
• Processo nº 013/2020-CEE/AP;
• A análise da Assessoria Técnica/CEE/AP.
 
RESOLVE:

Art. 1º - Homologar Calendário Escolar/2020,  referente 
ao Ensino Fundamental e Ensino Médio do Moderno 
Centro de Ensino, Educação e Cultura, em Macapá/AP, 
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nestes termos propostos:
 
I - Etapa modalidade de ensino ofertado: Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º ano).
• Total de dias letivos anuais: 200 dias;
• Total de semanas letivas anuais: 40 semanas;
• Período de matrícula: 02/01/2020 a 18/01/2020;
• Início e término do ano letivo: 20/01/2020 a 10/12/2020;
• Período destinado para jornada pedagógica: 13/01/2020 
a 17/01/2020;
• Início e término dos Bimestres (1º ao 5º):
- 1º Bimestre: 20/01 a 08/04/2020;
- 2º Bimestre: 13/04 a 30/06/2020;
- 3º Bimestre: 03/08 a 01/10/2020;
- 4º Bimestre: 02/10 a 10/12/2020;
• Início e término dos Bimestres (6º ao 9º/Ensino Médio 
1º ao 3º ano):
- 1º Bimestre: 20/01 a 08/04/2020;
- 2º Bimestre: 13/04 a 30/06/2020;
- 3º Bimestre: 03/08 a 28/09/2020;
- 4º Bimestre: 29/09 a 28/11/2020;
 
RESOLUÇÃO Nº 018/2020-CEE/AP..................................
..........................................02
 
• Férias Escolares: 01 a 31/07/2020;
• Período de Recuperação Final: (1º ao 5º ano): 14 a 
24/12/2020;
• Período de Recuperação Final: (6º ao 9º ano e Ensino 
Médio): 09 a 19/12/2020;
• Total de Reuniões de Pais e Mestres, Plantões 
Pedagógicos e Encontros Pedagógicos: 20 atividades 
programadas em 2020;
• Carga horária diária do Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano): 04h 10 min.
• Carga horária anual (1º ao 9º ano): 833h e 20 min.
• Número de dias letivos semanais: 05 dias;
• Número de módulo/aula diário: 05 módulos;
• Duração do módulo/aula diário: 50 minutos;
• Total de módulo/aula por semana: 25 módulos;
• Total de módulo/aula em 2020: 1.000 módulos;
• Entrada e saída dos alunos do 1º ao 9º ano:
- Manhã: 07h30min as 12hs
   Intervalo de 20 minutos
- Tarde: 13h30min as 18hs
   Intervalo de 20 minutos
•  Carga horária diária do Ensino Médio no 1º, 2º e 3º ano: 
5hs50min;
•  Carga horária total do 1º e 2º ano: 1.166hs e 40 min.;
•  Carga horária total no 3º ano: 1.300 hs.;
• Número de dias letivos semanais: 05 dias;
• Número de módulo/aula diário: 07 módulos;
• Total de módulo/aula por semana: 35 módulos (1º e 2º 
ano);
• Total de módulo/aula por semana: 39 módulos (3º ano);
• Total de módulo/aula em 2020: 1.400 módulos no 1º e 
2º ano;
• Total de módulo/aula em 2020: 1.560 módulos no 3º ano;

• Duração de cada módulo/aula: 50 minutos;
• Entrada e saída dos alunos do 1º ao 3º ano – Ensino 
Médio:
- Manhã: 07h30min as 13h e 40 min.
Intervalo de 20 minutos
OBS: Os alunos do 3º ano retornam 01 (uma) vez por 
semana no contra-turno para completar a carga horária 
total:

7. Número de módulo/aula: 04 módulos com 50 minutos 
cada;
8. Carga horária diária: 03hs e 20min.;
9. Carga horária anual no contra-turno: 133hs e 20 
minutos.
10. Entrada e saída dos alunos:  15h as 18h e 20min.
Gabinete da Presidência do Conselho Estadual de 
Educação, em Macapá – AP, 27 de fevereiro de 2020. 
MARIA MADALENA DE MOURA MENDONÇA
Presidente do CEE/AP
Decreto nº 2478/2019 

HASH: 2020-0318-0003-0019

Secretaria de Infraestrutura

PORTARIA ( P ) nº.073/2020-SEINF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 
nº 0790, de 26 de março de 2018,

R E S O L V E: 

Art. 1º. Designar a servidora Maíra Cambraia Rocha, 
Matrícula nº 0086544-3-02, nomeada pelo Decreto nº 1103 
de 12 de abril de 2018, para atuar no setorial de Pessoal/
APES/SEINF, no período de 02/01/2020 a 31/12/2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a contar de 02 de janeiro 
de 2020.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, em 
Macapá-AP, 16 de março de 2020.
Alcir Figueira Matos
Secretário de Estado da Infraestrutura 

HASH: 2020-0318-0003-0068

PORTARIA ( P ) nº.082/2020-SEINF 

Suspende os trabalhos da Comissão Especial Sindicante 
nomeada pela Portaria n° 071/2020 - SEINF.
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O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 
nº 0790, de 26 de março de 2018, 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1377 de 17 de março de 
2020; 

R E S O L V E:
Art. 1º. Suspender os trabalhos da comissão instituída 
pela Portaria nº 071/2020 – SEINF, 12 de março de 2020, 
publicada no Diário Oficial nº 7.122, nas páginas 31 e 32, 
pelo prazo de 15 dias.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, em 
Macapá-AP, 18 de março de 2020.
Alcir Figueira Matos
Secretário de Estado da Infraestrutura 

HASH: 2020-0318-0003-0076

PORTARIA ( P )nº.083/2020-SEINF

Suspende os trabalhos da Comissão de Tomada de 
Contas Especial nomeada pela Portaria n° 066/2020 - 
SEINF.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 
nº 0790, de 26 de março de 2018, 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1377 de 17 de março de 
2020;

R E S O L V E:

Art. 1º. Suspender os trabalhos da comissão instituída 
pela Portaria nº 066/2020 – SEINF, 10 de março de 2020, 
publicada no Diário Oficial nº 7.120, na página 28, pelo 
prazo de 15 dias.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, em 
Macapá-AP, 18 de março de 2020.
Alcir Figueira Matos
Secretário de Estado da Infraestrutura

HASH: 2020-0318-0003-0080

PORTARIA ( P ) nº.084/2020-SEINF 

Suspende os trabalhos da Comissão de Tomada de 
Contas Especial nomeada pela Portaria n° 067/2020 - 
SEINF.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 
nº 0790, de 26 de março de 2018,

CONSIDERANDO o Decreto nº 1377 de 17 de março de 
2020;
R E S O L V E: 

Art. 1º. Suspender os trabalhos da comissão instituída 
pela Portaria nº 067/2020 – SEINF, 10 de março de 2020, 
publicada no Diário Oficial nº 7.120, nas páginas 28 e 29, 
pelo prazo de 15 dias.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, em 
Macapá-AP, 18 de março de 2020.
Alcir Figueira Matos
Secretário de Estado da Infraestrutura 

HASH: 2020-0318-0003-0074

PORTARIA ( P ) nº.085/2020-SEINF 

Suspende os trabalhos da Comissão de Tomada de Contas 
Especial nomeada pela Portaria n° 072/2020 - SEINF.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 
nº 0790, de 26 de março de 2018,

CONSIDERANDO o Decreto nº 1377 de 17 de março de 2020;

R E S O L V E:

Art. 1º. Suspender os trabalhos da comissão instituída pela 
Portaria nº 072/2020 – SEINF, 12 de março de 2020, publicada 
no Diário Oficial nº 7.122, na página 32, pelo prazo de 15 dias.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, em 
Macapá-AP, 18 de março de 2020.
Alcir Figueira Matos
Secretário de Estado da Infraestrutura 

HASH: 2020-0318-0003-0073

Secretaria de Mobilização Social

PORTARIA Nº 059, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19), no âmbito da Secretaria de 
Estado da Inclusão e Mobilização Social – 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 Decreto Estadualnº1375 
de 17 de Março de 2020, dispõe que:

CONSIDERANDO a pandemia do Coronavírus (COVID-19) 
declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS, 
atualmente agravada nos países da União Europeia;

CONSIDERANDO a localização geográfica fronteiriça 
do Estado do Amapá com a Guiana Francesa, território 
ultramarino da República Francesa;

CONSIDERANDO as recomendações do Ministério da 
Saúde para prevenção de contágio da doença; e

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº1377 de 
17 de março de 2020,que dispõe sobre as medidas 
temporárias de prevenção ao contagio pelo novo 
Coronavírus(COVID19) no âmbito do poder executivo;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica suspenso, por 15 (quinze) dias, o atendimento 
presencial em todas as unidades da Secretaria de Estado 
da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, ressalvados os 
casos urgentes, conforme os termos previstos no art. 11,II 
Estadual nº1377 de 17 de março de 2020. 

Art. 2º - Os servidores, estagiários e demais colaboradores 
estão autorizados a exercer suas atividades em regime 
de teletrabalho, no período disposto no caput do art. 1o, 
quando preencherem alguma das seguintes hipóteses:

I – idade superior a 60 (sessenta) anos;
II – portadores de doença cardíaca ou pulmonar;
III – portadores de doenças tratadas com medicamentos 
imunodepressores, quimioterápicos ou diabéticos;
IV – transplantados;
V – gestantes;

§ 1º A adesão ao regime do caput deverá ser requerida 
à Coordenação imediata do servidor, e encaminhada ao 
RH/SIMS para que este dê ciência do feito ao Gabinete 
SIMS.

§ 2º O teletrabalho, para efeitos deste decreto, consistirá 
no exercício remoto de suas atividades funcionais durante 
o horário de funcionamento do órgão, devendo o afastado 
se manter disponível ao acesso via internet, telefone e 
demais mecanismos de comunicação disponíveis.

§ 3º As Coordenações imediatas fixarão as metas e 
atividades a serem desempenhadas nesse período, 
comunicando-as à Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social - SIMS, por meio de correio eletrônico 
funcional. 

§ 4º Viagens e visitas institucionais, pesquisas e análises 
sociais “in loco”, ficam suspensos por 30 (TRINTA) dias a 
contar de 18 de março de 2020. 

§ 5º Ficam os Coordenadores autorizados, conforme 
cada caso concreto, a estender o regime de teletrabalho 
caso se demonstre necessário aos demais servidores 
lotados nos respectivos núcleos, desde que devidamente 
aprovado pelo Gab/SIMS.

§ 6º Os atendimentos dos casos enquadrados no caput 
do art. 1o deverão ser oferecidos ao público por telefones 
e correios eletrônicos amplamente divulgados no site, 
nos perfis das redes sociais, na entrada da sede e das 
unidades do interior, bem como nos espaços ocupados 
pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 
Social – SIMS.

Art. 3º Para fins eminentemente preventivos, será 
considerado como caso suspeito qualquer, servidor, 
estagiário e demais colaboradores que apresentar febre e/
ou os sintomas respiratórios do Coronavírus, como tosse 
seca, dor de garganta, dores no corpo, dificuldade para 
respirar e outros elencados pelas autoridades sanitárias.

Parágrafo único. A pessoa que se enquadrar em algum 
dos sintomas do caput deverá comunicar imediatamente 
a ocorrência ao gabinete da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social – SIMS.

Art. 4º Servidores, estagiários e demais colaboradores 
que regressarem de viagens, nacionais ou internacionais, 
deverão submeter-se ao regime de teletrabalho previsto 
no art. 2º, pelo prazo de 14 (catorze) dias contados da 
chegada ao Estado do Amapá.

Art. 5o Não será exigido o comparecimento físico para 
apresentação de atestado médico daqueles que forem 
diagnosticados como caso suspeito ou confirmado, devendo 
remeter cópia do ato médico para o correio eletrônico da 
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social - 
SIMS, a quem competirá homologá-lo. 
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§ 1o Se o atestado médico indicar a impossibilidade 
de exercício das atividades inclusive na modalidade de 
teletrabalho, fica o agente público dispensado de seus 
labores pelo período assinalado no documento.

§ 2º O servidor, estagiário e demais colaboradores, que 
não apresentarem mais sintomas ao término do período 
de afastamento, deverão retornar às suas atividades 
normalmente.

Art. 6º Constituem deveres dos servidores, estagiários e 
colaboradores em geral, em regime de teletrabalho:
I – atender às convocações para comparecimento às 
dependências da Secretaria de Estado da Inclusão 
e Mobilização Social - SIMS, sempre que houver 
necessidade da unidade e/ou interesse público, de modo 
a proporcionar acompanhamento dos trabalhos e a 
obtenção de outras informações;
II – manter telefones de contato permanentemente 
atualizados e ativos nos dias úteis;
III – consultar diariamente a sua caixa postal individual de 
correio eletrônico;
IV – manter seu superior hierárquico informado, por meio 
de mensagem dirigida à caixa postal individual de correio 
eletrônico, acerca da evolução do trabalho, bem como 
indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que 
possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;
V – cumprir rigorosamente as metas de desempenho 
pactuadas com a Coordenação imediata, fornecendo, 
em até 5 (cinco) dias úteis após o retorno às atividades 
presenciais, relatório das atividades desempenhadas 
durante o período de trabalho remoto.

Art. 7º – Os gestores dos contratos de prestação de 
serviço deverão notificar as empresas contratadas quanto 
à responsabilidade destas em adotar todos os meios 
necessários para conscientizar seus funcionários sobre 
os riscos do Coronavírus e quanto à necessidade de 
reportarem a ocorrência de seus sintomas, estando as 
empresas passíveis de responsabilização contratual em 
caso de omissão que resulte prejuízo à Administração 
Pública.

Art. 8º – O Gab/SIMS adotará providências visando 
ao aumento da frequência de limpeza dos banheiros, 
corrimãos e maçanetas, além de providenciar a aquisição 
e instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas 
de circulação e no acesso às salas.

Art. 9º – Ficam os servidores, estagiários e demais 
colaboradores instados a seguir atentamente as 
recomendações das autoridades sanitárias nacionais e 
internacionais, em especial quanto às seguinte hipóteses:

I – antes ou depois dos atendimentos, lavar as mãos até 
a altura do pulso com água, sabão, detergente, ou usar 
álcool em gel, por pelo menos 20 (vinte) segundos;
II – evitar o contato físico ao cumprimentar as pessoas;
III – mesmo com as mãos limpas, evitar tocar mucosas de 

olhos, nariz e boca;
IV – ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca, com a parte 
interna do cotovelo;
V – utilizar lenço descartável para a higiene nasal; e
VI – em caso de tosse, febre, dificuldades respiratórias, 
dores no corpo, congestionamento nasal e inflamação 
na garganta, comunicar o fato à Coordenação imediata e 
evitar sair de casa. 

Art. 10º O Gab/SIMS deverá: 

I – organizar campanhas de conscientização dos riscos e 
das medidas de higiene necessárias para evitar o contágio 
pelo Coronavírus.
II – adotar outras providências para evitar a propagação 
do Coronavírus;
III – entrar em contato com servidores e demais 
colaboradores que estejam gozando férias ou outro 
afastamento, em especial se fora do Estado do Amapá. 

Art. 11 – Ficam proibidos 30 dias todos os eventos 
institucionais da SIMS, seus Conselhos Estaduais e seus 
centros descentralizados, que ensejem aglomeração 
igual ou superior a 05 (cinco) pessoas.

Art. 12 – Os impactos deste ato serão considerados 
para fins de apuração das metas, conforme avaliação da 
Gestão. 

Art. 13 – A SIMS realizará monitoramento diário da 
pandemia junto às autoridades competentes, comunicando 
fatos relevantes a todos os agentes públicos da instituição 
e, se necessário, tomando novas medidas de prevenção.

Art. 14 – Esta portaria entra em vigor, em função da 
urgência, na data de sua assinatura, devendo ser 
publicada no Diário Oficial subsequente, respeitado o 
número de ordem. 

Macapá, 17 de março de 2020.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Inclusão e Mobilização Social - SIMS
Dec. 0333/2019

HASH: 2020-0318-0002-9949

PORTARIA Nº060/2020-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. Considerando 
o contido no Memorando nº 114/2020 – GAB/SIMS, e o 
contido no Processo nº 002/2020 – SIMS. 
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R E S O L V E:                   

Art. 1º - Designar as Servidoras, Lígia Marizete Moura 
Mendes, Gerente Op. do Abrigo São José – Nutricionista, 
como (Titular) e Alinny Alves Barbosa, Ger. do Abrigo 
São José do Proj.”Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, como (Suplente), como Fiscais do 
Contrato nº 001/2020, que entre si celebraram o Governo 
de Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social - SIMS, como contratante, 
e PREMIERE COMERCIO LTDA-ME, como contratada, 
com o objetivo de aquisição de gêneros alimentícios 
hotifruti, visando atender as necessidades desta secretaria 
e suas unidades descentralizadas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de fevereiro de 2020.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Macapá/Ap. 17 de março de 2020.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2020-0318-0002-9972

PORTARIA Nº061/2020-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. Considerando o contido no Memorando 
nº 120/2020 – GAB/SIMS, e o contido no Processo nº 
004/2020 – SIMS.

R E S O L V E:                   

Art. 1º - Designar as Servidoras, Lígia Marizete Moura 
Mendes, Gerente Op. do Abrigo São José – Nutricionista, 
como (Titular) e Alinny Alves Barbosa, Ger. do Abrigo 
São José do Proj.”Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, como (Suplente), como Fiscais do 
Contrato nº 002/2020, que entre si celebraram o Governo 
de Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da 
Inclusão e Mobilização Social - SIMS, como contratante, 
e PREMIERE COMERCIO LTDA-ME, como contratada, 
com o objetivo de aquisição de gêneros alimentícios, 
visando atender as necessidades desta secretaria e suas 
unidades descentralizadas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de fevereiro 
de 2020.

Art. 3º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Macapá/Ap. 18 de março de 2020.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2020-0318-0003-0099

Secretaria de Meio Ambiente

ERRATA DA PORTARIA ( P ) N.º 01/2020-SEMA/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 2019 e 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso X, do 
Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de novembro de 1.997.            

R E S O L V E :

Art. 1º-  ONDE SE LÊ:

A presente Instrução Normativa

LEIA-SE

A presente Portaria
ONDE SE LÊ:

Anexo V, Item 34.: IMAP

LEIA-SE

Anexo V, Item 34.: SEMA 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2020.
JOSIANE ANDREIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado de Meio Ambiente
Em Exercício

HASH: 2020-0318-0002-9950

ERRATA DO INFORMATIVO Nº 001/2020 - SEMA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 2019, 
no uso das atribuições que lhe é conferido pelo Inciso X, 
do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07/novembro/1.997.

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR o Informativo Nº 001/2020 - SEMA, 
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de 02 de março de 2020, publicada do Diário Oficial do 
Estado nº 7.121 de 11 de março de 2020, que passa a 
vigorar com a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ: 

“Com objetivo de calcular o INDICE DE CONSERVÇÃO 
AMBIENTAL-IC no que se refere o § 4º, Inciso d-2 da Lei 
Complementar N° 0120, de 02 de dezembro de 2020, ...”.
LEIA-SE: 

“Com objetivo de calcular o INDICE DE CONSERVÇÃO 
AMBIENTAL-IC no que se refere o § 4º, Inciso d-2 da Lei 
Complementar N° 0120, de 02 de dezembro de 2019, ...”.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 17 de março de 2020.
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2020-0318-0003-0027

PORTARIA ( P ) N.º   022 /2020 - SEMA/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.                             

Considerando o teor do Memo. nº 
260101.0005.1975.0166/2020-GAB/SEMA.

R E S O L V E:

Art. 1º- Designar os servidores, MANUEL TIAGO DA 
SILVA, RAQUEL BRITO DE ALHO RODRIGUES e 
JOSÉ LUVERCY PONTES SILVA, sob a presidência do 
primeiro, para constituírem uma Comissão responsável 
pelo processo Administrativo, com intuito de apurar furto 
de uma Bomba D’água, conforme Boletim de Ocorrência 
nº 053157/2019, ocorrido no núcleo da unidade da 
Regional Sul em Laranjal do Jari . 

Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 30 dias a contar 
da data da publicação desta Portaria, para entrega 
do parecer, podendo ser o prazo prorrogado havendo 
necessidade. 

Art. 3º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.                                                                                                    

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 06 de março de 2020.
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2020-0318-0002-9991

PORTARIA ( P ) N.º023 /2020 - SEMA/AP                                                         

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.                             

Considerando o teor do Oficio, nº 01/Comissão de 
Sindicância/SEMA.

R E S O L V E:

Art. 1º- Prorrogar os termos da Portaria de nº 009/2020-
SEMA/AP de 10.02.2020, por mais 30 (trinta) dias, para 
conclusão da apuração dos fatos.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 06 de março de 2020.
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
 Secretário de Estado do Meio Ambiente 

HASH: 2020-0318-0002-9955
PORTARIA ( P ) N.º024 /2020 - SEMA/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.  

Considerando o teor do Memo. de nº 02/2020 – LTS/
SEMA, de 11 de fevereiro de 2020.

R E S O L V E: 

Art. 1º-. Art. Homologar o deslocamento dos servidores, 
JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES, Motorista, JOSE 
IRATAN BASTOS NUNES, Motorista, de Macapá-AP 
até os Municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, 
Pracuúba, Tartarugalzinho, Serra do Navio, Pedra Branca 
do Amapari, Porto Grande e Ferreira Gomes no período 
de 12 à 21.02.2019, conduziram a equipe para realização 
do programa de Zoneamento Ecológico no Estado do 
Amapá, com os técnicos da SEPLAN, EMBRAPA, IEPA e 
UNIFAP,  até o municípios acima citados. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 09 de março de 2020.
JOSIANE ANDREIA SOARES FERREIRA
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Secretária de Estado do Meio Ambiente
Em Exercício

HASH: 2020-0318-0002-9974

PORTARIA ( P ) N.º025 /2020 - SEMA/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.                                

Considerando o teor do Memo. de nº 04/2020 – RLTS/
SEMA, de 02 de março de 2020.

R E S O L V E: 

Art. 1º-. Homologar o deslocamento dos servidores JOSÉ 
FERNANDES CUNHA NUNES e JOSÉ IRATAN BASTOS 
NUNES, Motoristas, de Macapá-AP, até os municípios 
de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari no Período de 05 a 
07.03.2020, onde conduziram os veículos com a equipe 
para realização de atividades nos referidos municípios.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 09 de março de 2020.
JOSIANE ANDREIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado do Meio Ambiente
Em Exercício

HASH: 2020-0318-0002-9983

PORTARIA ( P ) N.º026 /2020 - SEMA/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 2019 e 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso X, do 
Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de novembro de 1.997.

Considerando o teor do Memo. de nº 
260101.0005.2005.0036/2020 – CGUCBio/SEMA, de 28 
de fevereiro de 2020.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar deslocamento dos servidores, 
GRAYTON TAVARES TOLEDO, Analista de Meio 
Ambiente, MARCIO NUNES LEITE, Extensionista 
Agropecuário, de Macapá-AP até o município de Laranjal 
do Jari, no período de 09 a 20.03.2020, com objetivo de 
continuidade dos trabalhos de implantação da Segunda 
Estação Amostral do Programa Monitora na RDS do 
Iratapuru. Autorizar também o deslocamento do servidor 
JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES, Motorista, para 

conduzir o veículo de transportes que levará os técnicos 
da SEMA, até os municípios acima citados. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 09 de março de 2020.
JOSIANE ANDREIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado do Meio Ambiente
Em Exercício

HASH: 2020-0318-0002-9996

PORTARIA ( P ) N.º027 /2020 - SEMA/AP                                                        

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.                             

Considerando o teor do Memo. de nº 07/2020 – ASPAM/
SEMA, de 28 de fevereiro de 2020.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar deslocamento dos servidores, 
MARIO SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO, Assessor 
Técnico da ASPAM, ADRIANA DE OLIVEIRA MENDES 
MARTINS, Educador Socio Ambiental, JOSÉ FERREIRA 
BARBOSA, Téc. da Assessoria de Programa, Articulação 
e Municipalização, de Macapá-AP até os municípios de  
Cutias do Araguari, Itaubal do Piririm e Ferreira Gomes, 
no período de 16 a 21.03.2020, com objetivo de aplicar 
questionário para levantamento de informações das 
ações realizadas, relativas aos instrumentos de gestão 
ambiental no ano de 2019, visando subsidiar a realização 
do 2º monitoramento da gestão ambiental dos municípios 
do Estado do Amapá e orientar ações de planejamento 
2020. Autorizar também o deslocamento do servidor 
JOÃO NERY DIAS, Motorista, para conduzir o veículo 
de transportes que levará os técnicos da SEMA, até os 
municípios acima citados. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 09 de março de 2020. 
JOSIANE ANDREIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado do Meio Ambiente
Em Exercício 

HASH: 2020-0318-0002-9978

PORTARIA ( P ) N.º028 /2020 - SEMA/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
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nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997. 

Considerando o teor do Memo. 01/2020-CTCE/SEMA.
R E S O L V E:

Art. 1º- Prorrogar os termos da Portaria de nº 013/2020-
SEMA/AP de 10.02.2020, por mais 30 (trinta) dias, para 
conclusão da apuração dos fatos.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 10 de março de 2020.
JOSIANE ANDREIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado do Meio Ambiente
Em Exercício 

HASH: 2020-0318-0002-9984

PORTARIA ( P ) N.º029 /2020 - SEMA/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 2019 e 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso X, do 
Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de novembro de 1.997.                               
Considerando o teor do Memo. de nº 
260101.0005.1991.0010/2020/2020 – CGEO/SEMA, de 
09 de março de 2020.

R E S O L V E: 

Art. 1º - Homologar o deslocamento do servidor, PATRICK 
DA SILVEIRA FARIAS, Coordenador da CGEO, de 
Macapá-AP até cidade de Belém-AP, no período de 10 a  
13.03.2020, com objetivo de participar das reuniões.

- Reunião do GCG;
-  Reunião do Consórcio da Amazônia Legal;
-  Visita técnica ao CENSIPAM

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 11 de março de 2020.
JOSIANE ANDREIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado do Meio Ambiente
Em Exercício

HASH: 2020-0318-0002-9992

PORTARIA ( P ) N.º 030/2020 - SEMA/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 

nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997. 

Considerando a implementação da Lei n. 2.426, de 15 
de julho de 2019, que alterou a estrutura organizacional 
básica e a estrutura organizacional da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente; 

Considerando a necessidade de dar continuidade aos 
trabalhos do grupo.

R E S O L V E:

Art. 1º- Prorrogar os termos da Portaria de nº 121/2019-
SEMA/AP de 15.10.2019, por mais 180 (cento e oitenta) 
dias, para conclusão dos trabalhos.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 11 de março de 2020.
JOSIANE ANDREIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado do Meio Ambiente
Em Exercício

HASH: 2020-0318-0002-9990
PORTARIA ( P ) N.º 031/2020 - SEMA/AP                                                         

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 2019 e 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso X, do 
Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de novembro de 1.997. 

Considerando a implementação da Lei n. 2.426, de 15 
de julho de 2019, que alterou a estrutura organizacional 
básica e a estrutura organizacional da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente; 

Considerando os termos da transição que estabelece 
180 (cento e oitenta) dias para ser realizado as soluções 
tecnológicas necessárias para o fiel cumprimento da Lei 
n. 2.426/2019, com destaque aos Processos dos órgãos 
extintos;

R E S O L V E:

Art. 1º- Recompor a composição da Portaria de nº 
122/2019-SEMA/AP de 15.10.2019, que criou um Grupo 
de Trabalho, encarregado de recepcionar e catalogar, 
todos os processos recebidos do extintos IMAP e IEF, 
para posterior envio a Comissão formada pela portaria de 
nº 121/2019-SEMA/AP, 

Renato Luis da Silva Brasiliense – Presidente
Sandro Luiz Carvalho – Membro
Ronei Jucelino Bianchi Pizate – Membro
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Mayda Richelle Cavalcante Vasconcelos – Membro
Renan Gomes Furtado – Membro
Eraldo Neves Pereira Gomes – Membro

Art. 2º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 11 de março de 2020.
JOSIANE ANDREIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado do Meio Ambiente
Em Exercício

HASH: 2020-0318-0002-9985

PORTARIA ( P ) N.º   032 /2020 - SEMA/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.                                 

Considerando o teor do Memo. de nº 
260101.0005.2007.0001/2020 – NCCC/SEMA, de 05 de 
março de 2020.

R E S O L V E: 

Art. 1º - Autorizar deslocamento do servidor, RAFAEL 
ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA, Gerente de Núcleo 
de Contrato e Convênio e Compras, de Macapá-AP 
até o município de Laranjal do Jari, no período de 23 a 
30.03.2020, com objetivo de realizar levantamento de 
informações a respeito do Convênio 001/2014-SEMA/
PMVJ, para instruir e subsidiar o processo de Tomada de 
Contas Especial. Autorizar também o deslocamento do 
servidor ARLINDO GONÇALVES PIMENTEL, Motorista, 
para conduzir o veículo de transporte que levará o técnico 
da SEMA, até o município acima citado. 

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 16 de março de 2020.
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente 

HASH: 2020-0318-0002-9993

PORTARIA ( P ) N.º   033/2020 - SEMA/AP

SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.

Considerando o Teor do Memo. Nº 

260101.0005.2005.0040/2020, de 04 de março de 2020;

R E S O L V E:

Art. 1º - Criar um Grupo de Trabalho, sob a Coordenação 
do primeiro, responsável por escrever Projeto de 
Georreferenciamento da FLOTA/AP e Regularização 
Fundiária e Termos de Referência, afim de cumprir o que 
está estabelecido no Item 8.8 (Programa de Ordenamento 
Territorial) do resumo executivo do Plano de Manejo da 
FLOTA/AP. 

Romulo Freire Rodrigues-CGUCBio
Grayton Tavares Toledo- CGUCBio
Nubia Tatiane Furtado Castilho- CGUCBio
Marcos Renato Dantas de Almeida-CGEF
Marcus Vinicius Gouvêa Quintas Filho-CGEF
Patrick da Silveira Farias-CGEO
Sara Heloiza Alberto Neri-CGEO 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 16 de março de 2020.
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente 

HASH: 2020-0318-0002-9986

PORTARIA ( P ) N.º   035 /2020 - SEMA/AP                                                         

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.                                                    

Considerando a necessidade de acompanhamento e 
fiscalização do Contrato nº 01/2020 – SEMA/AP, por um 
servidor visando subsidiar e garantir o fiel cumprimento 
das cláusulas nele previstas e da Lei nº 8.666 de 
21.06.1993 e suas alterações;

RESOLVE:                         

Art. 1º - Designar o Servidor, Patrick da Silveira Farias, 
Coordenador da CGEO, CPF n° 647.754.452-00, para atuar 
como fiscal no âmbito da SECRETARIA DE ESTADO DE 
MEIO AMBIENTE, do CONTRATO Nº 001/2020-SEMA, 
celebrado com  a Fundação de Desenvolvimento Cientifico 
e Cultural-FUNDECC, referente a contratação de Empresa 
especializada para prestação de serviços técnicos presenciais 
e não presenciais especializados para implantação e 
manutenção de softwares e suporte técnicos nas soluções 
tecnológicas de gestão ambiental. Conforme objeto do Acordo 
de Cooperação Técnica-ACT nº 02/2019-IPAAM-SEMA. 
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Art. 2º - O Fiscal designado devera anotar em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados na execução do objeto.        

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do fiscal deverá ser solicitada ao Secretario deste 
Órgão em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.        

Art. 4º - O Fiscal do Contrato poderá ser substituído a 
qualquer tempo, a critério do gestor.        

Art. 5º - Que seja encaminhado cópia do relatório mensal 
a Unidade de Contratos e Convênios – UCC/SEMA, para 

acompanhamento do Contrato.        

Art. 6º - Que a Gerência Administrativa Financeira seja 
comunicada sobre o Fiscal nomeado para o acompanhamento 
do Contrato e tome providências que julgar necessário.

Art. 7º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 16 de março de 2020.
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2020-0318-0002-9959

Secretaria de Cultura

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-SECULT
CIRCULA AMAPÁ – Convênio nº 887106/2019
 
A Secretaria de Estado da Cultura do Amapá - SECULT, representada por seu Secretário, o senhor Evandro Costa 
Milhomen, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 0621/ 2019 - GEA, torna público para 
conhecimento dos interessados, o presente Edital de Chamada Pública, de acordo com as condições e exigências aqui 
estabelecidas.
 
CAPÍTULO I – DO OBJETO

Art. 1º. O Objeto deste é a seleção e premiação de 137 (cento e trinta e sete) projetos, programas e ações, apresentados 
por agentes da cadeia produtiva da cultura e das artes, que desenvolvem projetos que favoreçam a circulação de bens, 
produtos e serviços artísticos e culturais em âmbito local, estadual, nacional e internacional.
Parágrafo Único: Este edital visa reconhecer a cultura e as artes em suas múltiplas vertentes, dissociada de teor religioso, 
político e de gênero, desenvolvidas por artistas, produtoras, grupos, companhias, bandas, grupos musicais e demais 
empreendedores da cultura e das artes, residentes ou com sede no Estado do Amapá, identificados aqui como Proponentes.
 
CAPÍTULO II – DO RECURSO FINANCEIRO

Art. 2º. Os recursos orçamentários e financeiros necessários para o desenvolvimento desta ação, constam no orçamento 
da LOA 2020, nª 2.482 de 09 de Janeiro de 2020, através da Fonte: 101 – Recursos de Transferência da União e Fonte 
103 – Transferências de Convênios - Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
Programa de Trabalho 13.39200272613 – Apoio a Eventos e Incentivo aos Segmentos Artístico Culturais do Estado.

Art. 3°. O valor do apoio financeiro a ser concedido aos premiados obedecerá as seguintes faixas de investimentos:
 

CULTURA POPULAR, TRADICIONAL E IDENTITÁRIA
ESPECIFICAÇÕES Qtd V. Unit (R$) V. Total (R$)

Categoria A – Grupos de Marabaixo e/ ou Batuque, grupos ou comunidades tradicionais com no mínimo 05 
(cinco) anos de experiência, comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, recortes de jornais, 
vídeos de internet, declarações, certificados, etc, que comprovem circulação (local, regional ou nacional) 
de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou consumo, em caráter 
artístico ou formativo. 

6 10.000,00 60.000,00 

Categoria B – Entidades Juninas tradicionais ou estilizadas, com no mínimo 05 (cinco) anos de experiência, 
comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, 
certificados, etc, que comprovem circulação (local, regional ou nacional) de bens, produtos e serviços 
artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou consumo, em caráter artístico ou formativo.

10 7.500,00 75.000,00 

Categoria C – Grupos de Capoeira, com no mínimo 05 (cinco) anos de experiência, comprovados através 
de portfólio ou clipping (fotografias, recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc, 
que comprovem circulação (local, regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, 
visando a produção, difusão ou consumo, em caráter artístico ou formativo.

19 5.000,00 95.000,00
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TEATRO
ESPECIFICAÇÕES Qtd V. Unit (R$) V. Total (R$)
Categoria A – Artistas, produtores, grupos, companhias e demais agentes da cadeia produtiva do Teatro, com 
no mínimo 07 (sete) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, 
recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem circulação (local, 
regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou 
consumo, em caráter artístico ou formativo.

5 10.000,00 50.000,00

Categoria B – Artistas, produtores, grupos, companhias e demais agentes da cadeia produtiva do Teatro, com 
no mínimo 05 (cinco) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, 
recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem circulação (local, 
regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou 
consumo, em caráter artístico ou formativo.

4 7.500,00 30.000,00

Categoria C - Artistas, produtores, grupos, companhias e demais agentes da cadeia produtiva do Teatro, com 
no mínimo 03 (três) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, 
recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem circulação (local, 
regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou 
consumo, em caráter artístico ou formativo.

10 5.000,00 50.000,00

ARTE CIRCENSE
ESPECIFICAÇÕES Qtd V. Unit (R$) V. Total (R$)

Categoria A – Artistas, produtores, grupos, companhias e demais agentes da cadeia produtiva das Artes 
Circenses, com no mínimo 05 (cinco) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou 
clipping (fotografias, recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem 
circulação (local, regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, 
difusão ou consumo, em caráter artístico ou formativo.

4 10.000,00 40.000,00

Categoria B – Artistas, produtores, grupos, companhias e demais agentes da cadeia produtiva das Artes 
Circenses, com no mínimo 03 (três) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou 
clipping (fotografias, recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem 
circulação (local, regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, 
difusão ou consumo, em caráter artístico ou formativo.

4        5.000,00        
20.000,00 

DANÇA
ESPECIFICAÇÕES Qtd V. Unit (R$) V. Total (R$)

Categoria A – Artistas, produtores, grupos, companhias e demais agentes da cadeia produtiva da Dança, com 
no mínimo 07 (sete) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, 
recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem circulação (local, 
regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou 
consumo, em caráter artístico ou formativo.

4     10.000,00        
40.000,00 

Categoria B – Artistas, produtores, grupos, companhias e demais agentes da cadeia produtiva da Dança, com 
no mínimo 05 (cinco) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, 
recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem circulação (local, 
regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou 
consumo, em caráter artístico ou formativo.

4 7.500,00 30.000,00

Categoria C – Artistas, produtores, grupos, companhias e demais agentes da cadeia produtiva da Dança, com 
no mínimo 03 (três) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, 
recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem circulação (local, 
regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou 
consumo, em caráter artístico ou formativo.

10        5.000,00        
50.000,00 

ARTES VISUAIS E/ OU PLÁSTICAS
ESPECIFICAÇÕES Qtd V. Unit (R$) V. Total (R$)

Categoria A - Artistas, produtores, curadores e demais agentes da cadeia produtiva das Artes Visuais e 
Plásticas, com no mínimo 05 (cinco) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou 
clipping (fotografias, recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem 
circulação (local, regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, 
difusão ou consumo, em caráter artístico ou formativo.

6     10.000,00        
60.000,00 

Categoria B -  Artistas, produtores, curadores e demais agentes da cadeia produtiva das Artes Visuais 
e Plásticas, com no mínimo 03 (três) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou 
clipping (fotografias, recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem 
circulação (local, regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, 
difusão ou consumo, em caráter artístico ou formativo.

5        5.000,00        
25.000,00 

ARTESANATO
ESPECIFICAÇÕES Qtd V. Unit (R$) V. Total (R$)
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Categoria A – Artesãos, associações e demais agentes da cadeia produtiva do Artesanato, com no mínimo 
05 (cinco) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, recortes 
de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem circulação (local, regional ou 
nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou consumo, em 
caráter artístico ou formativo. 

4        7.000,00        
28.000,00 

Categoria B – Artesãos, associações e demais agentes da cadeia produtiva do Artesanato, com no mínimo 
03 (três) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, recortes 
de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem circulação (local, regional ou 
nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou consumo, em 
caráter artístico ou formativo. 

5 5.000,00 25.000,00

AUDIOVISUAL
ESPECIFICAÇÕES Qtd V. Unit (R$) V. Total (R$)

Categoria A – Produtores, cineclubistas, realizadores e demais agentes da cadeia produtiva do Audiovisual, 
com no mínimo 03 (três) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou clipping 
(fotografias, recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem circulação 
(local, regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão 
ou consumo, em caráter artístico ou formativo.

4     10.000,00        
40.000,00 

LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECA
ESPECIFICAÇÕES Qtd V. Unit (R$) V. Total (R$)

Categoria A – Escritores (poetas, contistas, cronistas), contadores de histórias, mediadores de leitura e 
demais agentes da cadeia produtiva do Livro, da Leitura e da Literatura, com no mínimo 05 (cinco) anos de 
atuação continuada, comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, recortes de jornais, vídeos 
de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem circulação (local, regional ou nacional) de bens, 
produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou consumo, em caráter artístico ou 
formativo. 

4 10.000,00 40.000,00

Categoria B – Escritores (poetas, contistas, cronistas), contadores de histórias, mediadores de leitura e 
demais agentes da cadeia produtiva do Livro, da Leitura e da Literatura, com no mínimo 03 (três) anos de 
atuação continuada, comprovados através de portfólio ou clipping (fotografias, recortes de jornais, vídeos 
de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem circulação (local, regional ou nacional) de bens, 
produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, difusão ou consumo, em caráter artístico ou 
formativo.

10        5.000,00        
50.000,00 

MÚSICA
ESPECIFICAÇÕES Qtd V. Unit (R$) V. Total (R$)

Categoria A – Cantores, instrumentistas, produtores, bandas, grupos e demais agentes da cadeia produtiva 
da Música, com no mínimo 07 (sete) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou 
clipping (fotografias, recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem 
circulação (local, regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, 
difusão ou consumo, em caráter artístico ou formativo.

5 10.000,00 50.000,00

Categoria B – Cantores, instrumentistas, produtores, bandas, grupos e demais agentes da cadeia produtiva 
da Música, com no mínimo 05 (cinco) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou 
clipping (fotografias, recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem 
circulação (local, regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, 
difusão ou consumo, em caráter artístico ou formativo.

4 7.500,00 30.000,00

Categoria C - Cantores, instrumentistas, produtores, bandas, grupos e demais agentes da cadeia produtiva 
da Música, com no mínimo 03 (três) anos de atuação continuada, comprovados através de portfólio ou 
clipping (fotografias, recortes de jornais, vídeos de internet, declarações, certificados, etc), que comprovem 
circulação (local, regional ou nacional) de bens, produtos e serviços artísticos e culturais, visando a produção, 
difusão ou consumo, em caráter artístico ou formativo.

10        5.000,00        
50.000,00

 
Parágrafo 1º. As categorias descritas acima (A, B e C) correspondem ao tempo de atuação dos proponentes nos 
segmentos onde se inscrevem, a saber: Tipo A, destinado à proponentes com atuação igual ou superior a 07 (sete) anos; 
Tipo B, destinado à proponentes com atuação igual ou superior a 05 (cinco) anos e; Tipo C, destinado à proponentes 
com atuação igual ou superior a 03 (três) anos. COM EXCEÇÃO DO SEGMENTO DE CULTURA POPULAR, 
TRADICIONAL E IDENTITÁRIA, cujas categorias referem-se aos movimentos culturais aos quais os proponentes estão 
ligados, devendo neste caso, todos os proponentes, comprovarem atuação mínima de 05 (cinco) anos.
Parágrafo 2º. Os segmentos cujas categorias estão divididas em A e B, também corresponde ao tempo de atuação 
dos proponentes nos segmentos onde se inscrevem, porém, obedecerão aos critérios a seguir: Tipo A, destinado à 
proponentes com atuação igual ou superior a 05 (cinco) anos e Tipo B, destinado à proponentes com atuação igual 
ou superior a 03 (três) anos.

Art. 4º. O recebimento dos recursos oriundos da premiação, se dará por meio de OBTV (Ordem Bancária de 
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Transferências Voluntárias), em favor do representante legal dos projetos, programas e ações selecionados, ou do 
próprio proponente.

Art. 5º. A SECULT/ AP fará os repasses financeiros previstos neste edital, em até 30 (trinta) dias, em parcela única.
Parágrafo Único – Sobre os pagamentos aos premiados, incidirá impostos previstos na legislação em vigor, com base 
na tabela do Imposto de Renda 2020 e, demais tributos aplicáveis, quando couber. Qualquer alteração na legislação 
até o momento em que os pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá diretamente nos valores que serão pagos. 
 
CAPÍTULO III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Art. 6º. Podem participar deste certame Micro Empreendedores Individuais – MEI e pessoas jurídicas de natureza 
cultural, com ou sem fins lucrativos.

Art. 7º. É vedada a inscrição de servidores, terceirizados ou profissionais que tenham vínculo de trabalho ou de 
prestação de serviço com a SECULT/ AP, suas vinculadas e Conselho Estadual de Políticas Culturais, bem como, 
cônjuges e parente de primeiro grau.

Parágrafo Único: Serão aceitos neste certame, projetos artísticos e culturais nas seguintes linguagens/ segmentos:
a. Teatro e congêneres;
b. Dança e congêneres;
c. Circo e congêneres;
d. Música popular, erudita e instrumental;
e. Audiovisual e congêneres;
f. Livro, leitura, literatura e bibliotecas;
g. Artes plásticas, artes visuais e congêneres;
h. Artesanato;
i. Culturas populares, tradicionais e identitárias.

Art. 8º. Cada proponente poderá concorrer com apenas 01 (um) projeto artístico cultural neste certame, com exceção 
de cooperativas, coletivos, associações ou produtoras que representem diversos artistas, grupos, companhias, bandas 
ou grupos musicais. O não cumprimento deste artigo implicará na inabilitação de todas as propostas a ele relacionadas.
Parágrafo Único: Inscrições feitas por cooperativas, coletivos, associações ou produtoras, devem, obrigatoriamente, 
apresentar o nome do artista, grupo, coletivo ou banda que está sendo representado e seu portfólio, seu endereço e 
contatos.
 
Art. 9º. Proponentes interessados em apresentar propostas ao referido edital de chamada pública, devem 
obrigatoriamente estar cadastrados no Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais – SEIIC (www.secult.
ap.gov.br), e com seus perfis atualizados.
 
CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES

Art. 10. As inscrições são gratuitas, e estarão abertas no período de 30 de Março à 30 de Abril de 2020, podendo ser 
efetuadas online, através do endereço eletrônico www.secult.ap.gov.br ou presencialmente, na sede da Secretaria de 
Estado da Cultura do Amapá – SECULT/ AP, sito à Avenida Pedro Lazarino – 22 – Santa Inês, no horário de 08h e 
30min às 14h, de segunda a sexta, obedecendo ao cronograma a seguir:

ATIVIDADE DATA
Publicação do Edital 18/03/2020

Prazo para Impugnação do Edital 23 e 24/03/2020

Atividades Formativas (apresentação do edital e tira dúvidas) 25 À 29/03/2020

Período de Inscrição 30/03 À 30/04/2020

Análise Técnica dos Projetos 01 À 10/05/2020

Divulgação de Projetos habilitados e inabilitados 11/05/2020

Prazo para recurso 12 E 13/05/2020

Divulgação dos projetos selecionados Após Recurso 18/05/2020

Entrega de Documentos (Somente premiados) 19 À 25/05/2020

Homologação final do edital 29/05/2020
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Parágrafo único: o período de execução dos projetos selecionados fica condicionada ao aceite do Concedente e a 
liberação do financeiro.

Art. 11. Para efetivar inscrição neste certame na MODALIDADE ONLINE, os proponentes devem preencher o 
formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico www.secult.ap.gov.br, e preenchendo o Plano de Trabalho e 
de Aplicação dos Recursos, anexando links para acesso a informações complementares (links de vídeos, áudios, fotos, 
portfólio e etc), para melhor compreensão da proposta.

Art. 12. Para efetivar inscrição neste certame na MODALIDADE PRESENCIAL, os proponentes devem apresentar 
na sede da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá – SECULT/ AP, sito à Avenida Pedro Lazarino – 22 – Santa 
Inês, no horário de 08h e 30min às 14h, de segunda a sexta, um ENVELOPE LACRADO contendo dois arquivos, 
assim denominados: 01 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (devidamente preenchido e assinado) e, 02 - PLANO DE 
TRABALHO E DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS e demais informações complementares (links de vídeos, áudios, 
fotos, portfólio e etc) para melhor compreensão da proposta.
Parágrafo 1º. Na MODALIDADE PRESENCIAL, o formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado, e o 
arquivo de informações complementares, também podem ser apresentados em mídia de CD ou DVD, onde devem 
constar APENAS OS DOIS ARQUIVOS descritos no Art. 12, salvos em FORMATO PDF.
Parágrafo 2º. No ato da inscrição, os proponentes devem indicar o segmento e a categoria a qual concorre.
Parágrafo 3º. Vagas não preenchidas em determinados segmentos e categorias poderão ser remanejadas, inclusive 
para outros segmentos, em ato devidamente justificado pela Comissão de Seleção.
Parágrafo 4º. Este edital, seus anexos, a lista de propostas habilitadas e inabilitadas e o resultado final, estarão 
disponíveis no endereço eletrônico www.secult.ap.gov.br, na Secretaria de Estado da Cultura do Amapá – SECULT/ 
AP, sito à Avenida Pedro Lazarino – 22 – Santa Inês, no horário de 08h e 30min às 14h, de segunda a sexta.

Art. 13. A ausência de qualquer informação solicitada neste edital, bem como, a ilegibilidade de documentos, resultará 
na IMEDIATA INABILITAÇÃO do inscrito.

Art. 14. Não serão aceitas inscrições após encerrado o período descrito no Art. 10 deste edital. 

Art. 15. O material enviado, bem como, as mídias de CD ou DVD, das propostas premiadas ou não, NÃO SERÁ 
DEVOLVIDO, passando a compor o acervo da SECULT. 
Art. 16. Serão desconsideradas as inscrições apresentadas de forma diversa da descrita nos itens anteriores.
Art. 17. Após a efetivação de inscrição, não serão admitidas alterações ou complementações na mesma.
 
CAPÍTULO VI - DA SELEÇÃO

Art. 18. Os projetos inscritos serão analisados em fase única, por uma Comissão bipartite, composta por (10) membros, 
sendo 05 (cinco) profissionais da cultura e das artes e 05 (cinco) técnicos da SECULT/AP, em ambos os casos, de 
reputação ilibada e de reconhecimento da matéria em exame, que serão nomeados através de portaria do Secretário 
de Estado da Cultura do Amapá, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá - DOE. 
Parágrafo Único: O trabalho da COMISSÃO DE SELEÇÃO, será presidido por um técnico da SECULT/ AP nomeado 
por seu Secretário, e todas as deliberações da mesma serão lavradas em atas, e posteriormente assinadas por todos 
os seus membros.

Art. 19. Os projetos inscritos serão analisados a partir dos seguintes critérios e pontuações:
a. Aspectos técnicos e artísticos da proposta apresentada (1 a 10 pontos);
b. Coerência do Plano de Aplicação dos Recursos (1 a 10 pontos);
c. Qualificação do Proponente e dos profissionais que integram a ficha técnica da proposta, com foco em ações de 
circulação de conteúdos artísticos e culturais (1 a 10 pontos);
d. Interação artística da proposta apresentada com a diversidade cultural do Amapá (1 a 10 pontos);
e. Contrapartida oferecida para a população e/ou artistas locais, como: oficinas, debates, apresentações, ensaios 
abertos, bate-papo, palestras e outras (1 a 10 pontos);

Parágrafo 1º. As propostas serão selecionadas de acordo com a maior pontuação, estando AUTOMÁTICAMENTE 
INABILITADAS as propostas com nota inferior a 60% do somatório de pontos atingíveis.
Parágrafo 2º. A Comissão de Seleção poderá inabilitar projetos apresentados de forma distinta ao presente edital ou 
redefinir categorias de inscrições, em casos devidamente justificados.
Parágrafo 3º. Em caso de empate na pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
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desempate:
a. Aspectos técnicos e artísticos da proposta apresentada;
b. Qualificação do Proponente e dos profissionais que integram a ficha técnica da proposta, com foco em ações de 
circulação de conteúdos artísticos e culturais;
c. Contrapartida oferecida para a população e/ou artistas locais, como: oficinas, debates, apresentações, ensaios 
abertos, bate-papo, palestras e outras.

Art. 20. Propostas não selecionadas poderão impetrar recurso nos prazos contidos no quadro do Art. 10 deste edital, 
não cabendo neste ato a complementação ou troca de documentos, devendo a Comissão de Seleção responde – lós 
de acordo com prazo estipulado no mesmo artigo.

Parágrafo 1º. Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail editalcircula@secult.ap.gov.br,  através de 
formulário especifico a ser disponibilizado no site da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá – SECULT/ AP (www.
secult.ap.gov.br).
Parágrafo 2º. O julgamento de que trata o paragrafo anterior, caberá aos membros da comissão de seleção, cujo 
resultado do julgamento será encaminhado para apreciação e homologação do Secretário de Estado da Cultura do 
Amapá.

Art. 21. A relação dos projetos habilitados e inabilitados, após a fase de recursos, será divulgado no site da Secretaria 
de Estado da Cultura do Amapá – SECULT/ AP (www.secult.ap.gov.br) e do Governo do Estado do Amapá – GEA 
(www.portal.ap.gov.br), no mural informativo da SECULT/ AP.
 
CAPÍTULO VII – DA DOCUMENTAÇÃO APÓS CONVOCAÇÃO

Art. 22. Proponentes de propostas SELECIONADAS, deverão apresentar na sede da SECULT/AP ou fazer upload dos 
documentos abaixo descritos no Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais – SEIIC (www.secult.ap.gov.
br.
 
PROPONENTE PESSOA JURÍDICA

a. Cópia do Certificado de Micro Empreendedor Individual – MEI (atividade econômica exercida pela proponente deve 
ser compatível com o objeto do edital);
b. Cópia autenticada do Contrato Social ou Requerimento de Empresário (atividade econômica exercida pela proponente 
deve ser compatível com o objeto do edital);
c. Declaração do SIMPLES Nacional (se for optante);
d. Cópia do Ato Constitutivo Registrado em Cartório;
e. Cópia do Estatuto registrado em cartório;
f. Cópia da ata de eleição da diretoria vigente;
g. Relação de membros da diretoria;
h. Dados Bancários de Titularidade da Pessoa Jurídica;
i. Cópia simples de RG e CPF dos Dirigentes/ Sócios/ Empresário Individual;
j. Comprovante atualizado de endereço da empresa;
k. Cópia atualizada do cartão do CNPJ (atividade econômica exercida pela proponente deve ser compatível com o 
objeto do edital);
l. Certidão Negativa de Débitos Municipais (com validade no ato do processo de inscrição);
m. Certidão Negativa de Débitos Estaduais (com validade no ato do processo de inscrição);
n. Certidão Negativa da Receita Federal (com validade no ato do processo de inscrição);
o. Certidão de Regularidade do FGTS (com validade no ato do processo de inscrição);
p. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas (com validade no ato do processo de inscrição);
q. Contrato de exclusividade REGISTRADO EM CARTÓRIO (em caso de agenciamento ou representação artística);
Outros documentos podem ser solicitados no ato da contratação.
 
DO PAGAMENTO AOS PREMIADOS

Art. 23. A formalização para fins de pagamento aos premiados, dará-se através de contrato firmado entre os mesmos, 
e a SECULT/ AP.

Art. 24. Proponentes de propostas selecionadas serão convocados pela SECULT/ AP para assinatura de contrato e 
outros trâmites necessários, no prazo máximo de 05 dias úteis. 
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Art. 25. O proponente selecionado convocado que, declinar da convocação, por escrito ou não comparecer para 
assinatura do contrato no prazo estipulado, perderá o direito do apoio financeiro, independentemente de notificação, 
sendo convocado o próximo contemplado de acordo com lista de classificação.
 
CAPÍTULO VI–DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS

Art. 26. Os proponentes premiados deverão cumprir obrigatoriamente, as normas a seguir estabelecidas:

a. Executar na integra o Plano de Aplicação de Recursos, conforme aprovados previamente no ato da inscrição, não 
podendo substituí-lo por outro;
b. Assinar o contrato, comprometendo-se com a execução total do Plano de Aplicação de Recursos;
c. Incluir em suas ações de divulgação, quaisquer que sejam, créditos ao Governo do Estado do Amapá – GEA e 
Secretaria de Estado da Cultura do Amapá – SECULT/ AP, obedecendo aos critérios de veiculação das logomarcas 
estabelecidas, bem como, citar verbalmente nas ações decorrentes da proposta aprovada e nas entrevistas à imprensa;
d. Caso o projeto selecionado contenha ação não aconselhável à menores de 18 (dezoito) anos, informar a faixa etária 
permitida no ato de inscrição.
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 27. O proponente contemplado deverá apresentar prestação de contas de execução do projeto no prazo de até 45 
(quarenta e cinco) dias a contar do término de sua vigência ou da data de conclusão do objeto proposto, conforme 
orientações abaixo:
a. Relatório de execução do projeto, contendo as atividades desenvolvidas para cumprimento do objeto e o comparativo 
das metas propostas com os resultados alcançados;
b. Relatório da execução financeira, contendo a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas, 
acompanhado dos comprovantes das despesas (notas fiscais, extratos bancários e cotações de preços), conforme 
legislação vigente;
c. Relatório sobre o impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto, com base nos indicadores 
estabelecidos e aprovados no projeto; Indicar o grau de satisfação do público alvo e informar se as ações desenvolvidas 
terão sustentabilidade após execução do projeto;
d. Registros fotográficos, na mídia escrita ou falada, dentre outros que se fizerem necessários para comprovar a 
execução do projeto proposto;
e. COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
– GEA E SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO AMAPÁ – SECULT/ AP NOS PROJETOS CONTEMPLADOS.
 
CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, e poderá ser validado por 01 (um) ano a contar da data 
de homologação do resultado final em ato devidamente motivado.

Art. 29. A Secretaria de Estado da Cultura do Amapá – SECULT/ AP, se resguarda no direito de utilizar fotografias e 
vídeos dos projetos selecionados e demais materiais julgados necessários para a promoção e a divulgação da proposta 
e de suas atividades institucionais. 

Art. 30. A inscrição efetuada implica em plena aceitação de todas as condições e normas deste Edital, porém, não 
representa garantia de seleção ou contratação.

Art. 31. Ao aceitar os termos deste Edital, os interessados declaram a originalidade e a titularidade da proposta artística 
e/ ou cultural por ele apresentado, responsabilizando-se por quaisquer autorizações que se façam necessárias, de 
uso de obra artística ou intelectual de outrem, bem como, sua prévia e integral concordância às normas deste edital, 
valendo a inscrição como termo de adesão.

Art. 32. A Secretaria de Estado da Cultura do Amapá – SECULT/ AP fica desde já isenta de quaisquer responsabilidades, 
cíveis ou criminais, resultantes de falsa imputação pelo participante, de autoria, titularidade ou originalidade das 
propostas inscritas.

PARÁGRAFO ÚNICO: FICA VEDADA A PARTICIPAÇÃO NESTE EDITAL DE MEMBROS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA CULTURA DO AMAPÁ – SECULT/ AP E SUAS VINCULADAS, DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA 
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CULTURAL – CEPC, DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, ASSIM COMO SEUS PARENTES DE ATÉ 1ºGRAU.

Art. 33. Os casos omissos durante a fase de Seleção serão resolvidos pela Comissão de Seleção, e após, pelo 
Secretário de Estado da Cultura do Amapá, ouvida a Comissão de Seleção naquilo que for de sua competência, 
levando em consideração as leis vigentes.

Art. 34. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca 
de Macapá.

Art. 35. Quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre este Edital poderão ser obtidos na 
Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural - CDC da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá – SECULT/ AP, ou 
pelo email. editalcircula@secult.ap.gov.br 

Art. 36. Integram este edital os seguintes anexos:

a. Formulário de Inscrição;
b. Plano de Trabalho e de AplicacÌ§aÌƒo dos Recursos 
c. Formulário para Recursos
d. Declaração de não vínculo com a SECULT/AP e suas vinculadas;
e. Minuta do Contrato.
 
Macapá-AP, 17 de Março de 2020. 
EVANDRO COSTA MILHOMEN
Secretário de Estado da Cultura do Amapá
Decreto nº 0621/ 2019 – GEA

HASH: 2020-0318-0003-0092 

PUBLICIDADE
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ANEXOS I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROJETO  
GRUPO/ CIA.  
PROPONENTE  
(  ) Pessoa Jurídica                                            Possui Carta de Exclusividade? ( ) sim ( ) não 
Marque o Segmento e a Categoria a qual se inscreve 
 
CULTURA POPULAR, TRADICIONAL E IDENTITÁRIA 

 Categoria A  Categoria B  Categoria C 
 
TEATRO 

 Categoria A  Categoria B  Categoria C 
 
DANÇA 

 Categoria A  Categoria B  Categoria C 
 
MÚSICA 

 Categoria A  Categoria B  Categoria C 
 
CIRCO 

 Categoria A  Categoria B 
 
ARTES VISUAIS E/ OU PLÁSTICAS 

 Categoria A  Categoria B 
 
ARTESANATO 

 Categoria A  Categoria B 
 
AUDIOVISUAL 

 Categoria A  Categoria B 
 
LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECA 

 Categoria A  Categoria B 
 

CNPJ  
RAZÃO SOCIAL  
 
E-MAIL  
TELEFONE  
ENDEREÇO  
BAIRRO  N.  
CIDADE  UF  
Ao efetuar inscrição no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 - CIRCULA AMAPÁ – Convênio nº 887106/2019, 
declaro: 
Estar ciente, e concordar integralmente com o teor do mesmo, bem como, autorizo desde já, o uso de imagens das 
propostas selecionadas, e outras a serem produzidas por ocasião deste edital; 
Sob pena das sanções previstas em Lei, que os membros e seus familiares não possuem vínculo com o Governo do 
Estado do Amapá e com a Comissão de Seleção deste certame; 
Sob pena prevista em Lei, que houve (OU NÃO) celebração de Contratos e Convênios com a administração Estadual e 
que até a presente data encontra-se em dias com a sua prestação de contas; 
Que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 
(dezesseis) anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua 
habilitação; 
Para fins de participação no processo em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua 
participação no processo citado, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público 
de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de 
fatos supervenientes. 

 
Macapá, ____ de ____________ de 2020. 

 
Assinatura do Proponente 
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ANEXO II 
PLANO DE TRABALHO E DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

 
TÍTULO DO PROJETO 
 
 
RESUMO DO PROJETO (Máximo 05 linhas) 
 
 
PROPONENTE 
 
 
HISTÓRICO DO PROPONENTE (Discorra sobre o artista, grupo, companhia, banda ou coletivo 
que está sendo representado) 
 
 
AÇÕES DE CIRCULAÇÃO (Discorra sobre suas atividades de circulação de bens, produtos e 
serviços artísticos e culturais, em âmbito local, regional, nacional ou internacional) 
 
 
REPRESENTANTE JURÍDICO 
 
 
HISTÓRICO DO REPRESENTANTE JURÍDICO 
 
 
 
CNPJ 
 
 
ENDEREÇO 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
TELEFONE  E-MAIL  
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
TELEFONE  E-MAIL  
APRESENTAÇÃO 
 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 
OBJETIVOS (Geral e Específicos) 
 
 
 
 
METAS 
 
 
 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Descrever todas as fases/ etapas necessárias à conclusão do 
projeto proposto) 
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (Como será investido o recurso financeiro desta 
premiação) 

 
 

BEM/ SERVIÇO QUANTIDADE V. UNITÁRIO V. TOTAL 
    
    
    
    

FONTES DE RECURSOS (Descrever fontes de recursos necessários à execução do projeto) 
 

FONTE VALOR EM R$ 
Governo Federal  
Governo Estadual  
Recursos Próprios do Proponente  
Iniciativa Privada  
Vendas de Produtos e Serviços  
Outros. Quais?  
TOTAL  

 

EQUIPE DE EXECUÇÃO DO PROJETO (Descrever artistas e técnicos que integram o projeto, 
acompanhado de um breve currículo dos mesmos) 
 
1 – NOME  
2 – FOTO 
3 – BREVE CURRÍCULO 
AVALIAÇÃO (Como será avaliação o alcance de metas e objetivos) 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO (Inserir no mínimo 10 fotografias, respeitando o limite de 02 fotos por 
página e mencionando evento/data 
 
 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Inserir recortes de jornais, revistas, certificados, 
declarações de participações em eventos, cartazes, capas de CD/ DVD, link de vídeos e músicas 
que acrescentem outras informações sobre o projeto) 
 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
          Declaro que as informações contidas no presente formulário são verdadeiras, podendo ser 
comprovadas assim que solicitadas. 
 
Macapá – AP, ___de_____________________de 2020. 
 
 

___________________________________              ___________________________________ 
             Assinatura do Proponente                                   Assinatura do Representante Jurídico 
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ANEXO III 

Modelo de formulário para interposição de recurso  

(Apenas modelo. Não utilize como impresso) 

 

 

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA ao edital de chamada pública nº __________, publicado no Diário 
Oficial do Estado nº ......., realizado para selecionar projetos de agentes da cadeia produtiva da cultura e das 
artes, relativo ao Projeto Circula Amapá, convênio nº 887106/2019 firmados com a Secretaria Especial da Cultura 
do Ministério da Cidadania.  
Eu, ..................................., portador do documento de identidade nº..................., CPF nº................ do segmento 
.........................., apresento recurso contra...................................... 
A decisão objeto de contestação é ..............................................(explicitar a decisão que estar contestando). Os 
argumentos com os quais contesto a referida decisão são:................................ 
Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos: 
 
Macapá-AP, ........./..................../........................... 

 

Assinatura  

 

 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM A SECULT/AP E SUAS VINCULADAS 

Edital nº 001/2020 - SECULT 

 

 

DECLARO, sob pena das sanções previstas em Lei, que não há os membros e seus familiares não possuem 
vínculo com a Comissão de Seleção deste certame, CEPC, Secretaria de Estado da Cultura e suas vinculadas; 

Art. 7º. É vedada a inscrição de servidores, terceirizados ou profissionais que tenham vínculo de trabalho ou de 
prestação de serviço com a SECULT/ AP, suas vinculadas e Conselho Estadual de Políticas Culturais, bem 
como, cônjuges e parente de primeiro grau. 
 
 

Macapá-AP, _____/______/_______ 
 
 

Assinatura 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTR   ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº XXX/2020-SECULT. 

PROCESSO nº 16.000.XXX/2020  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº XXX/2020-
SECULT QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 
AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA CULTURA - SECULT, COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESSA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COMO 
CONTRATADA PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

  
Pelo presente instrumento Público Contratual e nos melhores termos do Direito, as partes ao fim assinadas, de 
um lado o ESTADO DO AMAPÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, inscrita no CNPJ nº 
11.762.155/0001-81 situada na Avenida Eliezer Levi nº 2045, bairro Centro, Macapá-AP, representada neste ato 
pelo Secretário de Estado da Cultura/SECULT, o Sr. EVANDRO COSTA MILHOMEN, conforme Decreto nº 
0621/2019, brasileiro, sociólogo, casado, domiciliado nesta cidade de Macapá, residente à Av. Luiz Carlos Araújo 
Monteiro, Bairro: Jardim Equatorial – Fone (96) 98115-0770 – CEP: 68.900-000. Portador da Carteira de Identidade 
nº 324.659/PTC/AP, CPF nº 180.863.062-91, doravante denominado CONTRATANTE outro lado a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, como CONTRATADA, situada na Av/Rua. XXXXXXXXXX, nº XXX – Bairro: XXXXXX - 
Fone: (096) XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX - CEP: 68.XXXXXXX – XXXXXXXXX/AP, inscrita no 
CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado pelo senhor(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), 
portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXX/XXX/XXe CPF nº XXXXXXXXXXXXX, residente na Av/Rua. 
XXXXXXXXXXX, nº XXX – Bairro: XXXXXXXX - Fone: (096) 9 XXXXXXXXXXX, CEP: 68.9XXXXXX – 
XXXXXXXXXXXAP. Resolvem firmar o presente Contrato, com sujeição às normas consubstanciadas na Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO fundamenta-se no Processo de 
Inexigibilidade Licitatória nº XXX/2020-CPL/SECULT, no Processo Administrativo nº 16.000.XXXXXXX/2020-
SECULT, Parecer Jurídico nº XXXX/2019–XXXX/PGE/AP, homologado pelo Procurador-Geral do Estado do 
Amapá, conforme o art. 25 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, que rege as Licitações e Contratos Administrativos e 
suas alterações. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Contratação de Empresa Credenciada para participação na realização do 
evento denominado “XXXXXXXXXXXXX”, referente ao Projeto “XXXXXXXXXXXXX - 2020”, visando atender as 
programações nos períodos de XX a XXX de XXXXX de 2019, conforme Edital de Chamada Pública nº 001/2020-
SECULT e Termo de Inexigibilidade Licitatório nº XXXXXXX/2020-CPL/SECULT, que integram, 
independentemente de transcrição, o presente instrumento contratual (Processo nº 16.000.XXXXXXXXXX/2020-
SECULT). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A efetivação dos serviços de que trata esta Cláusula dar-se-á no estrito cumprimento 
do contido na proposta da CONTRATADA, que integra o presente instrumento. 
 PARÁGRAFO SEGUNDO – Os acréscimos não previstos na caracterização do objeto contido nesta Cláusula e 
necessários ao seu fiel cumprimento, só serão efetivados com base em Relatório circunstanciado da Comissão 
Técnica da CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização da autoridade competente, sob pena de 
nulidade, promovendo-se a responsabilidade de quem deu causa.  
PARÁGRAFO TERCEIRO - E de integral responsabilidade da CONTRATADA o pagamento do artista, banda e 
todos os integrantes da equipe, respondendo pelas despesas dos encargos trabalhistas, previdenciários e 
fiscais desses, bem como por todas as obrigações assumidas com os participantes do show.  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DO PAGAMENTO: O regime de que trata este instrumento é de execução 
indireta.  
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO: O valor global deste Contrato é de R$ XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), a ser pago em uma única parcela: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA emitirá a documentação comprobatória, legalmente aceita, 
referentes aos serviços, como condição do pagamento previsto nesta Cláusula, ficando a CONTRATADA 
obrigada prestar o serviço, sob pena de sanções. 
PARAGRÁFO SEGUNDO - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos destinados à execução deste Contrato 
serão depositados e movimentados exclusivamente através de conta corrente nº. XXXXXXXXXXXXX, mantida 
junto ao Banco XXXXXXXXXXXXX, agência: XXXXX de titularidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO: O presente Contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias contados a 
partir da data de sua assinatura, observadas as exigências do art.57, da Lei nº 8.666/93.  
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CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E 
CATEGORIA ECONÔMICA: Os recursos alocados para a execução deste Contrato correrão à conta do Programa 
de Trabalho nº XXXXXXXXXXXX, Natureza de Despesa XXXXXXXXX - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica, Fonte: XXXXXXXXXX Recursos Transferência da União, valor Global de R$ XXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

1. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado por meio de ordem 
bancaria em conta corrente da CONTRATADA até o 30 (trinta) dias, após o recebimento na nota fiscal 
devidamente atestada, que deverá estar acompanhada obrigatoriamente dos seguintes documentos: 

a) Certidão conjunta de débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União. 
b) Certidão negativa de Regularidade do FGTS - CRF. 
c) Certidão negativa das Fazendas Estadual e Municipal. 
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas. 
e) Cópias das ordens de serviços devidamente atestada pelo setor competente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o 
recebimento definitivo do serviço pela CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso a Nota Fiscal seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir 
da sua reapresentação e novo “atesto”. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A devolução da Nota Fiscal não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto 
para que a CONTRATADA suspenda a prestação dos serviços. 
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA indicará na Nota Fiscal o nome do Banco e o número da agência e da 
conta-corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota fiscal e da conta 
corrente deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho. 
PARÁGRAFO QUINTO – Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 
despesa, o pagamento será sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, 
não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Conforme Decreto Estadual n° 1278/11, no momento da liquidação da despesa, a 
CONTRATADA deverá comprovar perante a CONTRATANTE por meio das respectivas certidões, que se encontra 
adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
informando ao Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

b) Responsabilizar-se pelo fornecimento dos serviços, objeto do Contrato, respeitando em especial o prazo 
de entrega estabelecido, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, 
por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier 
a, direta ou indiretamente, causar ou provocar ao Contratante; 

c) Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo o Contratado respeitar a normas 
técnicas aplicáveis ao objeto contratado; 

d) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelos técnicos da Secretária de Estado da 
Cultura, do Estado do Amapá; 

e) Cumprir fielmente o que estipula a Chamada Publica nº XXXXXXXX/2020 do Edital de Seleção de 
Espetáculos Teatrais; 

f) Responsabilizar-se por todos os profissionais envolvidos na realização do evento; 
g) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus 

empregados, em virtude da execução do presente objeto; 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Comunicar prontamente ao contratado, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recursar 
o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas na Chamada 
Publica nº XXXXXXX/2020 do Edital de Seleção de Espetáculos Teatrais; 

b) Notificar previamente o contratado, quando da aplicação de penalidades; 
c) Efetuar o pagamento ao contratado, quando couber, de acordo com os prazos e condições estabelecidas 

no contrato; 
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d) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar as obrigações da contratada, através do servidor da 
Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural/CDC/SECULT, designado através de Portaria pela 
autoridade competente do órgão; 

e) Fornecer boas condições para melhor desempenho dos artistas que ali se fizerem presente; 
f) Providenciar por sua inteira e exclusiva responsabilidade, os alvarás e licenças necessárias expedidas 

pelas repartições publica competentes; 
g) Responsabilizarem-se, no caso de descontrole emocional da plateia, por danos causados aos 

equipamentos dos artistas. Comprometendo-se a contratar equipe de segurança e manter policiamento 
adequado até o término da apresentação e saída dos músicos. 

CLÁUSULA NONA- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: É prerrogativa da CONTRATANTE, exercer a 
fiscalização sobre a execução, mediante a supervisão e acompanhamento das atividades inerentes ao objeto 
deste Instrumento, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução, no caso de 
paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer. 

Parágrafo Único. A CONTRATADA franqueará livre acesso aos servidores nomeados, através da Portaria nº         
/2020-SECULT do sistema de controle interno e externo, ou outra autoridade delegada, a qualquer tempo e lugar, 
a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Contrato de Credenciamento, 
quando em missão de fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O regime jurídico deste Contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas 
no art. 58, da Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das constantes dos arts. 66 e 
67 da Lei nº 8.666/93, a comunicação, através do Serviço de Contabilidade, aos órgãos incumbidos de 
arrecadação e fiscalização dos tributos, as características e os valores pagos referentes à liquidação da despesa 
deste Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – São conferidos à CONTRATADA os direitos relacionados no art. 59, parágrafo 
2º do art. 79 e art. 109, da Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A CONTRATANTE poderá efetuar gravação ou qualquer tipo de registro da 
apresentação realizada, para fins de comprovação da execução dos serviços.  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A CONTRATADA deverá cumprir fielmente os horários estabelecidos na 
programação oficial do evento, chegando ao local do evento com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
para evitar transtornos em relação aos horários definidos.  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A CONTRATADA pode realizar quaisquer tipos de propaganda, publicidade ou 
anúncio durante a sua apresentação, desde que voltara para a realização do evento denominado 
“XXXXXXXXXXXXXXXXX – 2020”.  
 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES: As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do 
objeto deste Contrato serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei nº 8.666/93, formalizadas 
previamente por Termo Aditivo, que passará a integrar o presente instrumento.  
CLAUSULA DECIMA SÉTIMA - A CONTRATADA obriga-se a fornecer boas condições para melhor desempenho 
dos artistas na execução deste objeto. 
CLAUSULA DECIMA OITAVA - No caso de algum motivo que impeça a montagem ou a apresentação como: 
Fenômenos da natureza, fatalidade, segurança inadequada e etc... De forma alguma será considerada falta 
contratual da CONTRATADA. Sendo a CONTRATANTE responsável pelo pagamento à vista das perdas e danos 
causados na realização dos espetáculos da “XXXXXXXXXXXXXXX - 2020”, já estipulados em 100% do valor do 
montante deste contrato.  
CLAUSULA DÉCIMA NONA - A CONTRATADA fica responsável, no caso de descontrole emocional da plateia, 
por danos causados ao equipamento dos artistas e equipe técnica. Comprometendo- se a contratar equipe de 
segurança e manter policiamento adequado até o término da apresentação e saída dos artistas. 
CLÁUSULA VIGESSÍMA – DAS PENALIDADES: Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a 
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa:  
a) advertência.  
b) Multa de até 15% (dez por cento) do valor do Contrato pelo descumprimento de qualquer obrigação prevista 
no Edital ou Contrato;  
c) impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das 
demais penalidades cabíveis, na forma do art. 87, III da Lei nº 8.666/1993;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87, IV da 
Lei nº 8.666/1993.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa deverá ser recolhido pela CONTRATADA, aos cofres da Tesouraria 
da CONTRATANTE no prazo de 03 (três) dias, a contar do recebimento da notificação da penalidade, sem 
prejuízo da rescisão por parte da CONTRATANTE;  
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
do pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.  
  
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” desta cláusula poderão ser aplicadas ao 
contratado que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimentos de tributos ou demonstrar não 
possuir idoneidade para contratar com a Administração.  
PARÁGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADA se pronuncie ou se for 
considerada procedente a multa, esta será notificada a recolher ao erário municipal o valor devido, no prazo de 
03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente.  
PARÁGRAFO ÚNICO - Recolhida a multa a que se refere esta Cláusula, poderá a CONTRATADA, querendo, 
apresentar defesa que sendo provida ser-lhe-á devolvida a quantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
do pedido da devolução.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO: A inexecução total ou parcial deste Contrato dará ensejo à sua 
rescisão, observadas as disposições deste Contrato e da Lei nº 8.666/93, notadamente nos arts. 77 a 80, sem 
prejuízo das penalidades determinadas em Lei e neste instrumento.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O presente instrumento contratual é celebrado mediante Inexigibilidade de 
Licitação, com base no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: a lavratura do presente contrato cessam todos 
os poderes dos representantes credenciados da CONTRATADA e no caso de qualquer modificação, quando 
solicitada pela CONTRATANTE, deverá ser feita de forma expressa endereçada única e exclusivamente a 
CONTRATADA.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - A parte CONTRATANTE que assina este instrumento como representante da 
entidade acima, o faz também por si, fiador do presente contrato, ficando solidariamente responsável pelo 
cumprimento de todas as obrigações legais dele decorrentes.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Para constar, lavrou-se em três vias este instrumento particular, que as partes, 
CONTRATANTE, assim como as testemunhas abaixo, assinam tendo estado a tudo presente.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DOS DOCUMENTOS: Fazem parte deste Contrato, independentemente de 
transcrição os seguintes documentos: Edital de Chamada Pública nº xxx/xxxxx-SECULT e Termo de 
Inexigibilidade Licitatório nº xxx/xxxx-CPL/SECULT, proposta da CONTRATADA, Termo de Compromisso e 
publicação da Inexigibilidade de Licitação no Diário Oficial do Estado.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO: Para dirimir qualquer dúvida oriunda do não cumprimento deste 
instrumento, eventualmente não resolvido no âmbito administrativo, às partes elegem o Foro da Comarca de 
Macapá, Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim juntas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor forma, para que produza entre si os efeitos legais, na presença das testemunhas que também o 
subscrevem, conforme dispõe o art. 60 da Lei 8.666/93.  

 
      Macapá-AP, XX de XXXXXXX de 2020.  

 
                                              ___________________________ 

             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     Secretário de Estado da Cultura do Amapá 
                         CONTRATANTE 

 
                                                   
___________________________ 
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
           CNPJ Nº XXXXXXXXXX/XXXX-XX 
                     CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 

1- ____________________________ CPF Nº ______________________________ 
  
 
  2 -  __________________________ CPF  Nº _______________________________   
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Secretaria de Planejamento

PORTARIA Nº 018/2020 - SEPLAN

O Secretário de Estado do Planejamento, do Governo 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 1107, de 12 de abril de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, sob 
a presidência do primeiro, para comporem a Comissão de 
Tomadas de Contas Especial.          

- Edmilson Clementino da Silva – Presidente
- Juvenil dos Santos Ferreira - Membro
- Angélica Silva Souza de Souza – Membro
- Emanoel Machado de Oliveira – Membro

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

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, em Macapá-AP, 18 de março de 2020.
EDUARDO CORRÊA TAVARES
Secretário/SEPLAN

HASH: 2020-0318-0003-0037                     

PORTARIA Nº 019/2020 - SEPLAN

Designa Grupo de Trabalho para elaboração e validação            
do relatório de Gestão e peças complementares ao 
exercício de 2019.

O Secretário de Estado do Planejamento, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1107, 
de 12 de abril de 2018; 

Considerando as disposições da Instrução Normativa 
nº 001, de 20 de setembro de 2017, e as Decisões 
Normativas nº 012/2019 – TCE/AP, que dispõe sobre as 
unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar 
Relatório de Gestão ao exercício de 2019, especificando 
a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação.

Considerando as orientações contidas no Ofício Circular 
nº 014/2018/CGE; 

Art. 1º - Institui grupo de trabalho para elaboração e 
validação do Relatório de Gestão e peças complementares 
deste Órgão, referente ao exercício 2018. 

Art. 2º - O grupo será composto por 02 (duas) equipes:

I – para elaboração: um servidor a ser indicado por cada 
Coordenador, Chefe do NAF e CPL, sob a presidência da 
ADINS;
II – para validação: Aldo Simão Carneiro Fernandes, na 
qualidade de Presidente, Angélica Silva Souza de Souza, 
na qualidade de membro e Welington Santos da Silva, na 
qualidade de membro; 

Art. 3º - O grupo de trabalho observará os seguintes 
prazos:

I – versão preliminar: até o dia 11/01/2020;
II – primeira revisão/validação: até o dia 28/02/2020;
III – versão consolidada para encaminhamento ao TCE/
AP: até o dia 30/04/2020;

Parágrafo único. Após a entrega do relatório ao TCE/
AP, com data limite para o dia 30/04/2020, os arquivos 
serão encaminhados à CGE, para emissão do certificado 
de auditoria.

Art. 3º - Fica determinado que os servidores efetivos, 
assessores e cargos comissionados, sempre que 
requisitados, deverão prestar todas as informações 
necessárias ao cumprimento do objeto da presente 
Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 18 de março de 2020.
EDUARDO DORRÊA TAVARES
Secretário/SEPLAN

HASH: 2020-0318-0003-0024                    
 

PORTARIA Nº 020/2020 - SEPLAN

O Secretário de Estado do Planejamento, do Governo 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 1107, de 12 de abril de 2018;

RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria nº 014/2020 – SEPLAN, de 
18 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial do 
Estado/DOE, nº 7.108, de 19 de fevereiro de 2020.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, em Macapá-AP, 18 de março de 2020.
EDUARDO CORRÊA TAVARES
Secretário/SEPLAN

HASH: 2020-0318-0003-0022
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Companhia de Gás do Amapá

RELATORIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO – 2019

COMPANHIA DE GÁS DO AMAPÁ – GASAP
CNPF: 05.943.400/0001-54
  
Senhores Acionistas:

A Administração da Companhia de Gás do Amapá – GASAP, em obediência às disposições estatutárias e em 
conformidade com a Lei n° 6.404/76, atualizada pela Lei 11.638/2007 e MP 449/2008, apresenta a V.S.as. o Relatório 
da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
 
1. Histórico Institucional

A Constituição Federal de 1988 atribuiu aos Estados à exploração direta ou mediante concessão, dos serviços de gás 
canalizado.
Nesse contexto, a Lei Estadual 705 de 05 de julho de 2002, alterada pela Lei Estadual 0750 de 30 de abril de 2003, 
autorizou o Poder Executivo a constituir uma sociedade de economia mista com a denominação de Companhia de Gás 
do Amapá – GASAP.
Em consonância com aludida Lei, o Governo do Estado do Amapá promoveu a seleção de interessados para se 
tornarem acionistas da GASAP, através de Edital de Convocação Pública n° 001/2003, resultando a seleção dos 
sócios: C.S. Participações Ltda., posteriormente transferida para sua subsidiaria Termogás S/A e da Petrobras Gás 
S/A - GASPETRO.

A GASAP possui a participação acionária conforme abaixo:

ACIONISTAS ORDINARIAS PREFERENCIAIS TOTAIS
ESTADO DO AMAPÁ 51,00 % 0,00 % 25,50 %

TERMOGAS 24,50 % 50,00 % 37,25 %

GASPETRO 24,50 % 50,00 % 37,25 %

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%

Em 22 de outubro de 2003, foi constituída a Companhia de Gás do Amapá – GASAP, com capital subscrito de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), dos quais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foram integralizados no ato da constituição, 
conforme legislação vigente.

Em 18 de dezembro de 2003, a GASAP recebeu a outorga, através da assinatura do Contrato de Concessão, da 
exploração de serviços de gás canalizado no Estado do Amapá.
 
2. Desempenho

A GASAP encontra-se em fase não operacional. A sua manutenção administrativa está suportada pelo Capital 
integralizado e em conformidade com o orçamento anual, devidamente aprovado pelo Conselho de Administração 
da Companhia. A Auditoria das contas e práticas contábeis da Companhia foi realizada pela empresa especializada 
contratada, Empresa Ernst & Young Auditores Independentes S.S., de acordo com o Art. 13, alínea IX do Estatuto 
Social da Companhia.
 
3.  Demonstrações financeiras e principais critérios contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e consoante aos 
principais critérios contábeis.
A auditoria referente ao exercício de 2019 foi realizada pela Empresa Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
A Companhia agradece aos parceiros envolvidos, ao Governo do Estado do Amapá, aos demais acionistas e agentes 
do setor energético o apoio recebido.
 
4. Gás Natural
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O início das operações da Companhia depende da 
viabilização da construção do gasoduto de transporte 
de gás natural ligando o Estado do Amapá ao gasoduto 
de transporte de gás natural que transportará esse gás, 
existindo também a possibilidade de esse gás chegar ao 
Estado do Amapá por meio do transporte de Gás Natural 
Comprimido – GNC ou Gás Natural Liquefeito – GNL, 
fazendo uso de um terminal de regaseificação de GNL 
projetado para a cidade de Barcarena, no Estado do Pará.
 
Macapá/AP, 03 de março de 2020.
ANIZIO DOS SANTOS FREITAS
Diretor Presidente
ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACÊDO
Dir. Administrativo e Financeiro
ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACÊDO
Dir. Técnico e Comercial
 
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações 
contábeis
 
Aos Acionistas e Administradores da Companhia de Gás 
do Amapá – GASAP Macapá – AP
 
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia 
de Gás do Amapá (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Companhia em 31 de dezembro de 2019, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.
 
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
 
Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada 

apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
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e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manterem em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo da apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos da auditoria planejados e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que eventualmente 
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Recife, 2 de março de 2020 - ERNST & YOUNG Auditores 
Independentes S.S.- CRC-2SP015199/O-6
Francisco da Silva Pimentel Contador CRC-1SP171230/
O-7-T-PE

Companhia de Gás do Amapá - GASAP
 
Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

 Notas 2019 2018
Ativo    

Circulante    

Caixa e equivalentes de caixa 3 62 16

Tributos a recuperar 4 34 33

Total do ativo circulante  96 49

    

Não circulante    

Imobilizado 5 3 4

Total do ativo não circulante  3 4

    

Total do ativo  99 53
 

Passivo    
Circulante    

Fornecedores  6 4 3

Salários e encargos a pagar  4 1

Total do passivo circulante  8 4

    

Patrimônio líquido    

Capital social 7 2.032 1.808

Reserva de capital  2 2

Prejuízos acumulados  (1.943) (1.761)

Total do patrimônio líquido  91 49

    

Total do passivo e do patrimônio 
líquido

 99 53

 
As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis.
 
Companhia de Gás do Amapá - GASAP
 
Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

 Notas 2019 2018
    

Despesas operacionais:    

Gerais e administrativas 8 (178) (179)

Remuneração de adminstradores 8 (6) (7)

    

Prejuízo antes do resultado 
financeiro

 (184) (186)

    

Resultado financeiro 9   

Receitas financeiras  4 4

Despesas financeiras  (2) (2)

  (2) 2

    

Prejuízo do exercício  (182) (184)

    

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis.
 
Companhia de Gás do Amapá - GASAP
 
Demonstração do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

 2019 2018
   

Prejuízo do exercício (182) (184)

   

Outros resultados abrangentes - -

   

Total do resultado abrangente (182) (184)
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As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis.
 
Companhia de Gás do Amapá - GASAP
 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
 

 Capital 
social

Reserva 
de 

capital

Prejuízos 
acumulados Total

     

Saldos em 31 de 
dezembro de 2017 1.696 2 (1.577) 121 

     

Aumento de capital 
(Nota 6) 112 - - 112

Prejuízo do exercício - - (184) (184)

      

Saldos em 31 de 
dezembro de 2018 1.808 2 (1.761) 49

     

Aumento de capital 
(Nota 6) 224 - - 224

Prejuízo do exercício - - (182) (182)

      

Saldos em 31 de 
dezembro de 2019 2.032 2 (1.943) 91

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis.
 
Companhia de Gás do Amapá - GASAP
 
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

 2019 2018
   

Fluxo de caixa das atividades operacionais   

   

Prejuízo do exercício (182) (184)

Ajustes de valores para reconciliar o resultado 
ao caixa e equivalentes de caixa          

   gerados pelas atividades operacionais:

Depreciação e amortização 1 1

 (181) (183)

(Acréscimo) decréscimo dos ativos 
operacionais   

Tributos a recuperar (1) (1)

 (1) (1)

Acréscimo (decréscimo) dos passivos 
operacionais   

Fornecedores 1 (1)

Salários e encargos a pagar 3 (1)

 4 (2)

Caixa aplicado nas atividades operacionais 178 (186)

   

Fluxos de caixa das atividades de financiamento   

Adições ao imobilizado - (5)

Caixa gerado pelas atividades de investimento - (5)

   

Fluxos de caixa das atividades de financiamento   

Aumento de capital social 224 112

Caixa gerado pelas atividades de investimento 224 112

   

Acréscimo (decréscimo) de caixa e equivalentes 
de caixa 46 (79)

   

Caixa e equivalentes de caixa   

No início do exercício 16 95

No final do exercício 62 16

Acréscimo (decréscimo) de caixa e equivalentes 
de caixa 46 (79)

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis.
 
1. Informações sobre a empresa
A Companhia de Gás do Amapá – GASAP (“Companhia”) é 
uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria 
de Infraestrutura do Estado do Amapá, constituída em 22 
de outubro de 2003, com autorização da Lei Estadual nº 
705, de 5 de julho de 2002, alterada pela Lei Estadual 
nº 750, de 30 de abril de 2003, com concessão para 
exploração, com exclusividade, do serviço de distribuição 
e comercialização de gás canalizado no Estado do 
Amapá, no prazo de 30 anos (até 21 de outubro de 2033), 
podendo ser prorrogado por igual período.

A Companhia tem por objeto social a exploração, com 
exclusividade, do serviço público de distribuição e 
comercialização de gás canalizado, podendo também 
explorar outras formas de distribuição de gás natural 
ou manufaturado de produção no Estado do Amapá, 
pela União, por terceiros nacionais ou decorrente de 
importação, para fins industriais, comerciais, residenciais, 
e qualquer outra finalidade lícita de consumo direto 
ou como componente de produção, condizente com a 
tecnologia hodierna disponível. Poderá também explorar 
jazidas de gás natural existentes ou a prospecção para 
produção e distribuição canalizada mediante concessão 
da União Federal, em todo o território do Estado do Amapá, 
além de exercer atividades correlatas à sua finalidade 
principal, especialmente execução de estudos, pesquisas 
e projetos relacionados com o setor de gás, inclusive sob 
a forma de prestação de serviços de consultoria técnica 
a terceiros, e participar de outros empreendimentos cuja 
finalidade esteja relacionada com seu objeto social, para o 
que poderá constituir ou participar de outras sociedades, 
inclusive subsidiárias integrais.

O início das operações da Companhia depende da 
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viabilização da construção do gasoduto de transporte 
de gás natural ligando o Estado do Amapá ao gasoduto 
de transporte de gás natural que transportará esse gás, 
existindo também a possibilidade de esse gás chegar 
ao Estado do Amapá por meio do transporte de Gás 
Natural Comprimido - GNC ou Gás Natural Liquefeito - 
GNL, fazendo uso de terminal de regaseificação de GNL 
projetado para a cidade de Barcarena, no Estado do 
Pará. As demonstrações contábeis foram elaboradas no 
pressuposto da construção do referido gasoduto ou do 
terminal de regaseificação e, consequentemente, do início 
das operações, e não incluem nenhum ajuste que poderia 
ser requerido no caso de a Companhia não conseguir 
iniciar sua total operação. Até o início da sua operação, a 
Companhia continuará a depender de suporte financeiro 
a ser obtido por meio de aporte de capital por parte de 
seus acionistas ou de recursos de terceiros.
 
2. Apresentação das demonstrações contábeis e 
sumário das práticas contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC.

As demonstrações contábeis da Companhia para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram 
autorizadas para emissão de acordo com a resolução dos 
membros da Diretoria em 2 de março de 2020.

2.1.Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos 
a partir da data em que a Companhia se torna parte das 
disposições contratuais dos instrumentos financeiros.

Quando reconhecidos, são inicialmente registrados 
ao seu valor justo acrescido dos custos de transação 
que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros 
classificados na categoria ao valor justo por meio do 
resultado, onde tais custos são diretamente lançados no 
resultado do exercício. Sua mensuração subsequente 
ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras 
estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e 
passivos financeiros.

O ativo financeiro reconhecido pela Companhia é caixa e 
equivalentes de caixa.
O passivo financeiro reconhecido pela Companhia são os 
fornecedores.

2.2.    Caixa e equivalentes de caixa
São representados por fundo fixo de caixa, recursos em 
contas bancárias de livre movimentação e por aplicações 
financeiras cujos saldos não diferem significativamente 
dos valores de mercado, com até 90 dias da data da 
aplicação ou considerados de liquidez imediata ou 

conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de 
valor, os quais são registrados pelos valores de custo 
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das 
demonstrações contábeis, que não excedem o seu valor 
de mercado ou seu valor de mercado ou de realização.

2.3.    Outros ativos e passivos
Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata 
de recurso controlado pela Companhia decorrente de 
eventos passados e do qual se espera que resultem em 
benefícios econômicos futuros.

2.3.Outros ativos e passivos--Continuação
Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável 
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

2.4.Julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
significativas

Julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis requer 
que a administração faça julgamentos e estimativas e 
adote premissas que afetam os valores apresentados 
de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as 
divulgações de passivos contingentes, na data base das 
demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a 
essas premissas e estimativas poderia levar a resultados 
que requeiram um ajuste ao valor contábil do ativo ou 
passivo afetado em períodos futuros.

Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza 
nas estimativas futuras e outras importantes fontes de 
incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo 
risco significativo de causar um ajuste significativo no 
valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício 
financeiro, são discutidas a seguir.

Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros 
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido 
de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas 
de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa 
descontado. Os dados para esses métodos se baseiam 
naqueles praticados no mercado, quando possível, 
contudo, quando isso não for viável, um determinado 
nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor 
justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados 
utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de 
crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre 
esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado 
dos instrumentos financeiros.

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe 
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quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior 
entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso.

2.4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
 Companhia não possui contingências cuja avaliação das expectativas de perdas de seus assessores jurídicos seja 
“provável, possível e remoto”.  Assim, nenhuma provisão para perdas foi constituída.

2.5. Novos pronunciamentos contábeis
O IFRS 16 (CPC 06) sobre arrendamentos e o IFRS 15 (CPC 47) sobre receitas provenientes de contratos com clientes 
não afetam as operações e os valores da Companhia, devido ao valor do ativo, a inexistência de arrendamentos e pelo 
motivo da Companhia encontrar-se em fase pré-operacional
 
3. Caixa e equivalentes de caixa

 2019 2018
   

Fundo Fixo - 2

Aplicações financeiras 62 14

 62 16
As aplicações financeiras estão representadas por Renda Fixa Curto Prazo Automático Setor Público no Banco do 
Brasil S.A., remuneradas de cotas de fundos de investimento classificadas com renda Fixa de Curto Prazo.
 
4. Tributos a recuperar

2019 2018
   

Impostos Retido na Fonte - IRRF 34 33

 34 33

   
 
5. Imobilizado
Composição e movimentação do saldo

Descrição Taxa anual de  depreciação Saldo em 31/12/2018 Adições Saldo em 1/12/2019

Custo contábil     

Máquinas e equipamentos 10% 1 - 1

Móveis e utensílios 10% 5 - 5

Computadores e periféricos 20% 10 -  10

Total do custo  16 - 16

Total da depreciação acumulada  (12) (1) (13)

Total do imobilizado  4 (1) 3
 
6. Fornecedores

 2019 2018

Cunha & Tavares Consultoria S/S 3 3

Outros 1 -

 4 3
 
7. Patrimônio líquido
a. Capital social
O capital integralizado em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 2.032 (2018: R$1.808) dividido em 1.150.000 ações, sendo 
50% ordinárias e 50% preferenciais, todas de classe única, nominativas, sem valor nominal e inconversíveis de uma 
espécie em outra, pertencentes a Governo do estado do Amapá, Termogás S.A., Petrobrás Gás S.A. – Gaspetro.

No exercício de 2019, foi integralizado parte do capital social subscrito em anos anteriores, no montante de R$ 224.
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Cada ação ordinária terá direito a um voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas. As 
ações preferenciais não terão direito a voto e gozarão 
cumulativamente das seguintes vantagens:
 Prioridade na distribuição de dividendo mínimo, 
cumulativo de 6%, calculado sobre a parte do capital 
representada por essa espécie de ações, participando 
em igualdade de condições com as ações ordinárias, 
na distribuição de dividendo obrigatório, quando este for 
superior ao dividendo mínimo assegurado.
 Prioridade no reembolso de capital, sem prêmio, em 
caso de dissolução da Companhia.
 
7. Patrimônio líquido--Continuação
a. Capital social--Continuação
 Participação, em igualdade de condições, com as 
ações ordinárias nos dividendos distribuídos em virtude 
de lucros remanescentes.
 Em caso de liquidação da Companhia, os dividendos 
cumulativos poderão ser pagos à conta do seu capital 
social.
 No exercício em que o lucro for insuficiente para o 
pagamento de dividendos prioritários, os dividendos 
cumulativos poderão ser pagos à conta de reservas de 
capital.
b. Distribuição de dividendos
O estatuto social prevê que, do lucro apurado no fim 
de cada exercício, deverá ser aplicado o percentual de 
5%, antes de qualquer outra destinação, na constituição 
do fundo de reserva legal, que não excederá a 20% do 
capital social.

É assegurado aos acionistas a percepção do dividendo 
mínimo obrigatório de 75% do lucro líquido ajustado em 
termos da lei em cada exercício.
 
8. Despesas operacionais

 2019 2018
   

Despesas gerais e administrativas (178) (179)

Remuneração de administradores (6) (7)

 (184) (186)

   

Serviços profissionais (66) (86)

Aluguéis e condomínio (35) (33)

Telefone e energia elétrica (7) (6)

Despesas com viagens - (2)

Outras despesas operacionais (75) (59)

 (184) (186)

   
 
9.     Resultado financeiro

 2019 2018
Receitas financeiras   

Rendimentos sobre aplicação financeira 4 4

 4 4

   

Despesas financeiras   

Comissão e despesas bancárias (2) (2)

 (2) (2)

Resultado financeiro (2) 2
 
10.  Instrumentos financeiros
a. Considerações gerais
No curso normal de suas operações, a Companhia está 
exposta a riscos de mercado – taxa de juros e risco de 
liquidez. O Conselho de administração e a Diretoria 
Executiva determinam as estratégias a serem adotadas a 
cada circunstância e riscos inerentes.
b. Gestão do risco da taxa de juros
Este risco decorre da possibilidade de a Companhia vir 
a incorrer em perdas por conta das flutuações nas taxas 
de juros. A Companhia possui aplicações financeiras 
expostas a taxas de juros flutuantes vinculadas à variação 
das taxas de Fundo de Investimentos, conforme detalhado 
na Nota 3.
c.  Gestão do risco de liquidez
A responsabilidade pelo gerenciamento do risco de 
liquidez é do Conselho de administração e da Diretoria 
Executiva, que elaboraram um modelo apropriado de 
gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das 
necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, 
médio e longo prazos.
d. Valor de mercado dos instrumentos financeiros
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros 
referentes aos ativos e passivos da Companhia equivalem, 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018, aproximadamente, 
aos seus valores de mercado e estão devidamente 
apresentados. Os efeitos de ganhos e perdas são 
reconhecidos no resultado à medida que são auferidos e 
incorridos.
e. Derivativos
A Companhia não participou de operações envolvendo 
instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
 
11. Cobertura de seguros
A Companhia mantém política de contratar cobertura 
de seguros contra incêndio e riscos diversos para as 
suas instalações e os bens relacionados, em montantes 
considerados suficientes pela administração para cobrir 
eventuais perdas com sinistros, considerando a natureza 
da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações 
e a orientação de seus consultores de seguros.

A cobertura dos contratos de seguro está evidenciada 
abaixo:

Riscos Valor da cobertura
  

Incêndio, Explosão e fumaça  330.000

Danos elétricos 20.000

Impactos de veículos 100.000

Perda de aluguel 15.000
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Resposnsabilidade civil 15.000

Instalação novo local 15.000

Desmoronamento 20.000

Fidelidade de empregados 15.000

Resposnsabilidade civil empregador 10.000

Equipamentos eletrônicos com 
cobertura de subtração

5.000

Lucros cessantes 165.000
 
COMPANHIA DE GÁS DO AMAPÁ - GASAP
CNPJ/MF: 05.943.400/0001-54
NIRE: 163.00000-972
 
PARECER DO CONSELHO FISCAL
 
Na sede social da Companhia de Gás do Amapá - GASAP, 
localizada na Av. FAB, 1070, Sala 108, Edf. Macapá Office 
Center, CEP: 68.900-073, na cidade de Macapá, Estado 
do Amapá, realizou-se as 14:00 horas a Reunião do 
Conselho Fiscal da Companhia para examinar o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, compreendendo o Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Liquido Demonstração 
do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
Examinados todos os documentos acima citados e em face 
das informações prestadas pela Diretoria Administrativa e 
Financeira da Companhia e do Parecer elaborado pela 
Ernst & Young Auditores Independentes S.S., emitido 
sem ressalva, decidiu o conselho Fiscal exarar o seguinte 

parecer:

PARECER

Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA DE GÁS 
DO AMAPÁ – GASAP procederam ao exame do Relatório 
de Administração e das Demonstrações Financeiras da 
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019 e, com base no parecer dos 
Auditores Independentes, datado de 02 de março de 2020 
, concluem que e as referidas Demonstrações Financeiras 
obedecem aos dispositivos legais e regulamentares 
aplicáveis, opinando favoravelmente a aprovação das 
referidas matérias a serem submetidas à discussão e 
deliberação na próxima Assembléia Geral Ordinária da 
Companhia. Macapá/AP, 03 de março de 2020. Paulo 
Alexandre Carvalho Guardado/ Alyne Valentim Muniz / 
Roberio Aleixo Anselmo Nobre.
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Marcos Alberto de 
Souza Jucá, Marcelo Ivan Pantoja Creão, Alcir Figueira 
Matos, Hermano Darwin de Vasconcelos Mattos, Marcelo 
Augusto Vianna Sant’Anna.
CONSELHO FISCAL - Paulo Alexandre Carvalho 
Guardado, Alyne Valentim Muniz, Róberio Aleixo Anselmo 
Nobre
DIRETORIA EXECUTIVA - Anízio dos Santos Freitas/
Diretor Presidente, André Gustavo Lins De Macedo/
Diretor Administrativo e Financeiro, André Gustavo Lins 
De Macedo/Diretor Técnico Comercial.

HASH: 2020-0318-0003-0098

PUBLICIDADE
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PORTARIA Nº 006/2020 – EAP/AP, DE 17 DE MARÇO 
DE 2020.

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito 
da Escola de Administração Pública do Amapá – EAP/
AP, em observância ao Decreto Estadual nº 1.377/2020, 
estabelecendo orientações sobre o funcionamento dos 
serviços internos e externos.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ – EAP/AP, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 39, 
II e IV, do Decreto Estadual nº 1.529, de 08 de maio de 
2017,

Considerando o que dispõe o Decreto Estadual nº 
1.377/2020, que trata sobre medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
no âmbito do Poder Executivo do Estado do Amapá;

RESOLVE:  

Art.1º. Determinar, em cumprimento ao que preceitua o 
Art. 5º do Decreto Estadual nº 1.377/2020, o afastamento 
dos servidores lotados nesta EAP/AP, que possuam mais 
de 60 (sessenta) anos, portadores de doença crônica, 
diabetes, imunodeprimidos, gestantes ou que apresentem 
qualquer quadro de saúde definido pelo Ministério da 
Saúde como grupo de risco, pelo prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, a contar de 18/03/2020, para laborarem 
através do sistema de teletrabalho ou com readequação 
para que suas funções sejam realizadas com o menor 
contato possível com o público;

Parágrafo único. Os servidores que se enquadrarem 
nas hipóteses previstas no caput deste Artigo deverão 
encaminhar requerimento de afastamento, até às 
15h00min do dia 18/03/2020, para o e-mail falecom@
eap.ap.gov.br, anexando documentos comprobatórios 
do pleito, para apreciação e providências pertinentes à 
direção desta EAP;

Art. 2º. Determinar, em cumprimento ao que preceitua o Art. 
11 do Decreto Estadual nº 1.377/2020, o funcionamento 
da Escola de Administração Pública do Amapá – EAP/
AP, com expediente interno e externo, somente por um 
turno ininterrupto das 8h00min às 14h00min, durante 15 
(quinze) dias corridos, a contar do dia 18/03/2020, com 
possibilidade de prorrogação;

Art. 3º. Determinar que o atendimento das solicitações 
de certificados, em primeira ou segunda via, cópias 
processuais e/ou documentais, etc., seja suspenso em 

meio físico, devendo tal solicitação se dar, exclusivamente, 
através do e-mail falecom@eap.ap.gov.br;   

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
expedição.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

JORIELSON BRITO NASCIMENTO
Diretor-Presidente da EAP
Dec. n. 0659/2019 – EAP/AP

HASH: 2020-0318-0002-9961

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00037/2015
 
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00037/2015 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ - EAP 
E A EMPRESA V. CAMPOS COSTA - ME, NA FORMA 
ABAIXO.

A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ 
– EAP, CNPJ (MF) 01.687.152/0001-77, localizada na 
Rua Amazonas, 20. Centro, na cidade de Macapá, no 
Estado do Amapá, neste ato representado por seu Diretor-
Presidente o senhor JORIELSON BRITO NASCIMENTO, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade 
RG nº 287188 - PTC-AP e CPF nº 653.367.042-53, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
nº 0659 de 14 de fevereiro de 2019, a seguir designado 
simplesmente CONTRATANTE e do outro lado, a empresa 
V. CAMPOS COSTA - ME, registrada no CNPJ sob o nº. 
10.642.664/0001-08 com sede na Trav. Henrique Galúcio, 
nº.1906, Bairro Centro, Macapá-AP, CEP68900-000, 
representada neste ato pela Sra. VICENTINA CAMPOS 
DA COSTA, residente na AV. Conego Domingos Maltez, 
portadora da carteira de identidade sob o nº. 4680495 SSP-
PA e do CPF nº. 454.810.082-20, doravante denominada 
CONTRATADA, tem entre si, justo e avençado e celebram 
o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da 
Cláusula Décima - Da Vigência Contratual do Contrato 
nº 00037/2015 de prestação de serviços de locação de 
veículos.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
Fica alterada a Cláusula Décima - Da Vigência Contratual 
que passa a vigorar com as seguintes redações;
 
“CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
O presente Contrato terá vigência de 01/01/2020 a 
30/06/2020, podendo ser prorrogado, lavrando-se nesse 
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caso, o competente Termo de Aditivo, elucidando o 
período de prorrogação e as Cláusulas determinantes do 
mesmo, sempre em atendimento ao interesse público”. 
 
“CLAUSULA TERCEIRA – CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSO

6.1. Detalhamento do cronograma de desembolso”
 

Parcela
Mês 

Referência
Mês 

Pagamento
Valor  R$

01 Janeiro/ 2020 Fevereiro/ 2020 7.438,20

02 Fevereiro/ 2020 Março/2020 7.438,20

03 Março /2020 Abril/2020 7.438,20

04 Abril/2020 Maio/2020 7.438,20

05 Maio/2020 Junho/2020 7.438,20

06 Junho/2020 Julho/2020 7.438,20

 Pagar no exercício/2020 R$ 44.629,20

VALOR TOTAL DO 
CONTRATO

R$ R$ 44.629,20

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

3.1. O presente Termo Aditivo de Contrato será publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá, em conformidade 
com o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/93, atualizada.
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do 
instrumento original celebrado.
4.2. Foi o presente Termo Aditivo de Contrato, lavrado 
em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas 
partes. 
4.3. O presente Termo Aditivo entrará em vigor a partir do 
dia 01 de janeiro de 2020.  
 
Macapá, 02 de janeiro de 2020. 
JORIELSON BRITO NASCIMENTO 
Diretor Presidente 

HASH: 2020-0318-0002-9998 

Instituto de Pesquisas Científicas e

Tecnológicas do Estado do Amapá

AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 001-2020-CPL/IEPA/GEA
(Processo nº 12.0286/2019-CPL/IEPA/GEA) 

O Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá e a Comissão Permanente de Licitação , 
designado através da Portaria n° 009/2020-GAB/IEPA, levam ao conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o 
menor preço por item, com exclusividade para ME e EPP, realizada através do site www.licitacoes-e.com.br sob o 
nº 808667, na forma da lei nº 10520/02; Decreto Federal 10.020/2019; Decreto estadual nº 2648/07, com aplicação 
subsidiária da Lei nº 8666/93, cujo OBJETO é: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 
MULTIFUNCIONAIS, para atender as necessidades do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do 
Amapá, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus Anexos.

O Acolhimento das propostas: À partir das 10h00min do dia 25 de março  de 2020, no endereço eletrônico: www.
licitacoes-e.com.br, sob o nº 808667;
Abertura das propostas: Às 09h30min do dia 01 de abril de 2020.

Início da disputa de preços (Fase de lances): Às 10h30min do dia 01 de abril de 2020, no endereço eletrônico: www.
licitacoes-e.com.br sob o nº 808667.

Obs.: O Edital completo e seus anexos estão disponíveis no endereço Av. Feliciano Coelho, nº 1509. Bairro Trem e 
através do e-mail licitacao@iepa.ap.gov.br. Os pedidos de esclarecimentos, impugnação podem ser encaminhados/
solicitados também através do e-mail: licitacao@iepa.ap.gov.br 

Os autos encontram-se na sala da CPL/ IEPA.

Macapá, 17 de Março de 2019.
Pamella Carlinny Moreira da Costa
Presidente da CPL/IEPA
Decreto nº 4276/2019 

HASH: 2020-0318-0003-0093
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CPL / IEPA 
 
Proc. nº_12.0286/2019___ 
 
Folha nº ________________ 
 
Rubrica: ________________ 

 
               
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO 

ESTADO DO AMAPÁ - IEPA 
 

 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
 
Processo Administrativo nº 12.0286/2019-IEPA 
 
Pregão, na forma Eletrônica n° 001/2020 - CPL/IEPA 
 
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br - sob nº 808667  
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (copiadora, impressora, 
digitalização), com material de consumo incluso (toner, cilindro e outros), 
com assistência técnica durante o período contratual incluindo peças de 
reposição e mão de obra técnica, exceto papel,  visando atender as 
necessidades do IEPA - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do 
Estado do Amapá, de acordo com as especificações contidas no Termo de 
Referência e demais anexos do Edital. 

 
 
 

 
* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF 

 1.  PREÂMBULO:  

Recebimento das propostas 25 de março de 2020 até 01 de abril de 2020 

Abertura das propostas 01 de abril de 2020 às 09:30h 

Início da disputa de preços 01 de abril de 2020 às 10:30h 
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  Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 

Av. Feliciano Coelho, nº 1509 – Trem - CEP: 68.901-025 – Macapá-Ap – Fone/Fax: 3212-4303 
E-mail: licitacao@iepa.ap.gov.br  -  CNPJ (MF): nº 34.927.285/0004-22 

 

 Processo nº 12.0286/2019 – IEPA                                                     2                                    Pregão Eletrônico nº xxx/2020-CPL/IEPA 

CPL / IEPA 
 
Proc. nº_12.0286/2019___ 
 
Folha nº ________________ 
 
Rubrica: ________________ 

 
 

O IEPA - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, por intermédio 
desta Pregoeira, designado pela Portaria nº 009/2020-GAB/IEPA, tornam público e levam ao 
conhecimento dos interessados que, na forma da Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI; Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006; Lei Complementar 
Estadual nº 108, de 08 de janeiro de 2018; Decreto nº 10024/2019; Decreto Governamental nº 2.648, de 
18 de junho de 2007; Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará 
realizar licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, processada pelo Sistema de 
Registro de Preços, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases e conforme as normas e condições 
estabelecidas neste edital e em seus anexos. 
 
Requisitante:    Diretor de Gestão Administrativa - IEPA. 
Origem:    Memo. nº 037/2019 – NUTI 
Modalidade:    Pregão, na forma Eletrônica. 
Regime de Execução:   Execução Indireta - Entrega de uma só vez, conforme empenhamento. 
Tipo de Licitação:   Menor preço.  
Critério de Julgamento: Menor preço por item.           
Processo Administrativo:  12.0286/2019 - IEPA. 
Pregoeira:    Pamella Carlinny Moreira da Costa.  
 
1.1.  DATAS, HORÁRIOS e ENDEREÇO ELETRÔNICO:  
 
a)  Acolhimento das propostas de preços: a partir 09h30min do dia 25/03/2020 até às 10h30min  

do dia 01/04/2020 (horário de Brasília) 
b)  Data da abertura das propostas: às 09h30min, do dia 01/04/2020 (horário de Brasília)  
c)  Início da sessão de disputa de preços: às 10h30min do dia 01/04/2020 (horário de Brasília)  
d)  Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br - sob nº 808667 
 
2.  DO OBJETO: 
 
2.1.  A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 
MULTIFUNCIONAIS (copiadora/impressora/digitalização), com material de consumo incluso 
(toner, cilindro e outros), com assistência técnica durante o período contratual incluindo peças de 
reposição e mão de obra técnica, exceto papel, visando atender as necessidades do IEPA - Instituto 
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, de acordo com as especificações 
contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital.  
 
2.2.  Em caso de divergência entre as especificações do objeto desta licitação descritas no sistema 
“Licitações-e” e as especificações constantes neste edital, prevalecerão as descritas neste edital.  
 
3.  DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que: 
 
a)  detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, verificado através de 
consulta ao CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas; 
b)  atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; 
c)  comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste edital; 
d)  os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema “Licitações-e”, provido 
pelo Banco do Brasil S/A, constante da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br.  
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3.2.  Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 
3.3.  ESTA LICITAÇÃO É EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS – ME e EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE - EPP, em decorrência do valor estimado por item, salvo se não houver no 
mínimo três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 
porte sediadas no Estado do Amapá e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório (Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar 
nº 147, de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155 de 27 de outubro de 2016; Lei 
Complementar nº 108, de 08 de janeiro de 2018. 
 
3.4.  Não poderão participar deste Pregão:  
 
a)  Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o IEPA - Instituto de 
Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, durante o prazo da sanção aplicada;  
b)  Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;  
c)  Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
d)  Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;  
e)  Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  
f)  Servidores públicos do IEPA - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, na 
forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
g)  Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum;  
h)  Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.  
 
4.  DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO “LICITAÇÕES-E” DO BANCO DO 
BRASIL S/A:  
 
4.1.  Para acesso ao sistema eletrônico “Licitações-e”, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do 
Banco do Brasil S/A, sediadas no País, onde também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.  
 
4.2.  As sociedades empresárias ou empresários individuais deverão, comprovados os poderes 
necessários, credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público 
ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances de preços e participar 
de todos os demais atos e operações no sistema “licitacoes-e”.  
 
4.3.  Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da sociedade empresária proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  
 
4.4.  A chave para identificação e a senha terão validade de 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 
Banco do Brasil S/A, devidamente justificada. 
  
4.5.  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao IEPA - Instituto de Pesquisas 
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Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
  
4.6.   O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
  
4.7.  A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e, 
quando for o caso, seus anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e 
horário limite estabelecidos.  
 
4.8.  A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção “Acesso 
identificado”.  
 
5.  DO ENVIO DAS PROPOSTAS  
 
5.1.  O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos. O licitante será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras as propostas e lances.  
 
5.2.  Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda plenamente com as 
seguintes condições, em especial:  
 
a)  Prazo de entrega e de validade dos produtos, conforme discriminado no Termo de Referência;  
b)  Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da mesma 
em sessão, prorrogável por igual período. 
  
5.3.  Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá:  
 
a)  Consignar o preço TOTAL proposto para o item ofertado, expresso em real, junto ao(s) qual(is) 
considerar-se-ão inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e 
encargos de qualquer natureza);  
 
b)  Preencher, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação da proposta, o campo 
“INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, com a especificação e quantidade completa do objeto (não 
inferior a prevista no Termo de Referência – Anexo I e em conformidade como o modelo de proposta – 
Anexo II), atendendo a todas as exigências discriminadas neste edital e seus anexos, com a descrição 
precisa do que pretende ofertar, inclusive com a indicação da MARCA/MODELO e referência do 
fabricante do produto ofertado, podendo complementar as informações encaminhando via sistema 
através de arquivos (documentos) anexos à proposta. 
  
5.4.  É vedada à inclusão de qualquer símbolo, sinal ou outro tipo de elemento indicativo na 
proposta ofertada ou em seus respectivos anexos, que permitam ou possibilitem a identificação do 
licitante. O descumprimento do constante neste subitem importa a imediata desclassificação da 
proposta ofertada, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.  
 
5.5.  A simples apresentação da proposta por parte do licitante corresponde a indicação de que 
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo, assim, o Pregoeiro do 
disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.  
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5.6.  Em conformidade com o disposto no art. 32 da Lei nº 8.666/93, o licitante obriga-se a declarar, 
sob as penalidades legais, a superveniência (caso ocorra) de fato impeditivo de sua habilitação neste 
processo licitatório. 
  
5.7.  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada.  
 
5.8.  A apresentação da Proposta Comercial após a fase lances, devidamente readequada, quando 
solicitada pelo Pregoeiro deverá ocorrer nos prazos contidos no subitem 6.1 com posterior envio do 
original conforme subitem 7.12 deste edital. 
 
6.  DA HABILITAÇÃO  
 
6.1.  Iniciada a fase de habilitação, a licitante que tiver apresentado a menor proposta aceito pela 
Pregoeira, deverá comprovar sua habilitação, enviando no prazo de 4 (quatro) horas, via sistema 
eletrônico para o e-mail “licitacao@iepa.ap.gov.br” desde que solicitado pelo pregoeiro, com posterior 
encaminhamento dos documentos originais pertinentes no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis a contar 
da solicitação da Pregoeira, a documentação relativa à:  
 
a)  Habilitação jurídica;  
b)  Regularidade fiscal e trabalhista;  
c)  Qualificação Técnica; 
d)  Qualificação econômico-financeira;  
e)  Declarações.  
 
6.2.  Relativos à Habilitação Jurídica:  
 
a)  Cédula de identidade do representante legal da empresa;  
b)  Registro comercial, no caso de empresa individual;  
c)  Ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades simples, acompanhado da 
documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da diretoria em exercício, 
e, no caso de sociedades empresárias, estatuto ou contrato social e alterações, devidamente registrados 
na Junta Comercial;  
d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
6.3.  Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  
 
a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
b)  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;   
c)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado 
de Regularidade de Situação – CRS), emitida pela Caixa Econômica Federal. Será aceito Certificado da 
matriz em substituição ao da filial ou vice-versa, quando comprovadamente houver arrecadação;  
d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei;  
e)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou otra 
equivalente, na forma da lei;  
f)   Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão da Dívida Ativa da 
União e de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal - 
RFB.  
g)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
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Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Inciso 
incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). A certidão, eletrônica e gratuita, pode ser obtida em todos os 
portais da Justiça do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho, 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).  
 
6.4. Relativa à Qualificação Técnica 
 
a) Apresentação de um ou mais atestados (ou declaração) de capacidade técnica, conforme modelo 
do anexo IV, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o 
fornecimento do objeto em condições compatíveis com este certame. 
 
6.5.  Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:  
 
6.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física.  
 
6.5.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na 
forma da lei, mencionando expressamente o número do livro Diário e das folhas em que se encontram 
transcritos e o número do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses tomando-se como base a 
variação ocorrida no período do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP - DI, publicado 
pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir na data da 
apresentação da proposta: 

 
6.5.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 
 

a) publicados em Diário Oficial ou; 
b) publicados em jornal de grande circulação ou; 
c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou; 
d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – 
DNRC de 01 de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de 
Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para confronto 
pelo Pregoeiro e Cadastro, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de 
Abertura e de Encerramento do Livro em questão; 
 

6.5.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 
item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 
conforme o caso; 

 
6.5.2.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 

Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da 
empresa licitante; 

 
6.5.2.4. A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices 

contábeis: 
 

6.5.2.4.1.  Índice de Liquidez Geral 
 

Liquidez Geral = ≥ 1,0  
 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 
Passivo Circulante + Exigível a longo 
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6.5.2.4.2.  Índice de 
Solvência Geral 

 
Solvência Geral = ≥ 1,0 

 
 

6.5.2.4.3. Índice de Liquidez Corrente 
 
Liquidez Corrente = ≥ 1,0 
 

6.5.2.4.4. Índice de Grau de Endividamento 
 
Grau de Endividamentos       = ≤ 1,0 
 
 

6.5.2.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos juntados 
ao balanço. Caso o memorial não seja apresentado, o Pregoeiro ou a quem este designar, reserva-se o 
direito de efetuar os cálculos. 

 
6.5.2.6. As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens 6.5.2.4.1. a 6.5.2.4.3. 

deverão comprovar, considerados os riscos para a administração no cumprimento das obrigações 
contratuais, patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação, relativamente à data de apresentação da proposta, permitida a atualização para esta data 
através de índices oficiais. 

 
6.6.  Declarações:  
 
a) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, 
XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto 
nº. 4.358, de 05/09/2002, e de acordo com o modelo do Anexo III deste edital;  
 
b)  Declaração de cumprimento de requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo V deste 
edital; 
 
c)  Declaração Simplificada de enquadramento de microempresas e empresas de pequeno porte, 
expedida pela Junta Comercial da sede do licitante, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 108/18, 
quando for o caso, para que as ME e EPP possam usufruir dos benefícios estabelecidos na LC 123/06 e 
alterações ou conforme modelo do Anexo VI deste edital;  
 
d) Declaração, por parte do licitante, de elaboração independente de proposta, conforme Anexo 
VII deste edital; 
 
6.7.  Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações:  
 
a)  Em atendimento as disposições estabelecidas no art. 43, da Lei Complementar nº 123/06 e 
alterações, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição;  
 

                                                   Prazo 

Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a longo 
                                                  Prazo 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Total 
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b)  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação.  
 
c)  A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 
administração quando requerida pela licitante (Decreto nº 8.538/2015, art. 4º, § 3º).  
 
d)  A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520, 
de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, à aceitabilidade da proposta 
classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor 
preço, verificando em seguida sua habilitação, ou revogar este Pregão. 
 
6.8.  Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação deverão estar:  
 
a)  Em nome da licitante, com número do CNPJ e com o endereço respectivo;  
 
b)  Se a licitante for a matriz, todos documentos deverão estar em nome da matriz;  
 
c)  Se a licitante for a filial, os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  
 
d)   Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope da Proposta, 
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor, exceto os documentos cuja 
validade for indeterminada.  
 
6.9.  A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvida e julgar necessário. 
  
6.10.  Os documentos originais, quando exigidos, poderão ser autenticados por Cartório competente, 
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio do Pregão ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
  
6.11.  A Pregoeira verificará a autenticidade da documentação obrigatória exigida neste edital, a ser 
enviada eletronicamente pela empresa licitante, no e-mail licitacao@iepa.ap.gov.br, na forma do 
subitem 7.12 deste edital, mediante consulta, nos sítios oficiais, à base de dados dos órgãos e entidades 
emissores de certidões, constituindo esta verificação meio legal de prova, para fins de habilitação.  
 
6.12.  Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante.  
 
6.13.  Também será inabilitado o licitante:  
 
a)   Que não atender às condições deste edital;  
 
b)  Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato 
com ela relacionado e ensejador de inabilitação.  
 
6.14.  Caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da 
Administração Fiscal e Tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da documentação 
poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a consulta através da Internet para 
verificação de sua regularidade, observado o disposto na legislação pertinente (Lei nº. 10.520/02).  
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6.15.  Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
seleção da proposta que melhor atenda a este edital.  
 
6.16.  Os documentos relativos à habilitação da empresa vencedora deste certame, deverão ser 
enviados eletronicamente, para consulta da Pregoeira no e-mail licitacao@iepa.ap.gov.br. 

6.17.  A Pregoeira verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante no item 7.12 
deste edital, enviada por e-mail, mediante consulta, nos sítios oficiais, na base de dados dos órgãos e 
entidades emissores desses documentos, constituindo-se meio legal de prova, para fins de habilitação; 

6.18.  Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos, o Pregoeiro (a) inabilitará o licitante, salvo o previsto no sub item 
6.7 deste edital. 
 
7.  DA SESSÃO DO PREGÃO  
 
7.1.  A partir do horário previsto no edital terá início a sessão pública virtual do Pregão Eletrônico 
no sitio http://www.licitacoes-e.com.br, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando 
o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas: 
 
a)   A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital;  
 
b)  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
 
7.2.  Aberta a etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor:  
 
a)  O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema.  
 
b)  Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
 
7.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.4.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  
 
7.5.  No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema Eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados;  
 
7.6.  Na hipótese da desconexão mencionada no subitem anterior persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do Pregão será SUSPENSA e terá reinício somente após expressa comunicação 
do Pregoeiro aos licitantes.  
7.7.  Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, se a proposta considerada como mais 
vantajosa, não houver sido ofertada por Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e 
entre as licitantes classificadas na fase de lances, houver proposta de Microempresa - ME ou Empresa 
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de Pequeno Porte – EPP, com valor igual ou superior a 5% (cinco por cento) à proposta de menor preço 
do item, proceder-se-á da seguinte forma:  
 
a)  A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) melhor classificada poderá, no 
prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação do Pregoeiro, apresentar nova proposta inferior àquela 
considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;  
 
b)  A convocação será realizada através do "CHAT MENSAGENS" do Sistema Eletrônico, sendo 
iniciada a contagem do prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, para apresentação da nova 
proposta, contados a partir da mensagem da Pregoeira. 
  
7.8.  Não ocorrendo à adjudicação do objeto à Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) na forma da alínea “a” do subitem 7.7, serão convocadas as licitantes remanescentes que se 
enquadrem na condição do subitem 7.7, observada a ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito. 
 
7.9.  No caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas (ME) ou 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.7, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
7.10.  Não sendo possível adjudicar o objeto a uma Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), independente do motivo que tenha concorrido para tal, este será adjudicado em favor da licitante 
originalmente vencedora da fase de lances.  
 
7.11.  Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência conforme a 
Lei Complementar nº 123/06 e alterações, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento, não sendo admitida negociação de condições diferentes 
daquelas previstas neste edital.  
 
7.12.  Os documentos relativos à habilitação da empresa Licitante declarada vencedora deste 
certame, deverão ser enviados eletronicamente, para consulta da Pregoeira, no e-mail 
licitacao@iepa.ap.gov.br, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, a contar do encerramento da 
sessão pública virtual e da solicitação do Pregoeiro, com posterior encaminhamento do original 
ou cópia autenticada, no prazo de 4 (quatro) dias úteis após solicitação do pregoeiro, para o 
seguinte endereço:  
 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA. 
Av. Feliciano Coelho, 1509, Trem, Sala CPL, Macapá-AP, CEP: 68.901-025.  
Processo nº 12.0286/2019 – IEPA. 
At. Pregão-Eletrônico n.º xxx/2020 – IEPA. 
A/C: Pregoeira: Pamella Carlinny Moreira da Costa 
 
7.13.  A validade da documentação será aferida tanto por ocasião do encaminhamento dos documentos 
via e-mail quanto dos originais ou fotocópias autenticadas. No caso da validade da documentação 
encaminhada via e-mail vencer até o recebimento dos originais ou fotocópias autenticadas pela 
Pregoeira, a empresa deverá encaminhar, na mesma oportunidade, além dos originais da documentação 
anteriormente encaminhada via e-mail, nova documentação que comprove a manutenção de sua 
regularidade para fins de habilitação. 
  
7.14.  Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
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apuração de uma proposta que atenda ao edital. Nessa etapa a Pregoeira também poderá negociar com 
o Licitante para que seja obtido preço menor. 
  
7.15.  O detalhamento da proposta, com os valores readequados de acordo com os lances, se for o caso, 
será apresentado com a assinatura do licitante, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, com as seguintes 
informações:  
 
a)  A razão Social do licitante, CNPJ, nome do responsável com RG e CPF, número(s) de 
telefone(s), e-mail, e o respectivo endereço, bem como a indicação do Banco, Agência e número da 
Conta Corrente;  
 
b)  Especificação completa e precisa do item ofertado, atendendo a todas as exigências 
discriminadas no Termo de Referência, inclusive com a indicação da marca/modelo do produto cotado. 
DEVERÁ encaminhar folder, ilustração, catálogo ou outro documento que descreva as 
características/especificações do objeto ofertado;  
 
c)  Preço unitário e global proposto para o item ofertado, já devidamente corrigido após o 
encerramento dos lances, considerando inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado 
(tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza);  
 
d)  Prazos de entrega e de validade, conforme discriminado no Termo de Referência;  
 
e)  Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período; 
 
f) Local de entrega: conforme Termo de Referência. 
 
7.16.  A ausência do envio da documentação nos termos dos subitens 7.12 e 7.15, tanto via e-mail, 
quanto o(s) original (is) ou cópia(s) autenticada(s), ensejará a instauração de processo administrativo, 
que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital. 
 
7.17.  Caracterizada a situação referida no subitem anterior, será designada nova data para a retomada 
dos trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, 
o Pregoeiro procederá conforme disposto no subitem 7.11 deste edital.  
 
7.18.  Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública 
virtual do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
7.19.  Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, 
da Lei n.º 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 
 

7.19.1.  Produzidos no País; 
7.19.2.  Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
7.19.3.  Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País. 
 
7.20.  Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual as 
licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo. 
 
8.  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1.  No julgamento das propostas será adotado o critério de seleção de MENOR PREÇO POR 
ITEM (PREÇO TOTAL), observadas as exigências estabelecidas neste edital e em seus anexos.  
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9.  DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
(EDITAL) 
  
9.1.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente edital até 2 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura do Pregão, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 
endereço licitacao@iepa.ap.gov.br.  
 
9.2.  A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o represente: nome 
e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação do 
pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos.  
 
9.3.  Caberá a Pregoeira auxiliada pelo setor competente, decidir sobre a impugnação no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas. 
  
9.4.  Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não apontar as falhas 
ou irregularidades supostamente existentes no ato convocatório até o segundo dia útil que anteceder a 
data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício, esta não suspenderá 
o curso do certame.  
 
9.5.  Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  
 
9.6.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para realização do Pregão, exclusivamente por 
meio eletrônico, via internet, para o endereço: licitacao@iepa.ap.gov.br.  
 
9.7.  Os avisos, as impugnações, os pedidos de esclarecimentos e respectivos posicionamentos serão 
divulgados no sítio " http://www.licitacoes-e.com.br ", no campo “DOCUMENTOS”. 
 
9.8. O pedido de esclarecimento ou de impugnação deverão estar devidamente assinados, não 
serão aceitos documentos apócrifos. 
 
10.  DOS RECURSOS 
 
10.1.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, 
registrando a síntese de suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  
 
10.2.  As licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar quem foi declarada a 
vencedora e se está liberada a opção para interposição de recurso. A partir da liberação, as licitantes 
terão 24 (vinte e quatro) horas para manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da síntese de 
suas razões. 
  
10.3.  A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a 
decadência do direito de recurso, submetendo o Pregoeiro o procedimento ao Diretor-Presidente do 
IEPA, para homologação. 
  
10.4.  O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá (ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) 
ao Pregoeiro, a qual poderá reconsiderar sua decisão em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, 
encaminhá-lo(s) ao Diretor-Presidente do IEPA, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, 
no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  
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10.5.  Decididos os recursos, o Diretor-Presidente do IEPA - Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá, homologará o procedimento licitatório.  
 
10.6.  O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
11.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E DA ASSINATURA DO CONTRATO OU 
ACEITE DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
  
11.1.  O objeto deste Pregão será adjudicado ao MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM pela 
Pregoeira à licitante vencedora, depois de atendidas as condições deste Pregão, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 
  
11.2.  A homologação deste Pregão compete ao Diretor-Presidente do IEPA - Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá.  
 
11.3.  A Nota de Empenho substituirá o Termo de Contrato e a Administração convocará o licitante 
vencedor para aceitar ou retirar a Nota de Empenho, nos termos do art. 64, caput e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 
nº 8.666/93, e a empresa registrada passa à condição de Contratada após o aceite ou retirada devendo a 
Nota de Empenho ser acompanhada do Termo de Referência. 
 
12.   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
 
12.1.  Dentre as obrigações da Contratante estão: 

 
12.1.1. Nomear servidores para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, bem como atestar 

as notas fiscais/faturas; 
12.1.2. Fiscalizar a qualidade do material entregue; 
12.1.3. Aplicar as penalidades regulamentares conforme edital e legislação correlata, se for o 

caso.  
12.2.  Dentre as obrigações da Contratada estão: 

 
12.2.1.  Arcar com as despesas para a entrega do objeto na Unidade de Material e Patrimônio 

do IEPA/AP; 
12.2.3.   Garantir a veracidade das informações fornecidas à Contratante. 

 
12.3.  Demais obrigações estão estabelecidas no Termo de Referência e neste edital. 
 
13. DO PAGAMENTO 

 
13.1.  Os pagamentos serão efetuados, em moeda corrente nacional, até o 30º (trigésimo) dia, após o 
recebimento definitivo do objeto, satisfeitas as condições pactuadas, mediante apresentação da(s) nota(s) 
fiscal(is) devidamente atestada(s) pela fiscalização e o aceite da Administração do IEPA. 
 
 
13.2.  A CONTRATADA deverá apresentar, atualizados, para fins de pagamento, os documentos 
relativos à Regularidade Fiscal, exigidos e elencados pelo Decreto Estadual nº. 1278, de 17/02/2011, 
artigos 6º e 7º, Inciso I, alíneas “a” a “c”, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº. 4924, de 
17/02/2011. 
 
13.3. Para o processamento do pagamento se faz necessária a apresentação por parte da empresa da Nota 
Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente executado, acompanhada dos documentos de habilitação 
perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS, Ministério do Trabalho (CNDT), assim 
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como comprovante de regularidade junto à Procuradoria-Geral do Estado do Amapá – Divida Ativa, 
conforme disposto no art. 6° e art. 7°, inciso II, do decreto n° 1.278/2011, junto ao IEPA, para sua devida 
certificação. 
 
 13.3.1.  Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos apresentados em atendimento 
às exigências do subitem anterior, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a 
apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.  
 13.3.2.  Os documentos exigidos nos termos do subitem 13.2, para fins de liquidação e 
pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, na Unidade de Finanças/DGA/IEPA. 
 
13.4.  O montante das notas fiscais deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho, sem o que 
não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 (um) a 
3 (três) dias úteis para a Contratada fazer a substituição. 
  
13.4.  Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 
14.   PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
 
14.1.  O vencedor deverá iniciar a prestação do serviço conforme item 6 do termo de referencia no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da nota de empenho, conforme estipulado no item 10 
do Termo de Referência (ANEXO I). 
 
14.2.    O recebimento do objeto e fiscalização será coordenado e fiscalizado pela Diretoria Geral de 
Administração – DGA/IEPA, a qual caberá realizar a atestação da nota fiscal correspondente. 
 
14.3.    Demais condições constam no Termo de Referência e demais anexos. 
 
15.  DAS SANÇÕES  
 
15.1. Ao IEPA, caberá aplicar a Empresa vencedora, total ou parcialmente inadimplente, as sanções 
previstas no Decreto nº 5.450/05; Lei n.º 10.520/02; Decreto nº 2.648/07 e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como quaisquer outros dispositivos legais, garantindo-se 
amplo direito de defesa; 
 
 15.1.1. Sem prejuízo das cobranças de perdas e danos, pelo não cumprimento dos compromissos 
assumidos poderá ser aplicado às seguintes sanções a Empresa vencedora, cumulativamente, conforme 
o caso: 
 
a)  A recusa pela contratada em entregar o objeto adjudicado, acarretará a multa de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor total da proposta. 
 
b)  O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que 
lhe foi adjudicado. 
 
c)  O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da obrigação. 
 
d)  Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e artigo 29 do Decreto Governamental 2.648/07 o 
licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 
descredenciado do Sistema de Cadastro do Corpo de Bombeiros do Amapá nos casos de: 
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a) Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
b) Deixar de entregar a documentação exigida no edital; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 
15.1.2. Caberá também ao IEPA aplicar as sanções previstas em Lei, as Empresas signatárias da 

Ata de Registro de Preços que se recusarem injustificadamente em aceitar ou retirar a nota de empenho 
(art. 64 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores) dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme 
estabelecido em lei, a contar da notificação, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual 
período quando solicitado. 
 
15.2. As multas estipuladas nas alíneas anteriores deste item serão aplicadas nas demais hipóteses de 
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 
 
15.3. As multas referidas neste item serão descontadas do eventual pagamento devido pelo 
Contratante; 
 
15.4. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando 
os atrasos na entrega dos materiais forem devidamente justificados pela empresa vencedora, e aceito 
pelo Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para completa execução das obrigações 
assumidas.    
 
16.  DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO  
 
16.1.  A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de 
razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
 
16.2.  A anulação do procedimento licitatório induz ao contrato.  
 
16.3.  Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento da Ata.  
 
16.4.  No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
 
17.  DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
17.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção 
de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração 
Pública, e em atendimento ao artigo  5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, 
o IEPA, quando da aquisição de bens, exigirá os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no 
que couber, em se tratando do objeto em questão são critérios de responsabilidade da CONTRATADA 
para o fornecimento do objeto: 

... 
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II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir 
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs).                     
  
17.2.  A comprovação do disposto no subitem anterior poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro 
meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 
  
17.3.  Fica estabelecido que, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de 
inexistência de certificação que ateste a adequação, o contratante poderá realizar diligências para 
verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da 
licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso não se confirme a adequação do produto, a 
proposta selecionada será desclassificada. 

 
18. DA ASSINATURA, DO PRAZO DE VALIDADE, DO CANCELAMENTO E UTILIZAÇÃO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
18.1.    Homologado o resultado da licitação, os fornecedores mais bem classificados serão convocados 
para assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento 
convocatório ou na omissão deste no prazo de cinco dias úteis, podendo o prazo ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e mediante amparo de motivo justificado 
aceito de administração. É facultado a administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro 
de Preços, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
conforme art. 15, parágrafo único do Decreto Governamental nº 3.182, de 02 de setembro de 2016. 
 
18.2.  Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, o contido no art. 
13 do Decreto Governamental nº 3.182, de 02 de setembro de 2016. 
 
18.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua respectiva publicação em Diário Oficial, incluídas eventuais prorrogações.   
                                                                                     
18.4.   O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas nos arts. 
22 e 23 do Decreto Governamental nº 3.182, de 02 de setembro de 2016. 
 
18.5.  Conforme o previsto no art. 14, § 1º, do Decreto Governamental nº 3.182, de 02 de setembro de 
2016, é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.6.  As revisões dos preços registrados ocorrerão conforme o disposto nos artigos 19 a 21 Decreto 
Governamental nº 3.182, de 02 de setembro de 2016. 
 
18.7.  A utilização da Ata de Registro de Preços por órgão ou entidades não participantes ocorrerão 
conforme o disposto nos artigos 24 do Decreto Governamental nº 3.182, de 02 de setembro de 2016. 
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18.7.1.  As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, 

a cem por cento do quantitativo dos itens do instrumento convocatório e registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

18.7.2.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes 
que aderirem. 
 
19.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
19.1.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampla disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam os interesses públicos e o da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
  
19.2.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta 
durante a realização da sessão pública deste Pregão.  
 
19.3.  As decisões da Pregoeira somente serão consideradas definitivas depois de homologadas pela 
Diretora - Presidente do IEPA - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá.  
 
19.4.  É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  
 
19.5.  A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.  
 
19.6.  Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, observando-se que só se iniciam e 
vencem prazos em dia de expediente normal no IEPA, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário.  
 
19.7.  Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.  
 
19.8.  No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, 
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.  
 
19.9.  O resultado desta licitação será divulgado no sítio http://www.licitacoes-e.com.br e publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá, para que surtam seus efeitos legais.  
 
19.10.  É vedada a subcontratação para o fornecimento do objeto desta licitação, salvo por justificativa 
apresentada e aceita pela administração do IEPA.  
 
19.11.  A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública virtual deste Pregão constarão em ata divulgada no sistema eletrônico.  
 
19.12.  O Ordenador de Despesas do IEPA - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado 
do Amapá poderá revogar o presente certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente, decorrente 
de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos 
do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
 
19.13.  A anulação do Pregão induz à anulação de fases posteriores ao mesmo. 
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19.14.   Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente pregão e/ou em decorrência da anulação do procedimento licitatório.  
 
19.15.  Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário de Brasília 
(DF) e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
19.16.  O termo IEPA corresponde a Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá.  
 
19.17.   Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições da legislação constante do preâmbulo 
deste Edital.  
 
20.  DOS ANEXOS  
 
20.1.  Fazem parte deste Edital os seguintes anexos independentes de transcrição:  
 
a)  Anexo I –   Termo de Referência;  
b)  Anexo II –   Modelo de Proposta Comercial 
c)  Anexo III –   Modelo de declaração documentando o cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 
4.358/2002; 
d)  Anexo IV –  Modelo de Declaração de Capacidade Técnica;  
e)  Anexo V -  Modelo de Declaração de cumprimento de requisitos de habilitação; 
f)  Anexo VI -  Modelo de declaração de enquadramentos como microempresa e empresa de 
pequeno porte; 
g)  Anexo VII -  Modelo de Declaração de elaboração independente de proposta; 
h) Anexo VIII –    Minuta do Contrato 
i)          Anexo IX -        Minuta da Ata de Registro de Preços 
 
21.   DO FORO 
  
21.1.  As questões decorrentes da execução deste Instrumento Convocatório, que não possam ser 
dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Fórum da Justiça Estadual – Comarca 
de Macapá - Seção Judiciária do Estado do Amapá, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja.  
 

   Macapá-AP, 17 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

Pamella Carlinny Moreira da Costa 
Presidente CPL/IEPA 
Decreto nº 4276/2019 
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ANEXO I 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 – CPL/IEPA 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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    ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 – CPL/IEPA 
 

MODELO 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
                 Apresentamos nossa Proposta Comercial para a contratação de Empresa especializada para 
prestação de serviços continuados de locação de impressoras multifuncionais 
(copiadora/impressora/digitalização), com material de consumo incluso (toner, cilindro e outros), com 
assistencia tecnica, durante o período contratual incluindo peças e reposição e mão de obra técnica, 
exceto papel, visando atender as necessidades do IEPA - Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá, conforme condições e especificações constantes neste Edital e 
seus Anexos, conforme segue abaixo: 
a) Razão Social:___________________________ CNPJ:__________________ 
b) Endereço Completo: _____________________________________________ 
c) Responsável Sr. (ª): ___________________   Telefone p/ contato: _________  
d) Banco: _____________ Agência: _________ Conta: ___________________ 
e) Prazo de validade da Proposta: _____________________________________ 
f) Prazo de Garantia:_______________________________________________ 
g) Prazo de entrega:________________________________________________ 
h) Local de entrega:_________________________________________________ 
i)  Declaramos e garantimos que o objeto será fornecido dentro dos padrões estabelecidos no Termo de 
Referência e demais anexos, atendendo as legislações pertinentes;   
j) Declaramos que nos preços ofertados, além do lucro, estão incluídos todas as despesas e os encargos 
referentes a execução do objeto deste Pregão; 
l) Declaramos nossa completa submissão a todos os termos do edital e seus anexos. 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
   
 

 

Data/Local 

Especificação dos multifuncionais Qt
d 

Franquia
/ 

Mensal 

VALOR 
UNITÁR

IO 
Cópia/Im
pressão 

VALO
R 

MENS
AL 

VALO
R 

TOTAL 
 

Anual 
Locação de Multifuncionais, novos, sem 

uso e em linha de fabricação, comas 
seguintes caracteristicas: Impressão 

frente/verso; INDISPENSÁVEL 
Copiadora e Scanner; Cópia Frente e 

Verso: INDISPENSÁVEL; Conectividade: 
Wi-fi, Rede Ethernet, USB; Resolução de 

Impressão: 2400x600dpi ou superior; 
Capacidade bandeja de Entrada: 250 folhas 

ou superior; Capacidade Alimentador 
Automático: 35 folhas ou superior; 

Tamanho Max do original para cópia: 
Carta; Capacidade Recomendada mensal 
cópias (pags/mês): 2000; Alimentação: 
110V e 220V; Tamanho de Papel: 10 x 

15cm, A4 210 x 297mm, Carta 215 x 279 
mm, Ofício 216 x 356 mm, Envelope; 
Velocidade de Impressão: 30 ppm ou 

superior; Ampliação e Redução: 400% - 
25% ; Capacidade Bandeja de Saída 100 

folhas; Sistemas operacionais compatíveis: 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.250  
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CPL / IEPA 
 
Proc. nº_12.0286/2019___ 
 
Folha nº ________________ 
 
Rubrica: ________________ 

 
  

___________________________________________ 
Assinatura, CPF, carimbo do responsável 

(Carimbo/CNPJ da Empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Windows 7, Windows 8, Windows Vista, 
Windows XP, Mac Os X, Linux 
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CPL / IEPA 
 
Proc. nº_12.0286/2019___ 
 
Folha nº ________________ 
 
Rubrica: ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 – CPL/IEPA 
 
 
 

MODELO 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 
 
 
A empresa ______________________________________, CNPJ n.º 
______________________________, declara ao IEPA - Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Amapá, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO n.º xx/2020 – CPL/IEPA, de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 
 
     

       Data/Local 
  
 
 

___________________________________________ 
Assinatura e carimbo do responsável 

(Carimbo/CNPJ da Empresa) 
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CPL / IEPA 
 
Proc. nº_12.0286/2019___ 
 
Folha nº ________________ 
 
Rubrica: ________________ 

 
ANEXO IV  

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 – CPL/IEPA 

 
 
 

MODELO 
 

ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa 
________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________, estabelecida _________________________________, forneceu para esse 
Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) objeto (s): 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando 
em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 
 

Data/Local 
  
 
 

___________________________________________ 
Assinatura e carimbo do responsável 

(Carimbo/CNPJ da Empresa) 
 
 
 
 
 
OBS:  EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A ENTIDADE EXPEDIDORA. 

 
 
  



Quarta-feira, 18 de Março de 2020Seção 02• Nº  7.126Diário Oficial

85 de 139

 

 
  

 
  Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 

Av. Feliciano Coelho, nº 1509 – Trem - CEP: 68.901-025 – Macapá-Ap – Fone/Fax: 3212-4303 
E-mail: licitacao@iepa.ap.gov.br  -  CNPJ (MF): nº 34.927.285/0004-22 

 

 Processo nº 12.0286/2019 – IEPA                                                     24                                    Pregão Eletrônico nº xxx/2020-CPL/IEPA 

CPL / IEPA 
 
Proc. nº_12.0286/2019___ 
 
Folha nº ________________ 
 
Rubrica: ________________ 

 
ANEXO V 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 – CPL/IEPA 

 
 

 
MODELO  

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

A empresa _______________________________, CNPJ n.º _________________, declara ao IEPA – 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, para fins de participação no procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.º xx/2020-CPL/IEPA, cumprir 
plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, 
estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.  
 
 

Data/Local 
  
 
 

___________________________________________ 
Assinatura e carimbo do responsável 

(Carimbo/CNPJ da Empresa) 
 
 

 
 
 
 
 

OBS: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE 
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CPL / IEPA 
 
Proc. nº_12.0286/2019___ 
 
Folha nº ________________ 
 
Rubrica: ________________ 

 
ANEXO VI 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 – CPL/IEPA 

 
MODELO 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 

 
 ________________________________________(nome da empresa) _______________, inscrita no 
CNPJ nº ________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) _________________ 
portador (a) da Carteira de identidade nº ___________ e de CPF nº DECLARA, para fins do disposto 
no Edital do Pregão Eletrônico xx/2020 – CPL/IEPA, sob as sanções administrativas e sob penas da Lei, 
que esta empresa, na presente data, e considerada:  
 
  (....) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações;  
  (....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06 e alterações. DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações. 
 
 

             Data/Local 
  
 
 

___________________________________________ 
Assinatura e carimbo do responsável 

(Carimbo/CNPJ da Empresa) 
 
 
 
 
OBS: A DECLARAÇÃO ACIMA DEVERÁ SE ASSINALADA COM “X”, RATIFICANDO-SE 
A CONDIÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA LICITANTE. 
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CPL / IEPA 
 
Proc. nº_12.0286/2019___ 
 
Folha nº ________________ 
 
Rubrica: ________________ 

 
ANEXO VII 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 – CPL/IEPA 

 
MODELO 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
__(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da 
empresa:_(empresa licitante)_, CNPJ nº.:_______________,doravante denominada licitante, para fins 
do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº. xx/2020 – CPL/IEPA, DECLARA, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do CPB, que:  
a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº. xx/2020 – CPL/IEPA foi elaborada 
de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
do Pregão Eletrônico nº. xx/2020 – CPL/IEPA, por qualquer meio ou qualquer pessoa.  
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº xx/2020 – 
CPL/IEPA não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 
do Pregão Eletrônico xx/2020 – CPL/IEPA.  
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico xx/2020 – CPL/IEPA.  
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico xx/2020 – CPL/IEPA, 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico xx/2020 – CPL/IEPA antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação.  
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico xx/2020 – CPL/IEPA 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e  
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la.  

 
 
 

Data/Local 
  
 
 

___________________________________________ 
Assinatura e carimbo do responsável 

(Carimbo/CNPJ da Empresa) 
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CPL / IEPA 
 
Proc. nº_12.0286/2019___ 
 
Folha nº ________________ 
 
Rubrica: ________________ 

 
ANEXO VIII 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 – CPL/IEPA 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
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PORTARIA N º037/2020-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 Decreto nº 1377/2020 
– GEA de 17 de março de 2020.

RESOLVE:

Art.1º - Adotar as medidas de prevenção para conter a 
disseminação do novo coronavírus (covid-19) no Núcleo 
de Plantas Medicinais e Produtos Naturais (Farmácia) 
pertencente ao Instituto de Pesquisas Cientificas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá, conforme abaixo:

Estabelecer escalas de trabalho aos servidores lotados 
na Farmácia;
Estabelecer o atendimento individualizado ao público em 
geral, como forma de reduzir aglomeração dos mesmos;
Reduzir o horário de atendimento ao público, passando a 
vigorar de 08:30 as 12:00 horas de segunda-feira a sexta-
feira.
Tornar obrigatório o uso de suprimentos de segurança tais 
como: luvas, máscara e álcool em gel;

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

Macapá, 17 de março de 2020. 
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente

HASH: 2020-0318-0003-0036

PORTARIA N º038/2020-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 Decreto nº 1377/2020 – GEA de 17 de março de 2020.

RESOLVE:

Art.1º - Adotar as medidas de prevenção para conter a 
disseminação do novo coronavírus (covid-19) no Instituto 
de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do 
Amapá - Campus fazendinha, conforme abaixo:

Suspender os eventos como reuniões técnicas, seminários, 
treinamento, cursos que impliquem na aglomeração de 
pessoas e a participação de pesquisadores em eventos a 
trabalho dentro e fora do estado;

Suspender as visitas (individuais ou coletivas) ao centro 

de pesquisas do IEPA Campus Fazendinha e aos demais 
campos de trabalho;

Suspender a recepção de comitivas internacionais e 
nacionais nas instalações do centro de pesquisas do IEPA 
Campus Fazendinha e aos demais campos de trabalho;

Recomendar aos servidores para arejar o seu ambiente 
de trabalho constantemente, mantendo portas e janelas 
abertas, assim como colaborar com a limpeza constante 
de equipamentos e mesas individuais de trabalho;

Suspender viagens nacionais e internacionais, a serviço, 
dos servidores, salvo em casos imprescindíveis;

Instalar o tele trabalho aos laboratórios que não possuem 
pesquisas em andamento e reduzir o efetivo mínimo 
necessário para a manutenção e execução das pesquisas;

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

Macapá, 18 de março de 2020. 
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente

HASH: 2020-0318-0003-0018

Instituto de Pesos e Medidas

do Amapá

Portaria nº. 009/2020/GAB/IPEM/AP

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESOS 
E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições, consoante delegação de poderes do 
Governador do Estado do Amapá, nos termos do Decreto 
nº 2650 de 13 de Junho de 2019.

Considerando a disposição do Decreto N° 1377 de março 
de 2020, Art.2°, Inciso II, que suspende pelo prazo de 30 
dias, a participação de agentes públicos em eventos fora do 
Estado, viagens internacionais e interestaduais à serviço.

RESOLVE:

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a Portaria N° 008/2020/
GAB/IPEM/AP, publicada no Diário Oficial N° 7.124, no 
dia 16 de março de 2020, referente ao deslocamento do 
servidor João Cesar Ferreira Rodrigues, Assessor de 
Desenvolvimento Institucional – ADI, da sede de suas 
atribuições em Macapá – AP até a cidade do Brasília/
DF, para participar de reunião institucional na sede do 
INMETRO nos dias 24 e 25/03/2020.

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Macapá (AP), 18 de março de 2020.
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Neiva Lúcia da Costa Nunes
Diretora Presidente do IPEM/AP
Decreto nº 2650/2019

HASH: 2020-0318-0003-0060

Instituto de Extensão, Assistência e

Desenvolvimento Rural

PORTARIA N.º 025/2020 - UP/COAFI-RURAP

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE EXTENSÃO, 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ-RURAP, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Decreto nº 3981 de 11 de Setembro de 2019, tendo 
em vista o teor do Memo nº 010/2020-GAB/DIPRE,
        
RESOLVE:

Art.1º) Designar os servidores Rubia Maielli Lima 
Brandão – Presidente, Thais Ferreira de Souza – 
Membro, Clésio de Lima Cardoso – Membro, para 
constituírem o Grupo de Trabalho que terá objetivo 
de organizar documentação e realizar levantamento 
situacional da execução das ações referentes ao Convênio 
EECC/001/2016, celebrado entre a Agência e Pesca do 
Amapá-PESCAP e a Empresa UHC Cachoeira Caldeirão 
no prazo de 30 (trinta) dias. 

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

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

Macapá-AP, 06 de março de 2020.
OSVALDO HÉLIO DANTAS SOARES
Diretor Presidente do RURAP
Decreto Nº 3981/2019-GEA 

HASH: 2020-0318-0003-0057

Instituto de Administração

Penitenciária do Amapá

                                            
PORTARIA Nº.   058/2020-GAB/IAPEN

O Diretor-presidente do Instituto de Administração 
Penitenciária do Amapá – IAPEN, no uso de suas 
atribuições que são conferidas pelo Decreto Lei nº. 0840, 
de 13 de março de 2017,

RESOLVE:

Art. 1° - Determinar, com arrimo no art. 159, 164 e 165, da 

Lei nº. 066/93, a Instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar, objetivando apurar a conduta do servidor 
público TÉSSIO GILLIARDE DE MATOS PEREIRA, 
Educador Penitenciário, inscrito na matrícula nº 577855.

Art. 2º - Designar DAYANY MARQUES DOS ANJOS, 
Educadora Penitenciária-NM, matrícula 1066706, 
RAFAELA CAROLINA DE SOUZA NOBRE, Agente 
Penitenciária, matrícula 1148494 e AIDA MONTEIRO DA 
SILVA. Educadora Penitenciária – NS, matrícula 654736, 
servidores públicos estáveis do quadro funcional do 
Estado do Amapá, para, sob a presidência da primeira, 
constituírem Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, com sede em Macapá – AP, incumbida de 
apurar no prazo legal, as possíveis irregularidades 
referentes aos atos e fatos preliminarmente investigados 
nos autos da IPAD nº 055/2019 - CORREGEPEN, 
bem como as demais infrações conexas que vierem a 
ser detectadas no decorrer dos trabalhos envolvendo 
servidores públicos, que desempenham suas funções 
neste Instituto de Administração Penitenciária.     

Art. 3° - Deliberar que os membros da Comissão 
poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da 
Administração Pública, em diligências necessárias à 
instrução processual.

Art. 4° - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta dias) para 
a conclusão dos trabalhos da Comissão.

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

Cumpra-se, Dê-se Ciência, Publique-se.

Macapá-AP, 16 de março de 2020.
Lucivaldo Monteiro da Costa
Diretor-Presidente do IAPEN/AP

HASH: 2020-0318-0002-9967

PORTARIA Nº.318/2018-GAB/IAPEN

O Diretor-presidente do Instituto de Administração 
Penitenciária do Amapá – IAPEN, no uso de suas 
atribuições que são conferidas pelo Decreto nº. 0840, de 
13 de março de 2017;

Considerando o Parecer Técnico Jurídico – IAPEN/
AP nº. 004/2020, no qual examinou o referido processo, 
dando legitimidade ao ato;

Considerando a apuração do Processo Administrativo 
Disciplinar nº. 21/2018-CPAD/IAPEN, designada pela Portaria 
nº. 318/2018-GAB/IAPEN, acolhe o Relatório Final por esta 
Direção, conforme Decisão Administrativa às fls 63/64 dos autos;       

RESOLVE:
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Art. 1º - ABSOLVIÇÃO ANTECIPADA o servidor público 
FELIPE AUGUSTO MORAES FERREIRA, Agente 
Penitenciário, inscrito na matrícula nº1147951, dos fatos 
que lhe foram imputados no procedimento disciplinar 
supracitado;

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 

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

Macapá-AP, 17 de março de 2020.
 Lucivaldo Monteiro da Costa
Diretor-Presidente/IAPEN
Decreto nº 0840/2017

HASH: 2020-0318-0002-9953
 

PRIMEIRA TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
003/2019 –/IAPEN- AP

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
003/2019-IAPEN, REFERENTE À CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 
NOS PRÉDIOS CADEIÃO (PRINCIPAL), ANEXO 
(SEMIABERTO), PENITENCIÁRIA FEMININA (COPEF), 
CENTRO DE CUSTODIA DO NOVO HORIZONTE 
(CCNH), CENTRO DE CUSTODIA ESPECIAL (CCE), 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
(ESAP), PENITENCIARIA DE SEGURANÇA MÁXIMA 
(PSM) E PENITENCIARIA SEGURANÇA MÁXIMA DO 
KM17(PMS/KM17), FIRMADO ENTRE O INSTITUTO 
DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ E A 
EMPRESA KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA.

PROC.330202.2018/281
Pelo presente TERMO ADITIVO, e nos melhores termos 
de direito, os representantes ao final declarados, todos 
identificados no CONTRATO DE ORIGEM, resolvem em 
comum acordo alterar a CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 
DA VIGÊNCIA no instrumento supra que passa a vigorar 
com nova redação, mantidas as demais cláusulas, aqui 
não citadas, na forma como se acham originalmente 
lavradas e que neste ato são ratificadas para que surtam 
os efeitos legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA VIGÊNCIA

Este CONTRATO terá vigência a contar da data de 14 
de Março de 2020 a 13 de Março de 2021, ou em tempo 
menor, por interesse da administração.

DO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II e 65 inciso 
I, alínea “b” da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e nas 
demais normas regulamentares.
DA PUBLICAÇÃO: O IAPEN providenciará a publicação 

do extrato deste TERMO ADITIVO no Diário Oficial do 
Estado do Amapá, até o 5° dia útil do mês seguinte ao da 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias uteis 
daquela data.

E por estarem de acordo, as partes assinam o presente 
instrumento em 03(três) vias, de igual teor, para que 
produzam entre si os legítimos efeitos jurídicos, na 
presença de 02 (duas) testemunhas que também o 
subscrevem.

Data da assinatura: 13/03/2020.

Macapá-AP, 18 de Março de 2020.
LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA
Diretor Presidente do IAPEN.
Decreto nº 0840/2017 

HASH: 2020-0318-0003-0045 

Departamento Estadual de

Trânsito do Amapá

DECISÃO N° 001/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011742/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 26/08/2019.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO CONDUTOR OFIRNEY DA 
CONCEIÇÃO SADALA.

Registro de CNH nº 01048240923.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. OFIRNEY DA CONCEIÇÃO SADALA, em 
razão de ter sido flagrado no dia 29/05/2017, na ROD AP 
010 JK – PRÓXIMO A ROTATÓRIA DA FAZENDINHA, 
UF-AP, conduzindo o veículo de placa QLO3053 sob a 
influência de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. OFIRNEY DA CONCEIÇÃO SADALA 
portador da CNH nº 0979782385, a penalidade de 
suspensão do direito de dirigir:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetidos a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277;

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.
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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 Sr. OFIRNEY DA CONCEIÇÃO 
SADALA se manifestou apresentando defesa escrita 
onde requer o cancelamento do processo administrativo 
alegando erro de identificação do condutor, conforme 
documento contido no processo verificou-se a 
inconsistência no auto de infração n° AJ000018095, tendo 
em vista que no detalhamento da multa foi identificado o 
infrator o Sr. OFIRNEY, mas no auto de infração físico foi 
apontado e assinado pelo condutor infrator Sr. SANDRO 
RAMOS MELO. Portanto, o     auto de infração em questão 
possui vício insanável.

Assim, considerando que o infrator não é reincidente, 
bem como a infração prevista no art. 165-A é de 
responsabilidade exclusiva do condutor e o mesmo 
citado neste processo comprovou que não era o condutor 
infrator que se recusou a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput do artigo 277 do CTB 
do Código de Trânsito Brasileiro dispõe multa gravíssima, 
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, 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 nº055/2020/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 38 a 41 dos autos e DECIDO 
que seja DEFERIDO o pedido contido na defesa do Sr. 
OFIRNEY DA CONCEIÇÃO SADALA, sendo declarado 
nulo o processo administrativo em epígrafe.

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 
OFIRNEY DA CONCEIÇÃO SADALA, para tomar ciência 
da decisão proferida.

Macapá-AP, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0031

DECISÃO N° 002/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.018646/2017-DETRAN/AP.

Data de entrada: 17/11/2017.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) ERICK 
LUAM GAMA SANTOS.

Registro de CNH nº 06075676297.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. ERICK LUAM GAMA SANTOS, em razão 
de ter sido flagrado no dia 07/08/2016, na ROD AP 010 
JK – PRÓXIMO AO MARCO ZERO, UF-AP, conduzindo 
o veículo de placa NER1722 sob a influência de álcool 
(fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. ERICK LUAM GAMA SANTOS portador (a) 
da CNH nº 1014666337, 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, 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. 13)

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. 21-v).

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; 
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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 nº029/2020/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 21 a 22-v dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir de ERICK LUAM GAMA SANTOS, 
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 
ERICK LUAM GAMA SANTOS, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0015

DECISÃO N° 003/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.016878/2017-DETRAN/AP.

Data de entrada: 25/10/2017.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO CONDUTOR FELIPE 
FERREIRA BENTO.

Registro de CNH nº 04924317799.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. FELIPE FERREIRA BENTO, portador 
da CNH nº 1236078178 e Registro nº 04924317799, por 
autuação no art. 210 do Código de Trânsito Brasileiro.

De início, há que se dizer que o processo obedeceu ao rito 
ordinário, com fundamento na resolução de 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. 16).

Consta nos autos que o Sr. FELIPE FERREIRA BENTO não se 
manifestou no prazo legal apresentando defesa escrita (fl.25-v).

Assim sendo, e considerando que o artigo 210 do CTB 
dispõe infração gravíssima, visto que o condutor transpôs, 
sem autorização, bloqueio viário policial e considerando 
ainda que o infrator não é reincidente e, de acordo com 
o que dispõe o art. 256, inciso III do Código de Trânsito 
Brasileiro, art. 261 caput, do CTB e art. 16, I, da Resolução 
182/2005-CONTRAN e que não houve nenhuma 
justificativa que pudesse eximi-lo da responsabilidade de 
pagamento da multa.

Desta feita, acato o parecer nº028/2020/CORREGEDORIA/
DETRAN/AP constante às fls. 25 a 26-v dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir de FELIPE FERREIRA BENTO, 
pelo período de 03 (três) 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 
FELIPE FERREIRA BENTO, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP

HASH: 2020-0318-0003-0032

DECISÃO N° 004/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.018651/2017-DETRAN/AP.

Data de entrada: 17/11/2017.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
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DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) JOSE 
ANDERSON LEITE MELO.

Registro de CNH nº 03573275788.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. JOSE ANDERSON LEITE MELO, em 
razão de ter sido flagrado no dia 07/08/2016, na RUA 
ADILSON JOSÉ PINTO PEREIRA - PRÓXIMO A PONTE 
SÉRGIO ARRUDA, UF-AP, conduzindo o veículo de placa 
NEI3839 sob a influência de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. JOSE ANDERSON LEITE MELO portador 
(a) da CNH nº 0860864813, 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, 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-v).

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 nº031/2020/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 JOSE ANDERSON LEITE MELO, 
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 
JOSE ANDERSON LEITE MELO, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0010

DECISÃO N° 005/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.010050/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 18/06/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) ADRIANO 
ALVES QUARESMA.

Registro de CNH nº 04304024104.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. ADRIANO ALVES QUARESMA, em razão 
de ter sido flagrado no dia 19/11/2016, na RUA SÃO 
PAULO COM AV PARÁ, UF-AP, conduzindo o veículo de 
placa NFB7968 sob a influência de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. ADRIANO ALVES QUARESMA portador (a) 
da CNH nº 0688066648, a penalidade de suspensão do 
direito de dirigir:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetidos a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277;

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
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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. 15)

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. 23-v).

Assim, considerando que o infrator não é reincidente, 
bem como a infração prevista no art. 165-A ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput do artigo 277 do CTB 
do Código de Trânsito Brasileiro dispõe multa gravíssima, 
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 nº032/2020/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 23 a 24-v dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir de ADRIANO ALVES QUARESMA, 
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 
ADRIANO ALVES QUARESMA, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil

Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0038

DECISÃO N° 006/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.009801/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 13/06/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) ALEX 
GARCIA PEREIRA.

Registro de CNH nº 04007621229.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. ALEX GARCIA PEREIRA, em razão de 
ter sido flagrado no dia 10/11/2016, na ROD AP 020 – 
PRÓXIMO A FAMA, UF-AP, conduzindo o veículo de 
placa NEZ6475 sob a influência de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. ALEX GARCIA PEREIRA portador (a) da 
CNH nº 0320264790, a penalidade de suspensão do 
direito de dirigir:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetidos a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277;

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez 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-v).

Assim, considerando que o infrator não é reincidente, bem 
como a infração prevista no art. 165-A ao condutor que 
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se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos 
previstos no caput do artigo 277 do CTB do Código 
de Trânsito Brasileiro dispõe multa gravíssima, 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 nº033/2020/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 ALEX GARCIA PEREIRA, 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 
ALEX GARCIA PEREIRA, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0030

DECISÃO N° 007/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.009891/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 15/06/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) 
ALEXANDRA BEATRICE DOS SANTOS FONTANIE.

Registro de CNH nº 04791271175.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr.ª ALEXANDRA BEATRICE DOS SANTOS 
FONTANIE, em razão de ter sido flagrado no dia 26/11/2016, 
na BR-156 KM-802, UF-AP, conduzindo o veículo de placa 

NEV7162 sob a influência de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr.ª ALEXANDRA BEATRICE DOS SANTOS 
FONTANIE portador (a) da CNH nº 1014701720, a 
penalidade de suspensão do direito de dirigir:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetidos a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277;

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez 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 a condutora não apresentou defesa 
escrita dentro do prazo previsto no art. 11, inciso IV da 
Portaria nº040/2010 - DETRAN/AP (fl. 23-v).

Assim, considerando que o infrator não é reincidente, bem 
como a infração prevista no art. 165-A ao condutor que 
se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos 
previstos no caput do artigo 277 do CTB do Código 
de Trânsito Brasileiro dispõe multa gravíssima, 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 nº034/2020/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 ALEXANDRA BEATRICE DOS 
SANTOS FONTANIE, 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 – 
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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, a condutora 
ALEXANDRA BEATRICE DOS SANTOS FONTANIE, 
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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0039

DECISÃO N° 008/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.009819/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 13/06/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) JOSE 
GEMAQUE RUY SECCO JUNIOR.

Registro de CNH nº 06027928009.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. JOSE GEMAQUE RUY SECCO JUNIOR, 
em razão de ter sido flagrado no dia 12/11/2016, na ROD 
AP 020 DUCA SERRA – PRÓXIMO AO CEAP, UF-AP, 
conduzindo o veículo de placa NOU1690 sob a influência 
de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. JOSE GEMAQUE RUY SECCO JUNIOR 
portador (a) da CNH nº 1014601969, a penalidade de 
suspensão do direito de dirigir:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetidos a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277;

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez 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. 13)

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-v).

Assim, considerando que o infrator não é reincidente, bem 
como a infração prevista no art. 165-A ao condutor que 
se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos 
previstos no caput do artigo 277 do CTB do Código 
de Trânsito Brasileiro dispõe multa gravíssima, 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 nº035/2020/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 JOSE GEMAQUE RUY SECCO 
JUNIOR, 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 
JOSE GEMAQUE RUY SECCO JUNIOR, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0025
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DECISÃO N° 009/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.009578/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 12/06/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) LEDES 
DO CARMO OLIVEIRA.

Registro de CNH nº 04909818709.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. LEDES DO CARMO OLIVEIRA, em razão 
de ter sido flagrado no dia 26/11/2016, na AV ACRE EM 
FRENTE AO N° 672, UF-AP, conduzindo o veículo de 
placa NEN1362 sob a influência de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. LEDES DO CARMO OLIVEIRA portador (a) 
da CNH nº 1013216739, a penalidade de suspensão do 
direito de dirigir:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetidos a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277;

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez 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. 13)

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. 21-v).

Assim, considerando que o infrator não é reincidente, bem 
como a infração prevista no art. 165-A ao condutor que 
se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos 
previstos no caput do artigo 277 do CTB do Código 
de Trânsito Brasileiro dispõe multa gravíssima, 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 nº036/2020/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 21 a 22-v dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir de LEDES DO CARMO OLIVEIRA, 
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 
LEDES DO CARMO OLIVEIRA, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0021

DECISÃO N° 010/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.018581/2017-DETRAN/AP.

Data de entrada: 17/11/2017.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) 
BISMARQUE PICANÇO DA SILVA.

Registro de CNH nº 05152754942.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. BISMARQUE PICANÇO DA SILVA, em 
razão de ter sido flagrado no dia 20/08/2016, na RUA 
SANTOS DUMONT C/ AV DOS CARAMURUS, UF-AP, 
conduzindo o veículo de placa NEY1331 sob a influência 
de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. BISMARQUE PICANÇO DA SILVA portador 
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(a) da CNH nº 0362510235, 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, 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. 13)

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. 21-v).

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 nº037/2020/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 21 a 22-v dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir de BISMARQUE PICANÇO DA 
SILVA, 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 
BISMARQUE PICANÇO DA SILVA, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0042

DECISÃO N° 012/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.009915/2017-DETRAN/AP.

Data de entrada: 15/06/2017.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) IGOR 
FREITAS DA SILVA.

Registro de CNH nº 06123350436.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. IGOR FREITAS DA SILVA, em razão de 
ter sido flagrado no dia 28/11/2016, na RODOVIA AP 010 
EM FRENTE AO AMAPÁ GARDEN SHOPPING, UF-AP, 
conduzindo o veículo de placa NFB1928 sob a influência 
de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. IGOR FREITAS DA SILVA portador (a) da 
CNH nº 1087728520, 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, 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 
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escrita dentro do prazo previsto no art. 11, inciso IV da 
Portaria nº040/2010 - DETRAN/AP (fl. 23-v).

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 nº039/2020/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 23 a 24-v dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir de IGOR FREITAS DA SILVA, 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 
IGOR FREITAS DA SILVA, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0029

DECISÃO N° 013/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.009764/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 17/11/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) JUCILAN 
GOMES BARRETO.

Registro de CNH nº 05265410687.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 

ao condutor Sr. JUCILAN GOMES BARRETO, em razão 
de ter sido flagrado no dia 20/11/2016, na RUA BEIRA RIO 
PRÓXIMO A IGREJA SANTA INÊS, UF-AP, conduzindo o 
veículo de placa NEN4453 sob a influência de álcool (fl. 
03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. JUCILAN GOMES BARRETO portador (a) 
da CNH nº 1293880913, 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, 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-v).

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 nº043/2020/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 JUCILAN GOMES BARRETO, 
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 – 
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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 
JUCILAN GOMES BARRETO, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0033

DECISÃO N° 014/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.005997/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 13/04/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) 
LUCIVALDO PEREIRA DE MORAES.

Registro de CNH nº 05776332326.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. LUCIVALDO PEREIRA DE MORAES, 
em razão de ter sido flagrado no dia 10/12/2016, na RUA 
TANCREDO NEVES EM FRENTE AO DETRAN, UF-AP, 
conduzindo o veículo de placa ATO9883 sob a influência 
de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. LUCIVALDO PEREIRA DE MORAES 
portador (a) da CNH nº 0905173455, 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, 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-v).

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 nº044/2020/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 LUCIVALDO PEREIRA DE 
MORAES, 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 
LUCIVALDO PEREIRA DE MORAES, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0011

DECISÃO N° 015/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.018577/2017-DETRAN/AP.

Data de entrada: 17/11/2017.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
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DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) MARCIO 
DIAS VILHENA.

Registro de CNH nº 03878285465.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. MARCIO DIAS VILHENA, em razão de ter 
sido flagrado no dia 21/08/2016, na RUA ADILSON JOSÉ 
PINTO PEREIRA PRÓX. A PONTE SÉRGIO ARRUDA, 
UF-AP, conduzindo o veículo de placa JQO8439 sob a 
influência de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. MARCIO DIAS VILHENA portador (a) da 
CNH nº 0744459917, 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, 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. 13)

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. 21-v).

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 nº045/2020/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 21 a 22-v dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão 

do direito de dirigir de MARCIO DIAS VILHENA, 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 
MARCIO DIAS VILHENA, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0012

DECISÃO N° 016/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.009562/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 12/06/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) MARCIO 
JOSE SILVA BRITO.

Registro de CNH nº 03168641681.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. MARCIO JOSE SILVA BRITO, em razão 
de ter sido flagrado no dia 07/08/2016, na AV COARACY 
NUNES C/ RUA CÂNDIDO MENDES, UF-AP, conduzindo 
o veículo de placa NEP9043 sob a influência de álcool (fl. 
03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. MARCIO JOSE SILVA BRITO portador (a) 
da CNH nº 0860774320, 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.



Quarta-feira, 18 de Março de 2020Seção 02• Nº  7.126Diário Oficial

103 de 139

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-v).

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 nº046/2020/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 MARCIO JOSE SILVA BRITO, 
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 
MARCIO JOSE SILVA BRITO, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0026

DECISÃO N° 017/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.007754/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 09/05/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) OZIEL 
MENEZES CORDEIRO.

Registro de CNH nº 04660405810.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. OZIEL MENEZES CORDEIRO, em razão 
de ter sido flagrado no dia 03/07/2016, na ROD AP 070 
CURIAÚ – PRÓXIMO AO GORGIA, UF-AP, conduzindo 
o veículo de placa QLN3880 sob a influência de álcool 
(fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. OZIEL MENEZES CORDEIRO portador (a) 
da CNH nº 0808346532, 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, 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. 13)

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. 21-v).

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 
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a continuidade do procedimento.

Dessa forma, depreendendo-se da análise fática e jurídica 
das provas e manifestações constantes no presente 
processo, acato o parecer nº047/2020/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 21 a 22-v dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir de OZIEL MENEZES CORDEIRO, 
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 
OZIEL MENEZES CORDEIRO, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0041

DECISÃO N° 018/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.010053/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 18/06/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) RAILON 
MOTA DA SILVA.

Registro de CNH nº 06332287002.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. RAILON MOTA DA SILVA, em razão de ter 
sido flagrado no dia 07/08/2016, na RUA GUANABARA 
PRÓXIMO AO MARACÁ, UF-AP, conduzindo o veículo de 
placa QLO3537 sob a influência de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. RAILON MOTA DA SILVA portador (a) da 
CNH nº 1238628418, 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, 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-v).

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 nº049/2020/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 RAILON MOTA DA SILVA , 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 
RAILON MOTA DA SILVA , 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.
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Macapá-AP, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0034

DECISÃO N° 019/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.009622/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 12/06/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) 
RAIMUNDO ELIAS SOUSA.

Registro de CNH nº 03915287875.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. RAIMUNDO ELIAS SOUSA, em razão de 
ter sido flagrado no dia 07/11/2016, na AV TIMBIRAS N° 
608, UF-AP, conduzindo o veículo de placa NFB7496 sob 
a influência de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. RAIMUNDO ELIAS SOUSA portador (a) 
da CNH nº 0909385337, 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, 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. 13)

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. 23-v).

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 nº050/2020/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 23 a 24-v dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir de RAIMUNDO ELIAS SOUSA, 
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 
RAIMUNDO ELIAS SOUSA, 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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0035

DECISÃO N° 020/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.009658/2018-DETRAN/AP.

Data de entrada: 13/06/2018.

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR DO (A) CONDUTOR (A) DAISE 
CRISTIANE BARBOSA RODRIGUES.

Registro de CNH nº 01829639629.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr.ª DAISE CRISTIANE BARBOSA 
RODRIGUES, em razão de ter sido flagrado no dia 
07/11/2016, na RUA JOVINO DINOÁ FRENTE A GOLDEN 
HOUSE, UF-AP, conduzindo o veículo de placa NEV5458 
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sob a influência de álcool (fl. 04).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito 
Brasileiro, cabem ao Sr.ª DAISE CRISTIANE BARBOSA 
RODRIGUES portador (a) da CNH nº 1361992886, 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, 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. 25)

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. 38-v).

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 nº054/2020/CORREGEDORIA/
DETRAN-AP constante às fls. 38 a 40 dos autos e 
DECIDO pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir de DAISE CRISTIANE BARBOSA 
RODRIGUES, 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, a 
condutora DAISE CRISTIANE BARBOSA RODRIGUES, 
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, 16 de março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0020

DECISÃO N° 021/2020 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.007607/2018-DETRAN/AP

Data de entrada: 08/05/2018

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR DO CONDUTOR ALESSANDRO 
CHAVES LOBATO.

Registro de CNH nº 05825294550.

O presente processo versa sobre procedimento 
administrativo para apuração e imposição de penalidade 
ao condutor Sr. ALESSANDRO CHAVES LOBATO, em 
razão de ter sido flagrado no dia 11/09/2016, na RUA 
BEIRA RIO PRÓXIMO A IGREJA SANTA INÊS, UF-AP, 
conduzindo o veículo de placa NET5618 sob a influência 
de álcool (fl. 03).

Nos termos do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cabem ao Sr. ALESSANDRO CHAVES LOBATO portador 
da CNH nº 1477183171, 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 
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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 Sr. ALESSANDRO CHAVES LOBATO se manifestou apresentando defesa escrita onde requer 
o arquivamento do processo administrativo, todavia, o pedido do recorrente é incompatível com a situação fática do 
processo em questão.  Enfatizo ainda, que o recorrente não juntou provas que pudessem provar o contrário em sua 
defesa.

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 nº056/2020/CORREGEDORIA/DETRAN-AP constante às fls. 32 a 34 dos autos e DECIDO pela 
aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir de ALESSANDRO CHAVES LOBATO, 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 
ALESSANDRO CHAVES LOBATO, 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, 16 março de 2020.
Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP.

HASH: 2020-0318-0003-0028

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº. 028/2020

O Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo Decreto 
Governamental nº 54/15, de 01 de janeiro de 2015, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, 
bem como no artigo 13 da Resolução 619 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, após, esgotadas as tentativas 
de ciência por meio de notificação via remessa postal, vem notificar da imposição da penalidade os proprietários e 
detentores dos veículos abaixo relacionados, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) para interporem recurso a JARI, 
contados a partir desta publicação.       
 

 PLACA AUTO DE INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO COD. DA INFRAÇÃO DESDOB. VALOR DA MULTA
01 QLR 7303 AJ00008926 19/02/2017 7579 0 2.934,70

02 NEW 4015 AJ00014028 13/03/2017 5207 0 88,38

03 NEM 1959 AJ00004315 02/04/2017 7579 0 2.934,70

04 NEM 1959 AJ00004317 02/04/2017 6700 0 195,23

05 NER 8075 AJ00015248 08/04/2017 7579 0 2.934,70

06 QLN 3773 AJ00014381 15/04/2017 5169 1 2.934,70

07 NEY 5798 AJ00016275 21/04/2017 5967 0 1.467,35

08 NEJ 4408 AJ00016540 23/04/2017 5010 0 880,41

09 NEJ 4408 AJ00016542 23/04/2017 5169 1 2.934,70

10 NEK 9366 AJ00016712 29/04/2017 7579 0 2.934,70

11 NEV 7626 AJ00017223 05/05/2017 7366 2 293,47
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12 NEN 7948 AJ00017750 13/05/2017 5010 0 880,41

13 NEU 2982 AJ00018080 17/05/2017 6050 1 293,47

14 NEP 4157 AJ00018251 21/05/2017 7579 0 2.934,70

15 NEU 2604 AJ00018296 24/05/2017 7030 1 293,47

16 NES 4275 AJ00022608 15/06/2017 6858 0 130,16

17 QLO 0529 AJ00022634 16/06/2017 7579 0 2.934,70

18 NEI 9705 AJ00022993 18/06/2017 7579 0 2.934,70

19 NEI 9705 AJ00022994 18/06/2017 6599 2 293,47

20 NFA 5830 AJ00026596 21/07/2017 5010 0 880,41

21 NEO 5394 AJ00026642 22/07/2017 7579 0 2.934,70

22 NEP 4966 AJ00024299 23/07/2017 5169 1 2.934,70

23 QLO 4951 AJ00027452 29/07/2017 7579 0 2.934,70

24 NEN 0917 AJ00027046 06/08/2017 7579 0  2.934,70

25 NEW 1141 AJ00019702 12/08/2017 6599 2 293,47

26 NEQ 5758 AJ00019952 21/08/2017 5924 1 1.467,35

27 NEW 1821 AJ00019955 21/08/2017 6599 2 293,47

28 NET 6309 AJ00027117 27/08/2017 7579 0 2.934,70

29 QLT 3572 AJ00029533 28/09/2017 5169 1 2.934,70

30 QLQ 9777 AS00007697 26/07/2019 5169 1 2.934,70

31 QLQ 9777 AS00007698 26/07/2019 5010 0 880,41

32 NEW 1228 AS00009334 03/08/2019 7579 0 2.934,70

33 NEW 1228 AS00009329 03/08/2019 5010 0 880,41

34 NEY 8341 AS00009736 10/08/2019 5010 0 880,41

35 NEY 8341 AS00009738 10/08/2019 5118 0 880,41

36 NEY 8341 AS00009737 10/08/2019 6599 2 293,47

37 NEL 9127 AS00009790 11/08/2019 6912 0 88,38

38 NET 2874 AS00009664 12/08/2019 5193 0 293,47

39 NEL 9127 AS00009792 12/08/2019 7579 0 2.934,70

40 NFA 6955 AJ00019632 14/08/2019 7579 0 2.934,70

41 NEX 0998 AS00008906 14/08/2019 5045 0 293,47

42 NER 7942 AS00009610 15/08/2019 6700 0 195,23

43 NEY 8467 AS00010179 17/08/2019 6076 0 293,47

44 NEU 4277 AS00004715 17/08/2019 6599 2 293,47

45 NFA 3814 AS00010522 19/08/2019 5118 0 880,41

46 NEL 1064 AS00010556 19/08/2019 5819 1 880,41

47 NEU 1998 AS00007970 20/08/2019 6599 2 293,47

48 NEU 1998 AS00007969 20/08/2019 5010 0 880,41

49 NEJ 4288 AS00008897 21/08/2019 5010 0 880,41

50 NER 5122 AS00009838 21/08/2019 6599 2 293,47

51 NFA 7776 AS00010766 23/08/2019 5045 0 293,47

52 NFA 2354 AS00008902 24/08/2019 5010 0 880,41

53 NFA 2354 AS00008903 24/08/2019 6599 2 293,47

54 NEO 5722 AS00010680 24/08/2019 5967 0 1.467,35

55 NEO 5722 AS00010682 24/08/2019 5835 0 195,23

56 QLQ 1006 AS00010694 24/08/2019 6653 1 195,23

57 QLQ 1006 AS00010695 24/08/2019 7340 0 130,16

58 NFA 5045 AS00010775 25/08/2019 5010 0 880,41

59 QLQ 4484 AS00010675 25/08/2019 7625 2 293,47

60 NEL 7240 AS00010636 25/08/2019 5045 0 293,47

61 NEL 7240 AS00010637 25/08/2019 6912 0 88,38

62 NEL 7240 AS00010661 25/08/2019 6599 2 293,47
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63 NEL 7240 AS00010662 25/08/2019 6564 0 293,47

64 NEL 7240 AS00010671 25/08/2019 6823 1 195,23

65 NEM 8969 AS00010687 25/08/2019 7625 2 293,47

66 NFA 5045 AS00010774 25/08/2019 5169 1 2.934,70

67 NEZ 8916 AS00010638 25/08/2019 5525 0 130,16

68 QLR 0486 AS00010597 26/08/2019 5118 0 880,41

69 QLR 0486 AS00010646 26/08/2019 5010 0 880,41

70 NEV 1787 AS00010884 26/08/2019 6041 2 195,23

71 NEN 1469 AS00010837 26/08/2019 7625 1 293,47

72 NEX  0868 AS00010829 26/08/2019 5010 0 880,41

73 NEX 0868 AS00010834 26/08/2019 5118 0 880,41

74 NFA 1358 AS00010828 26/08/2019 5010 0 880,41

75 NFA 1358 AS00010830 26/08/2019 5118 0 880,41

76 NFA 1358 AS00010831 26/08/2019 6599 2 293,47

77 QLO 2294 AS00010720 26/08/2019 6599 2 293,47

78 NFA 3014 AS00010731 27/08/2019 5010 0 880,41

79 NFA 3014 AS00010732 27/08/2019 5118 0 880,41

80 NET 7873 AS00010730 27/08/2019 5010 0 880,41

81 NFA 1420 AS00010530 28/08/2019 5010 0 880,41

82 NFA 1420 AS00010531 28/08/2019 5118 0 880,21

83 NFA 1420 AS00010532 28/08/2019 5177 0 293,47

84 NFA 1420 AS00010533 28/08/2019 6599 0 293,47

85 NFB 1420 AS00010901 28/08/2019 5169 1 2.934,70

86 QLP 1854 AS00010932 28/08/2019 7625 2 293,47

87 NFA 0838 AS00010908 28/08/2019 6041 2 195,23

88 QLO 3268 AS00008824 29/08/2019 5010 0 880,41

89 NEJ 8339 AS00009834 29/08/2019 5010 0 880,41

90 NEJ 8339 AS00009835 29/08/2019 6599 2 293,47

91 QLQ 6018 AS00011081 29/08/2019 7625 2 293,47

92 NFB 5071 AS00010940 30/08/2019 5142 0 293,47

93 QLO 7994 AS00011000 30/08/2019 5720 0 195,23

94 QLO 9784 AS00008889 30/08/2019 6653 1 195,23

95 QLO 9784 AS00008919 30/08/2019 5835 0 195,23

96 QLP 0234 AS00011082 30/08/2019 7625 2 293,47

97 NEV 1588 AS00011074 30/08/2019 7625 2 293,47

98 NFB 5071 AS00010938 30/08/2019 5045 0 293,47

99 NFB 5071 AS00010939 30/08/2019 5185 2 195,23

100 NEI 5123 AS00011086 30/08/2019 7625 2 293,47

101 JVW 5167 AS00011006 30/08/2019 5797 0 2.934,70

102 NFA 7565 AS00009921 31/08/2019 6599 2 293,47

103 NFA 7565 AS00009922 31/08/2019 5045 0 293,47

104 NEO 1768 AS00008901 01/09/2019 6599 2 293,47

105 NEU 5134 AS00011170 02/09/2019 5010 0 880,41

106 NEU 5134 AS00011171 02/09/2019 5118 0 880,41

107 NEO 6161 AS00011212 03/09/2019 7625 1 293,47

108 NES 8028 AS00011205 03/09/2019 5010 0 880,41

109 NES 8028 AS00011206 03/09/2019 5118 0 880,41

110 NES 8028 AS00011207 03/09/2019 6912 0 88,38

111 NEY 7216 AS00011222 03/09/2019 7625 2 293,47

112 NEQ 9301 AS00007771 04/09/2019 5045 0 293,47

113 NXP 5355 AS00011216 04/09/2019 5185 1 195,23
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114 NEL 2944 AS00009919 04/09/2019 6599 2 293,47

115 NXP 5355 AS00011215 04/09/2019 7366 2 130,16
 
Macapá, 13 de Março de 2020
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Cívil
Diretor – Presidente – DETRAN/AP
 
HASH: 2020-0318-0003-0007

PORTARIA N° 0225/2020-DETRAN/AP, 18 DE MARÇO 
DE 2020.

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por força do 
Decreto Estadual n° 0054, de 02 de Janeiro de 2015, 
respectivamente, e;

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual n° 1.453, de 
11 de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP 
em Autarquia;

CONSIDERANDO os preceitos estabelecidos referentes 
às normas de realização de exames elencadas na Lei 
nº 9503, de 23 de setembro de 1997, a qual instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro, em especial o seu artigo 
148/CTB e, artigo 15, § 1, § 2 da Resolução 425/2012 – 
CONTRAN;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 
073/2012-DETRAN/AP, publicada no DOE nº 5311, 
11 de agosto 2012, que estabelece normas gerais 
sobre o Credenciamento de Entidades Psicológicas e 
Credenciamento de Psicólogos Peritos Examinadores 
junto ao DETRAN/AP.

RESOLVE:

Art. 1º - RECREDENCIAR CAMILA ALVES SIQUEIRA, 
CPF: 987.296.242-15, devidamente inscrito junto ao 
Conselho Regional de Psicologia/AP, sob o n° CRP: 
10ª/03852 jurisdições Pará/Amapá.

Art. 2º - O presente recredenciamento autoriza a 
Psicóloga a realizar exames de avalição psicológica 
como Perita Examinadora de Trânsito, para obtenção da 
Carteira Nacional de Habilitação, conforme estabelecido 
pela Resolução CONTRAN N° 425/2012 tratados no art. 
147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito 
Brasileiro.

Art. 3º - O presente recredenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses, no período de 20/03/2020 à 
10/03/2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN-AP

HASH: 2020-0318-0003-0103

PORTARIA N° 222/ 2020-DETRAN/AP, DE 18 DE 
MARÇO DE 2020.

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por força do 
Decreto Estadual n° 0054, de 02 de Janeiro de 2015, 
respectivamente, e;

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual n° 1.453, de 
11 de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP 
em Autarquia;

CONSIDERANDO os preceitos estabelecidos referentes 
às normas de realização de exames elencadas na Lei 
nº 9503, de 23 de setembro de 1997, a qual instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro, em especial o seu artigo 
148/CTB e, artigo 15, § 1, § 2 da Resolução 425/2012 – 
CONTRAN;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 
073/2012-DETRAN/AP, publicada no DOE nº 5311, 
11 de agosto 2012, que estabelece normas gerais 
sobre o Credenciamento de Entidades Psicológicas e 
Credenciamento de Psicólogos Peritos Examinadores 
junto ao DETRAN/AP.

RESOLVE:

Art. 1º - RECREDENCIAR SANDOVAL RIBEIRO PAES 
JUNIOR, CPF: 730.919.952-91, devidamente inscrito 
junto ao Conselho Regional de Psicologia/AP, sob o n° 
CRP: 10ª/02542 jurisdições Pará/Amapá.

Art. 2º - O presente recredenciamento autoriza o 
Psicólogo a realizar exames de avalição psicológica como 
Perito Examinador de Trânsito, para obtenção da Carteira 
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Nacional de Habilitação, conforme estabelecido pela 
Resolução CONTRAN N° 425/2012 tratados no art. 147, I 
e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 3º - O presente recredenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses, no período de 07/03/2020 à 
07/03/2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN-AP

HASH: 2020-0318-0003-0013

PORTARIA N° 223/2020-DETRAN/AP 18 DE MARÇO 
DE 2020

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 
DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas por força do Decreto Estadual n° 0054, 
de 02 de Janeiro de 2015, respectivamente, e;

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual n° 1.453, de 
11 de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP 
em Autarquia;

CONSIDERANDO os preceitos estabelecidos referentes 
às normas de realização de exames elencadas na Lei nº 
9503, de 23 de setembro de 1997, a qual instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro, em especial o seu artigo 148/CTB e, 
artigo 15, § 1, § 2 da Resolução 425/2012 – CONTRAN;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 032/2007-DETRAN/
AP, publicada no DOE nº 3995, de 30 de abril de 2007, que 
estabelece normas gerais e requisitos para Credenciamento 
e Recredenciamento de Médicos junto ao DETRAN/AP, e 
atendeu todas as exigências da referida portaria;

RESOLVE:

Art. 1º - RECREDENCIAR O MÉDICO JÚLIO RAMOS DA 
SILVA, devidamente inscrito junto ao Conselho Regional de 
Medicina/AP, sob o nº 1062/AP, Jurisdição Amapá, para execução 
dos serviços de Médico Perito Examinador de Trânsito, referente 
aos exames Médicos para obtenção da Carteira Nacional de 
Habilitação, pelo período de 12 (doze) meses.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil

Diretor-Presidente do DETRAN-AP

HASH: 2020-0318-0003-0089

PORTARIA N° 224/2020 – DETRAN/AP, DE 18 DE 
MARÇO DE 2020.

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por força do 
Decreto Estadual n° 0054, de 01 de Janeiro de 2015, 
respectivamente, e;

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual n° 1.453, de 
11 de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP 
em Autarquia;

CONSIDERANDO os preceitos estabelecidos referentes 
às normas de realização de exames elencadas na Lei 
nº 9503, de 23 de setembro de 1997, a qual instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro, em especial o seu artigo 
148/CTB e, artigo 15, § 1, § 2 da Resolução 425/2012 – 
CONTRAN;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 073/2012-DETRAN/
AP, publicada no DOE nº 5311, 11 de agosto 2012, que estabelece 
normas gerais sobre o Credenciamento de Entidades Médicas/
Psicológicas e Credenciamento de Médicos/Psicólogos Peritos 
Examinadores junto ao DETRAN/AP.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER O RECREDENCIAMENTO CLÍNICA 
DR JULIO RAMOS sob a razão social empresa CLINICA 
DR JULIO RAMOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.829.234/0001-08 
com sede na AL Isac Alcolumbre nº 79 A, B e C, Bairro 
Central, CEP – 68.900-014, Macapá/AP.

Art. 2º - O presente recredenciamento autoriza a clínica a realizar 
exames de aptidão física e mental conforme estabelecido pela 
Resolução CONTRAN N° 425/2012 tratados no art. 147, I e §§ 
1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 3º - O presente recredenciamento terá vigência pelo período 
de 12 (doze) meses, no período de 11/04/2020 à 11/03/2021.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Polícia Civil
Diretor Presidente
DETRAN/AP

HASH: 2020-0318-0003-0090
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Superintendência de Vigilância

em Saúde

ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico n°.003/2018- PARA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO nº. 300.203.024/2018-SRP/SVS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

TIPO DE LICITAÇÃO: Critério de Julgamento o Menor Preço Por Lote (Total Do Lote).

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE); foi em toda a sua tramitação atendida a 
legislação pertinente.
Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, ADJUDICO a empresa abaixo relacionada, vencedora desse certame nos 
termos da Ata da sessão pública do pregão juntada aos autos.

EMPRESA VENCEDORA:

EMPRESA REGISTRADA: DARKLE R ARAUJO – ME, situada na Av: Mendonça Furado, 1328, Bairro Centro, Cep 68906-350- Macapá/AP 
Fone: 3217-4986 / 9976-9391,  CNPJ sob o n° 28.491.434/0001-50
E-mail. darkle.ap@gmail.com
Representante legal pelo senhora DARKLE RODRIGUES ARAUJO,portadora do RG n° 057952 – AP e do CPF 342.333.692-72, residente e 
domiciliado na Avenida MAR EGEU nº 2463 Cep: 68907-530 MACAPÁ-AP

LOTE ESPEFICAÇÃO Marca UNID QTD P. UNIT P. TOTAL

1 1.1

Alfinete Mapa, material tratamento 
superficial niquelado, material cabeça 
plástico, formato cabeça redonda, cor 
variada, cumprimento 10 mm, caixa c/ 50 
unidades

Goller CX 600 R$ 6,00 (seis reais) R$ 3.600,00 (três mil 
e seiscentos reais)

1.2
Almofada carimbo, plástico, esponja 
absorvente revestida de tecido, médio, não 
entintada, 17 cm, 10 cm.

Goller UND 135  R$ 10,00 (dez 
reais)

R$ 1.350,00 (mil 
trezentos e cinquenta 
reais)

1.3
Apagador para quadro branco, material 
corpo plástico, comprimento 15 cm, largura 
4,50 cm, altura 25 cm, material base feltro

 Compactor UND  90 R$ 10,00 (dez 
reais)

R$ 900,00 
(novecentos reais)

1.4 Apontador lápis, material metal, tipo 
escolar, um furo, cx c/ 12 unidades Leonora Caixa 150 R$ 12,00 (doze 

reais)
R$ 1.800,00 (mil e 
oitocentos reais)

1.5 Apontador lápis, material plástico, tipo 
escolar, um furo, cx c/ 12 unidades Leonora Caixa 150 R$ 24 (vinte e 

quatro reais)
 R$ 3.600,00 (vinte e 
quatro reais)

3 3.1 Bandeja expediente, acrílico, fumê, 35 mm, 
25mm, duplex. Waleu UND 150

R$ 39,50 ( trinta 
e nove reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 5.925,00  (cinco 
mil, novecentos e 
vinte e cinco reais)

3.2 Bandeja expediente, acrílico, fumê, 35 mm, 
25mm, simples. Waleu UND 75

R$ 27,50 (vinte 
e sete reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 2.062,50 (dois 
mil e sessenta e dois 
reais e cinquenta 
centavos)

3.3 Bandeja expediente, acrílico, fumê, 35 mm, 
25mm, triplex. Waleu UND 75

R$ 58,00 
(cinquenta e oito 
reais)

R$ 4.350,00 (quatro 
mil, trezentos e 
cinquenta reais)

3.4 Barbante, material algodão, cor natural, 
rolo 350 g Soberano UND 135 R$ 9,00 (7nove 

reais)

R$ 1.215,00 (mil 
duzentos e quinze 
reais)

4 4.1

Bloco rascunho, material celulose vegetal, 
tipo com pauta, tipo papel apergaminhado, 
comprimento 210 m, gramatura 60 g/m2, 
quantidade de folhas 50 fls, largura 148 
mm bloco com 50 folhas

Jocar Ofice Bloco 15000
R$ 5,50 (cinco 
reais e cinquenta 
centavos)

R$ 82.500,00 
(oitenta e dois mil e 
quinhentos reais)
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4.2

Bloco recado, material papel cor amarela 
canário, largura 76 mm, comprimento 
102 mm, características adicionais auto - 
adesivo, removível, quantidade de folhas 
100 und, pct c/ 1 unid.

 Jocar Ofice Pct 15000
5,50 (oitenta e dois 
mil e quinhentos 
reais)

R$ 82.500,00 
(oitenta e dois mil e 
quinhentos reais)

4.3

Bloco recado, material papel cores variadas 
canário, largura 40 mm, comprimento 
102 mm, características adicionais auto - 
adesivo, removível, quantidade de folhas 
100 und, pct c/ 4 unid.

Jocar Ofice Pct 15000 R$  6,20( seis reais 
e vinte centavos)

R$ 93.000,00 
(noventa e três mil 
reais)

5 5.1 Bobina máquina calcular 57X50mm, 
modelo Summa 220 Regispel UND 15

R$ 5,20 (cinco 
reais e vinte 
centavos)

R$ 78,00 (setenta e 
oito reais)

5.2 Borracha branca, apagadora, material 
borracha natural, 45X18mm cx c; 20 unid. Leonora UND 450 R$ 21,00 (vinte e 

um reais)

R$ 9.450,00 (nove 
mil, quatrocentos e 
cinquenta reais)

5.3
Borracha bicolor, apagadora escrita lápis, 
material borracha natural, 45X18X8mm, 
cor branca, cx c; 20 unid.

 Leonora Caixa  378 R$ 13,00 (treze 
reais)

R$ 4.914,00 (nove 
mil, quatrocentos e 
cinquenta reais)

5.4 Corretivo líquido, base d’agua - secagem 
rápida, frasco, papel comum ml, 18 ml Delta Caixa 750

R$ 3,40 (três 
reais e quarenta 
centavos)

R$ 2.550,00 (dois 
mil, quinhentos e 
cinquenta reais)

6 6.1
Caixa arquivo, material plástico corrugado 
flexível, dimensões 340X240X130mm, cor 
amarela, pct c/ 20 unid.

 Polycart  Pct  300 R$  114,00 (cento 
e quatorze reais)

R$ 34.200,00 (trinta 
e quatro mil e 
duzentos reais)

6.2

Calculadora de mesa, 12 dígitos, visor 
LCD, cor preta, impressão em duas cores, 
bobina de impressão 57x50 mm, manual 
em português

 Master 
Print UND 30 R$ 30,00 (trinta 

reais)
R$  900,00 
(novecentos reais)

6.3

Calculadora de bolso, 08 dígitos, memoria 
independente, realiza cálculos percentuais, 
raiz quadrada e operações matemáticas 
básicos, alimentação a pilha, dimensão: 
8,8 mm x 56mm x 87 mm, e manual em 
português

 Master 
Print  UND  120 R$ 16,00 

(dezesseis reais)

R$ 1.920,00 (mil 
novecentos e vinte 
reais)

7 7.1

Caneta esferográfica cristal, formato corpo 
hexagonal, ponta média de 1 mm, largura 
da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma 
cor da tinta, material ponta plástico com 
esfera de tungstênio, cor tinta azul, cx c/ 
50 unid.

 Compactor  Caixa  450 R$ 40,00 (quarenta 
reais)

R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais)

7.2

Caneta esferográfica cristal, formato corpo 
hexagonal, ponta média de 1 mm, largura 
da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma 
cor da tinta, material ponta plástico com 
esfera de tungstênio, cor tinta preta, cx c/ 
50 unid.

 Compactor  Caixa  450 R$ 40,00 (quarenta 
reais)

R$  18.000,00 
(dezoito mil reais)

7.3

Caneta esferográfica cristal, formato corpo 
hexagonal, ponta média de 1 mm, largura 
da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma 
cor da tinta, material ponta plástico com 
esfera de tungstênio, cor tinta vermelha, cx 
c/ 50 unid.

 Compactor    Caixa  450 R$  40,00 
(quarenta reais)

R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais)

7.4
Caneta hidrográfica, material plástico, 
ponta feltro, espessura escrita grossa, cx 
c/ 12 unid. cores variadas.

 Leonora  Caixa  150 R$ 12,00 (doze 
reais)

R$ 1.800,00 (mil e 
oitocentos reais)

7.5

Caneta indicador, material aço tipo 
indicadores laser, alcance 500 m, 
aplicação didática e acadêmica, para 
quadro magnético.

Multilaser UND 30
R$ 148,00 (cento 
e quarenta e oito 
reais)

R$ 4.440,00 (quatro 
mil, quatrocentos e 
quarenta reais)

 7.6 Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, 
amarela (cx c/ 12 unid) Leonora Caixa 300

R$ 22,50 (vinte 
e dois reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)
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7.7 Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, 
azul (cx c/ 12 unid) Leonora Caixa 300

R$  22,50 (vinte 
e dois reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)

7.8 Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, 
laranja (cx c/ 12 unid) Leonora Caixa 300

R$ 22,50 (vinte 
e dois reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)

7.9 Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, 
rosa (cx c/ 12 unid) Leonora Caixa 300

R$22,50(vinte 
e dois reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)

7.10 Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, 
vermelha (cx c/ 12 unid) Leonora Caixa 300

R$ 22,50 (vinte 
e dois reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)

8 8.1
Capa encadernação, material polipropileno, 
cor fumê, 210 x 297 mm, espessura 0,30 
mm, pct c/ 100 unid.

 Alaplast  Pct  150
R$ 57,00 
(cinquenta e sete 
reais)

R$  8.550,00 (oito 
mil, quinhentos e 
cinquenta reais)

8.2
Capa encadernação, material PVC - 
Cloreto de polivinila, cor: preta, 210 x 297 
mm, espessura 0,30 mm, pct c/ 100 unid.

 Alaplast  Pct  150
R$ 57,00 
(cinquenta e sete 
reais)

R$ 8.550,00 oito 
mil, quinhentos e 
cinquenta reais

8.3 Cartolina, celulosa vegetal,180 g/m2, 210 
mm, 297 m, rosa. Jandaia Folha 120 R$ 0,95 (noventa e 

cinco centavos)
R$  114,00 (cento e 
quatorze reais)

8.4 Cartolina, celulosa vegetal,180 g/m2, 210 
mm, 297 m, amarela. Jandaia Folha 120 R$ 0,95 (noventa e 

cinco centavos)
R$ 114,00 (cento e 
quatorze reais)

8.5 Cartolina, celulosa vegetal,180 g/m2, 210 
mm, 297 m, azul. Jandaia Folha 120 R$ 0,95 (noventa e 

cinco centavos)
R$  114,00 (cento e 
quatorze reais)

 8.6 Cartolina, celulosa vegetal,180 g/m2, 210 
mm, 297 m, branca. Jandaia Folha 120 R$ 0,95 (noventa e 

cinco centavos)
R$ 114,00 (cento e 
quatorze reais)

8.7 Cartolina, celulosa vegetal,180 g/m2, 210 
mm, 297 m, verde. Jandaia Folha 120 R$ 0,95 (noventa e 

cinco centavos)
R$ 114,00 (cento e 
quatorze reais)

8.8 Folha isopor, comprimento 1 m, largura 
0,50, espessura 50 mm. Isoeste UND 150

R$ 4,30 (quatro 
reais e trinta 
centavos)

R$ 645,00 
(seiscentos e 
quarenta e cinco 
reais)

8.9
Giz cera, material cera plástica c/ corante 
atóxico, cor variadas, tamanho grande, 
espessura grossa cx c/ 12 unid

 Piratininga  Caixa  150 R$ 5,00 (cinco 
reais)

R$ 750,00 
(setecentos e 
cinquenta reais)

9 9.1 Cavalete de sustentação (flip chart) São 
Domingos UND 45

R$ 165,00 (cento 
e sessenta e cinco 
reais)

R$ 7.425,00 (sete 
mil, quatrocentos e 
vinte e cinco reais)

9.2
Cesto para lixo sem tampa, com 
capacidade de 12 litros, em polipropileno, 
na cor verde.

Plasvalle UND 113 R$ 40,00 (quarenta 
reais)

R$ 4.520,00 (quatro 
mil, quinhentos e 
vinte reais)

9.3 Cinta elástica, material, látex, forma circular 
tamanho 18, cx de 100g  (liga elástica). Mercur Caixa 300 R$ 7,30 (quarenta 

reais)

R$ 2.190,00 (dois 
mil, cento e noventa 
reais)

10 10.1
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 0/0, 
formato paralelo cx c/ 100 unid.

 Iara  Caixa  750
R$ 2,50 (dois 
reais e cinquenta 
centavos)

R$ 1.875,00 (mil 
oitocentos e setenta 
e cinco reais)

10.2
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 1/0, 
formato paralelo cx c/ 100 unid.

 Iara  Caixa  750
R$ 2,50 (dois 
reais e cinquenta 
centavos)

R$ 1.875,00 (mil 
oitocentos e setenta 
e cinco reais)

10.3
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 2/0, 
formato paralelo cx c/ 100 unid.

 Iara  Caixa  750
R$ 2,50 (dois 
reais e cinquenta 
centavos)

R$ 1.875,00 (mil 
oitocentos e setenta 
e cinco reais)

10.4
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 4/0, 
formato paralelo cx c/ 50 unid.

 Iara  Caixa  750 R$ 3,00 (três reais)
R$ 2.250,00 (dois 
mil, duzentos e 
cinquenta reais)

10.5
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 3/0, 
formato paralelo cx c/ 50 unid.

 Iara  Caixa  750
R$ 2,50 (dois 
reais e cinquenta 
centavos)

R$ 1.875,00 (mil 
oitocentos e setenta 
e cinco reais)
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 10.6
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 6/0, 
formato paralelo cx c/ 50 unid.

 Iara  Caixa  750 R$ 3,20 (três reais 
e vinte centavos)

R$ 2.400,00 (dois mil 
e quatrocentos reais)

 10.7
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 8/0, 
formato paralelo cx c/ 25 unid.

 Iara  Caixa  750
R$ 4,08 (quatro 
reais e oito 
centavos)

R$ 3.060,00 (três mil 
e sessenta reais)

11 11.1
Cola bastão, em resina a base de glicerina, 
secagem rápida, aplicação em papel, tubo 
c/ 20g

 Tris  Tubo  300
R$ 8,40 (oito 
reais e quarenta 
centavos)

R$ 2.520,00 (dois 
mil, quinhentos e 
vinte reais)

11.2
Cola, acetato de polivinila, branca, papel/
cortiça e material poroso, com bico 
aplicador, pastosa, 90g.

 Piratininga  UND  600
R$ 2,90 (dois 
reais e noventa 
centavos)

R$ 1.740,00 (mil 
setecentos e 
quarenta reais)

11.3 Cola, cianicrilato, materiais porosos, bico 
aplicador, instantânea. Rend cola Tubo 150

R$ 4,75 (quatro 
reais e setenta e 
cinco centavos)

R$ 712,50 
(setecentos e doze 
reais e cinquenta 
centavos)

11.4

Cola, composição silicone, aplicação 
pistola quente, características adicionais 
com 7,5 mm de diâmetro e 30 cm de 
comprimento, tipo bastão, caixa c/ 2 unid.

 Leonora  Caixa   300 R$ 3,00 (três reais) R$ 900,00 
(novecentos reais)

11.5 Cola, polivinil acetato - pva, incolor, papel 
vidro e isopor, atóxica 40g Piratininga Tubo 450

R$ 3,70 (três 
reais e setenta 
centavos)

R$  1.665,00 
(mil seiscentos e 
sessenta e cinco 
reais)

12 12.1

Colchete nº 09, em aço latonado, 
niquelado resistente e de boa qualidade, 
medindo 5,0 cm de comprimento, caixa 
contendo 72 unidades, prazo de validade 
indeterminado.

         Iara  Caixa  750
R$ 5,43 (cinco 
reais e quarenta e 
três centavos)

R$ 4.072,50 (quatro 
mil e setenta e dois 
reais e cinquenta 
centavos)

12.2

Colchete nº 12, em aço latonado, 
niquelado resistente e de boa qualidade, 
medindo 06 cm de comprimento, caixa 
contendo 72 unidades, prazo de validade 
indeterminado.

 Iara  Caixa   750 R$ 7,00 (sete 
reais)

R$ 5.250,00 (cinco 
mil, duzentos e 
cinquenta reais)

12.3

Colchete nº 15, em aço latonado, 
niquelado resistente e de boa qualidade, 
medindo 07 cm de comprimento, caixa 
contendo 72 unidades, prazo de validade 
indeterminado.

  Iara   Caixa  750 R$ 10,00 (dez 
reais)

R$ 7.500,00 (sete mil 
e quinhentos reais)

13 13.1 copo descartável polietileno,180 ml, água. 
(caixa c/ 25 cento) FC Caixa 1500

R$ 77,50 (setenta 
e sete reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 116.250,00 (cento 
e dezesseis mil, 
duzentos e cinquenta 
reais)

13.2 copo descartável polietileno, 50 ml, água. 
(caixa c/ 50 cento) FC Caixa 1500

R$ 77,50 (setenta 
e sete reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 116.250,00 (cento 
e dezesseis mil, 
duzentos e cinquenta 
reais)

14 14.1

Envelope, material papel kraft, gramatura 
80 g/m2, tipo saco comum, comprimento 
340 mm, largura 240mm, cor ouro, 
característica adicionais modelo oficio cx 
c/ 250 unid.

 Ipecol  Caixa  75

R$  178,50 (cento 
e setenta e oito 
reais e cinquenta 
centavos)

R$ 13.387,50 (treze 
mil, trezentos e 
oitenta e sete reais e 
cinquenta centavos)

14.2

Envelope, material papel kraft, gramatura 
80 g/m2, tipo saco comum, comprimento 
410 mm, largura 310 mm, cor parda, 
característica adicionais modelo oficio cx 
c/ 250 unid.

Ipecol Caixa 75

R$ 178,50 (cento 
e setenta e oito 
reais e cinquenta 
centavos)

R$ 13.387,50 (treze 
mil, trezentos e 
oitenta e sete reais e 
cinquenta centavos)

14.3

Envelope, material papel kraft, gramatura 
80 g/m2, tipo saco comum, comprimento 
410 mm, largura 310 mm, cor branca, 
característica adicionais modelo oficio cx 
c/ 250 unid.

 Ipecol  Caixa  75
R$  239,00 
(duzentos e trinta e 
nove reais)

R$  17.925,00 
(dezessete mil, 
novecentos e vinte e 
cinco reais)

14.4

Espiral para encadernação diâmetro 14 
mm, material plástico, capacidade para 
encadernação de 85 Folhas, comprimento 
330 mm, cor preta, pacote com 50 unid.

 EJR  Pacote  75
R$  18,85 (dezoito 
reais e oitenta e 
cinco centavos)

R$ 1.413,75  (mil 
quatrocentos e treze 
reais e setenta e 
cinco centavos)
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14.5

Espiral para encadernação diâmetro 14 
mm, material plástico, capacidade para 
encadernação de 120 Folhas, comprimento 
330 mm, cor preta, pacote com 50 unid.

 EJR  Pacote  75 R$ 22,00 (vinte e 
dois reais)

R$ 1.650,00 (mil 
seiscentos e 
cinquenta reais)

 14.6

Espiral para encadernação diâmetro 14 
mm, material plástico, capacidade para 
encadernação de 140 Folhas, comprimento 
330 mm, cor preta, pacote com 50 unid.

 EJR  Pacote  75 R$  22,00 (vinte e 
dois reais)

R$ 1.650,00 (mil 
seiscentos e 
cinquenta reais)

14.7

Espiral para encadernação diâmetro 14 
mm, material plástico, capacidade para 
encadernação de 200 Folhas, comprimento 
330 mm, cor preta, pacote com 50 unid.

 EJR  Pacote  75 R$  22,00 (vinte e 
dois reais)

R$  1.650,00 
(mil seiscentos e 
cinquenta reais)

15 15.1

Estilete, lâmina medindo aproximadamente 
1 cm de largura x 9 cm de comprimento, 
de boa qualidade, prazo de validade 
indeterminado.

 Leonora UND  60
R$ 1,50 (um 
real e cinquenta 
centavos)

R$  90,00 (noventa 
reais)

15.2

Estilete, lâmina medindo aproximadamente 
2 cm de largura x 12 cm de comprimento, 
de boa qualidade, prazo de validade 
indeterminado.

 Leonora  UND  60 R$  2,00 (dois 
reais)

R$  120,00 (cento e 
vinte reais)

15.3

Etiqueta autocolante multiuso para 
impressora laser e jato de tinta, 101,6 mm 
x 50,8 m, sendo 10 etiquetas por folha, 
pacote com 25 folhas

Max Print Pct  75 R$   20,00 (vinte 
reais)

R$  1.500,00 (mil e 
quinhentos reais)

15.4

Etiqueta autocolante multiuso para 
impressora laser e jato de tinta, 66,7 mm 
x 25,4 m, sendo 30 etiquetas por folha, 
pacote com 25 folhas

 Max Print Pct  75 R$  20,00 (vinte 
reais)

R$  1.500,00 (mil e 
quinhentos reais)

15.5 Extrator grampo, aço, espátula, cromado. Leonora UND 300 R$   2,00 (dois 
reais)

R$   600,00 
(seiscentos reais)

 15.6 Fita adesiva crepe para uso gerais, 
dimensões rolo 48mm x 50m. Eurocel UND 750 R$  9,00 (nove 

reais)

R$  6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)

15.7 Fita adesiva dupla face, para uso gerais, 
dimensões rolo 19mm x 30m. Eurocel UND 750 R$  6,00 (seis 

reais)

R$  4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos 
reais)

15.8 Fita adesiva dupla face, para uso gerais, 
dimensões rolo 24mm x 30m. Eurocel UND 750 R$  7,00 (sete 

reais)

R$  5.250,00 (cinco 
mil, duzentos e 
cinquenta reais)

15.9

Fita adesiva embalagem, polipropileno, 
dimensões rolo 50mm x 50m, espessura 
0,20 mm, aplicação empacotamento geral 
e reforço pacotes, tipo tubete papelão, cor 
transparente.

Eurocel UND 4500
R$   4,80 (quatro 
reais e oitenta 
centavos)

R$   21.600,00 
(vinte e um mil e 
seiscentos reais)

15.10 Fita adesiva, polipropileno, dimensões rolo 
19mm x 50m, multiuso. Eurocel UND 600

R$  2,60 (dois 
reais e sessenta 
centavos)

R$  1.560,00 (mil 
quinhentos e 
sessenta reais)

 15.11 Fita de cetim, 11 mm, cor vermelha, rolo 
com 50m Eurocel Rolo 30

R$   7,93 (sete 
reais e noventa e 
três centavos)

R$   237,90 
(duzentos e trinta e 
sete reais e noventa 
centavos)

16 16.1

Grampeador tipo pistola, todo feito em 
aço, cabo emborrachado, capacidade para 
grampos 106/5 a 106/8, grampeador de 
pressão.

 Leonora  UND  30

R$   117,50 (cento 
e dezessete 
reais e cinquenta 
centavos)

R$  3.525,00 (três 
mil, quinhentos e 
vinte e cinco reais)

16.2 Grampeador, pintado, metal e plástico, 
mesa, capacidade 12 fls papel (pequeno). Gramp Line UND 750

R$  20,80 (vinte 
reais e oitenta 
centavos)

R$  15.600,00 
(quinze mil e 
seiscentos reais)

16.3 Grampeador, pintado, metal e plástico, 
mesa, capacidade 170 fls papel (grande). Gramp Line UND 150

R$  139,00 (cento 
e trinta e nove 
reais)

R$  20.850,00 (vinte 
mil, oitocentos e 
cinquenta reais)

16.4 Grampeador, pintado, metal e plástico, 
mesa, capacidade 30 fls papel (médio). Gramp Line UND 150

37,70 (trinta e sete 
reais e setenta 
centavos)

R$  5.655,00 (cinco 
mil, seiscentos e 
cinquenta e cinco 
reais)
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16.5
Grampo grampeador, material metal, 
tratamento superficial galvanizado, 
tamanho 23/13, cx c/ 5.000 unidades

 Iara  Caixa  300 R$  15,00 (quinze 
reais)

R$  4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos 
reais)

 16.6
Grampo grampeador, material metal, 
tratamento superficial niquelado, tamanho 
26/6, cx c/ 5.000 unidades

 Iara  Caixa  300
R$  6,40 (seis 
reais e quarenta 
centavos)

R$  1.920,00 (mil 
novecentos e vinte 
reais)

16.7
Grampo grampeador, material metal, 
tratamento superficial galvanizado, 
tamanho 23/8, cx c/ 5.000 unidades

 Iara Caixa  300  R$  12,00 (doze 
reais)

R$  3.600,00 (três mil 
e seiscentos reais)

16.8 Grampo grampeador, metal, cobreado, 
tamanho 9/10, cx c/ 5.000 unidades Iara Caixa 600 R$  12,00 (doze 

reais)
R$   7.200,00 (sete 
mil e duzentos reais)

16.9 Grampo grampeador, metal, niquelado, 
tamanho 106/6, cx c/ 5.000 unidades Iara Caixa 150 R$   15,00 (quinze 

reais)

R$   2.250,00 (dois 
mil, duzentos e 
cinquenta reais)

16.10
Grampo grampeador, material metal, 
tratamento superficial galvanizado, 
tamanho 23/6, cx c/ 5.000 unidades

 Iara  Caixa  75 R$  15,00 (quinze 
reais)

R$  1.125,00 (mil 
cento e vinte e cinco 
reais)

 16.11
Grampo grampeador, material metal, 
tratamento superficial galvanizado, 
tamanho 23/10, cx c/ 5.000 unidades

Iara Caixa 75 R$  15,00 (quinze 
reais)

R$  1.125,00 (mil 
cento e vinte e cinco 
reais)

17 17.1
Índice telefônico, capa plástica, 58 fls, 75g/
m2, 125 x 193 mm, encadernação espiral 
plástico.

 Jandaia  UND  15 R$  30,00 (trinta 
reais)

R$  450,00 
(quatrocentos e 
cinquenta reais)

17.2

Lacre malote, material polipropileno de 
alta resistência, tipo espinha de peixe, 
aplicação malote característica adicionais 
numerado, inviolável, travamento bilateral, 
comprimento 16 cm, c/ 60 und

 VMP  Saco  15 R$  36,00 (trinta e 
seis reais)

R$  540,00 
(quinhentos e 
quarenta reais)

17.3 Lápis de cor, madeira, diversas, tamanho 
grande com 12 cores Leonora Caixa 150

R$  8,40 (oito 
reais e quarenta 
centavos)

R$  1.260,00 (mil 
duzentos e sessenta 
reais)

17.4

Lápis preto Evolution, durez carga HB, 
grafite nº 2 , corpo plástico, formato 
hexagonal, características adicionais sem 
borracha apagadora, caixa c/ 144 unid.

 Leonora  Caixa  750

R$   62,60 
(sessenta e dois 
reais e sessenta 
centavos)

R$  46.950,00 
(quarenta e seis 
mil, novecentos e 
cinquenta reais)

17.5

Livro Ata, em papel sulfite com gramatura 
75g/m2, com 50 folhas pautadas 
costuradas e numeradas sequencialmente 
medindo 210 mm x 297 mm, capa de 
papelão plastificada 700 g/m2 preta.

 São 
Domingos  UND 75 R$  10,00 ( dez 

reais)

R$  750,00 
(setecentos e 
cinquenta reais)

 17.6

Livro Ata, em papel sulfite com gramatura 
75g/m2, com 200 folhas pautadas 
costuradas e numeradas sequencialmente 
medindo 210 mm x 297 mm, capa de 
papelão plastificada 700 g/m2 preta.

São 
Domingos  UND  75 R$  23,00 (vinte e 

três reais)

R$  1.725,00 (mil 
setecentos e vinte e 
cinco reais)

17.7

Livro Ata, em papel sulfite com gramatura 
75g/m2, com 100 folhas pautadas 
costuradas e numeradas sequencialmente 
medindo 210 mm x 297 mm, capa de 
papelão plastificada 700 g/m2 preta.

 São 
Domingos  UND  75

R$  13,59 (treze 
reais e cinquenta e 
nove centavos)

R$  1.019,25 (mil 
e dezenove reais 
e vinte e cinco 
centavos)

17.8

Livro protocolo, papel off-set, 104 fls,225 
mm x 157mm, dura, com folhas pautadas 
e numeradas sequencialmente, capa 
papelão, 54g/m2

 São 
Domingos  UND  75 R$  10,00 ( dez 

reais)

R$  750,00 
(setecentos e 
cinquenta reais)

18 18.1

Papel A4, papel alcalino, 210 mm x 
297mm, resmas com 500 fls cada, com 
gramatura 75g/m2, embalado em papel de 
propriedade térmica e ante umidade.

 Report  Resma  4500
R$  23,90 (vinte 
e três reais e 
noventa centavos)

R$  107.550,00 
(cento e sete 
mil, quinhentos e 
cinquenta reais)

18.2

Papel A4, papel reciclado, 210 mm x 
297mm, resmas com 500 fls cada, com 
gramatura 75g/m2, embalado em papel de 
propriedade térmica e ante umidade.

 Report  Resma  4500 R$  30,00 (trinta 
reais)

R$  135.000,00 
(cento e trinta e cinco 
mil reais)

18.3
Papel almaço, material celulose vegetal, 
gramatura 75 g/m2, 310 x 200 mm, com 
pauta e margem pct c/ 100 und

São 
Domingos  Pct  30 R$   50,00 

(cinquenta reais)
R$  1.500,00 (mil e 
quinhentos reais)
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18.4

Papel carbono, material película poliéster, 
aplicação escrita manual, tipo monoface, 
comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor 
preta caixa c/ 100 unid.

 Goller  Caixa  30

R$  39,50 (trinta 
e nove reais 
e cinquenta 
centavos)

R$  1.185,00 (mil 
cento e oitenta e 
cinco reais)

18.5 Papel manilha para embrulho rolo de 100 
m x 80 cm. VMP Rolo 8 R$  60,00 

(sessenta reais)

R$  480,00 
(quatrocentos e 
oitenta reais)

 18.6 Papel para flip chart, material celulose 
vegetal, gramatura 90g/m2, OFF PAPER Resma 300 R$  60,00 

(sessenta reais)
R$  18.000,00 
(dezoito mil reais)

18.7 Papel A4, fotográfico 210 x 297 mm, 
gramatura 160g, pacote com 50 fls. Master Print Pct 75

R$  41,75 
(quarenta e um 
reais e setenta e 
cinco centavos)

R$  3.131,25 (três 
mil, cento e trinta e 
um reais e vinte e 
cinco centavos)

18.8
Papel Kraft, material celulose vegetal, 
gramatura 120g/m2, comp. 96 cm largura 
66 cm cor branca

 VMP  Folha  90 R$  4,00 (quatro 
reais)

R$  360,00 
(trezentos e sessenta 
reais)

18.9
Papel Kraft, material celulose vegetal, 
gramatura 120g/m2, comp. 96 cm largura 
66 cm cor parda

 VMP Folha  300 R$   5,00 (cinco 
reais)

R$  1.500,00 (mil e 
quinhentos reais)

18.10 Papel Vergê, celulose vegetal, branca, 
120g/m2, 210 x 297mm, caixa com 25 fls. OFF PAPER Caixa 285

R$  20,80 (vinte 
reais e oitenta 
centavos)

R$  5.928,00 (cinco 
mil, novecentos e 
vinte e oito reais)

 18.11 Papel Vergê, celulose vegetal, palha, 120g/
m2, 210 x 297mm, caixa com 25 fls. OFF PAPER Caixa 285

R$  20,80 (vinte 
reais e oitenta 
centavos)

R$  5.928,00 (cinco 
mil, novecentos e 
vinte e oito reais)

18.12 Papel Vergê, celulose vegetal, salmão 
120g/m2, 210 x 297mm, caixa com 25 fls. OFF PAPER Caixa 285

R$  20,80 (vinte 
reais e oitenta 
centavos)

R$  5.928,00 (cinco 
mil, novecentos e 
vinte e oito reais)

20.1 Percevejo, metal latonado, niquelado, 
caixa c/ 100 unid Goller Caixa 30 R$  5,00 (cinco 

reais)
R$  150,00 (cento e 
cinquenta reais)

20.2

Perfurador papel, material ferro fundido, 
tipo médio, tratamento superficial 
pintado, capacidade de perfuração 60 fls, 
funcionamento manual.

Gramp Line  UND  150 R$  60,00 
(sessenta reais)

R$  9.000,00 (nove 
mil reais)

20.3 Perfurador papel, metal e plástico, grande, 
pintado, 20 fls, funcionamento manual. Gramp Line UND 150 R$  30,00 (trinta 

reais)

R$  4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos 
reais)

20.4

Pincel atômico, composição resina 
termoplástica, tinta a base de álcool, 
corantes, resinas, solventes, aditivos e 
ponta de feltro Espessura da escrita; 2,0m, 
4,5mm, 8,0mm, cor tinta azul, caixa c/ 12 
unidades

 Gramp Line  Caixa  75
R$  29,60 (vinte 
e nove reais e 
sessenta centavos)

R$  2.220,00 (dois 
mil, duzentos e vinte 
reais)

20.5

Pincel atômico, composição resina 
termoplástica, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes, aditivos e 
ponta de feltro Espessura da escrita; 2,0m, 
4,5mm, 8,0mm, cor tinta preta, caixa c/ 12 
unidades

 Gramp Line  Caixa  75
R$  29,60 (vinte 
e nove reais e 
sessenta centavos)

R$  2.220,00 (dois 
mil, duzentos e vinte 
reais)

 20.6

Pincel atômico, composição resina 
termoplástica, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes, aditivos e 
ponta de feltro Espessura da escrita; 2,0m, 
4,5mm, 8,0mm, cor tinta vermelha, caixa c/ 
12 unidades

 Gramp Line  Caixa  75
R$  29,60 (vinte 
e nove reais e 
sessenta centavos)

R$  2.220,00 (dois 
mil, duzentos e vinte 
reais)

20.7 Pincel marcador permanente cd, plástico, 
feltro, vermelha. Gramp Line Caixa 75

R$  41,75 
(quarenta e um 
reais e setenta e 
cinco centavos)

R$  3.131,25 (três 
mil, cento e trinta e 
um reais e vinte e 
cinco centavos)

20.8 Pincel quadro branco/ magnético, plástico, 
feltro, descartável, azul (cx c/ 12 unid) Gramp Line Caixa 150

R$  47,50 
(quarenta e sete 
reais e cinquenta 
centavos)

R$  7.125,00 (sete 
mil, cento e vinte e 
cinco reais)
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20.9 Pincel quadro branco/ magnético, plástico, 
feltro, descartável, preto (cx c/ 12 unid) Gramp Line Caixa 150

R$  47,50 
(quarenta e sete 
reais e cinquenta 
centavos)

R$  7.125,00 (sete 
mil, cento e vinte e 
cinco reais)

20.10 Pincel quadro branco/ magnético, plástico, 
feltro, descartável, vermelho (cx c/ 12 unid) Gramp Line Caixa 150

R$  47,50 
(quarenta e sete 
reais e cinquenta 
centavos)

R$  7.125,00 (sete 
mil, cento e vinte e 
cinco reais)

21 21.1

Pistola aplicadora, de cola quente, 
tensão alimentação bivolt v, potência 
40w, temperatura 200° aplicação papelão 
/ papel madeira / tecido, característica 
adicionais diâmetro entrada bastão 7,5 mm

 Leonora  UND  75

R$  41,75 
(quarenta e um 
reais e setenta e 
cinco centavos)

R$  3.131,25 (três 
mil, cento e trinta e 
um reais e vinte e 
cinco centavos)

21.2 Porta - caneta, acrílico, 230 mm, 100 mm, 
escritório, com 3 divisões fumê. Waleu UND 300

R$  10,70 (dez 
reais e setenta 
centavos)

R$  3.210,00 (três 
mil, duzentos e dez 
reais)

21.3

Prancheta portátil, acrílico, transparente, 
comprimento 345 mm, largura235 mm, 
característica adicionais com prendedor 
metálico

 Waleu  UND  450

R$  17,50 
(dezessete reais 
e cinquenta 
centavos)

R$  7.875,00 (sete 
mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais)

21.4
Protetor de crachá, material de PVC cristal, 
comprimento 10,5 x8,5 cm, características 
adicionais com prendedor tipo jacaré

 Waleu  UND  300
R$  4,35 (quatro 
reais e trinta e 
cinco centavos)

R$  1.305,00 (mil 
trezentos e cinco 
reais)

21.5

Quadro branco 1,20 x 0,90 metro, moldura 
em alumínio, matéria prima empregada: 
chapa madeira verificada branco brilhante 
3mm. Acabamento com moldura em 
alumínio natural, acompanha suporte para 
afixação e suporte para apagador/canetas

 Cortiart  UND  150
R$  156,00 (cento 
e cinquenta e seis 
reais)

R$  23.400,00 
(vinte e três mil e 
quatrocentos reais)

 21.6

Quadro branco 1,5 x 1,5 metro, moldura em 
alumínio, matéria prima empregada: chapa 
madeira verificada branco brilhante 3mm. 
Acabamento com moldura em alumínio 
natural, acompanha suporte para afixação 
e suporte para apagador/canetas

 Cortiart  UND  150

R$  208,50 
(duzentos e oito 
reais e cinquenta 
centavos)

R$  31.275,00 (trinta 
e um mil, duzentos e 
setenta e cinco reais)

 21.7

Quadro branco 2 x 1 metro, moldura em 
alumínio, matéria prima empregada: chapa 
madeira verificada branco brilhante 3mm. 
Acabamento com moldura em alumínio 
natural, acompanha suporte para afixação 
e suporte para apagador/canetas

Cortiart UND 150

R$  367,00 
(trezentos e 
sessenta e sete 
reais)

R$  55.050,00 
(cinquenta e cinco 
mil e cinquenta reais)

22 22.1 Régua comum, plástico cristal, 30 cm, 
militada, rígido, transparente Waleu UND 750 R$  1,00 (um real)

R$  750,00 
(setecentos e 
cinquenta reais)

22.2 Régua comum, plástico cristal, 50 cm, 
militada, rígido, transparente Waleu UND 750

R$  3,35 (três reais 
e trinta e cinco 
centavos)

R$  2.512,50 (dois 
mil, quinhentos 
e doze reais e 
cinquenta centavos)

22.3 Saco para presente transparente com 
estampas diversas, 40cm x 30 cm VMP UND 3000 R$  1,15 (um real e 

quinze centavos)

R$  3.450,00 (três 
mil, quatrocentos e 
cinquenta reais)

22.4

Tesoura, material aço inoxidável, tamanho 
8,5 pol, comprimento 21 cm, características 
adicionais cabo plástico, (fabricação 
nacional)

   Waleu UND  300
R$  11,75 (onze 
reais e setenta e 
cinco centavos)

R$  3.525,00 (onze 
reais e setenta e 
cinco centavos)

22.5
Tinta para carimbo, cor azul, componentes 
água, pigmentos, aspectos físicos líquido, 
capacidade do frasco 42 ml.

 Radex  Frasco  75 R$  6,00  (seis 
reais)

R$  450,00 
(quatrocentos e 
cinquenta reais)

 22.6
Tinta para carimbo, cor preta, componentes 
água, pigmentos, aspectos físicos líquido, 
capacidade do frasco 42 ml.

 Radex  Frasco  75 R$  6,00 (seis 
reais)

R$  450,00 
(quatrocentos e 
cinquenta reais)

 22.7
Tinta para carimbo, cor vermelha, 
componentes água, pigmentos, aspectos 
líquidos, capacidade do frasco 42 ml.

Radex Frasco 45
R$  5,99 (cinco 
reais e noventa e 
nove centavos)

R$  269,55 (duzentos 
e sessenta e nove 
reais e cinquenta e 
cinco centavos)



Quarta-feira, 18 de Março de 2020Seção 02• Nº  7.126Diário Oficial

120 de 139

VALOR 
TOTAL R$  1.419.637,70 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta centavos)

               
Macapá-AP, 03 de março de 2020.
Adriana da Silva Lopes
Pregoeira/SVS

HASH: 2020-0318-0002-9994

HOMOLOGAÇÃO

Homologo após constatada a regularidade dos atos procedimentais, Pregão Eletrônico 003/2018-SRP/SVS, 
PROCESSO Nº 300203.024/2018-SVS, MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO – SRP. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Critério de Julgamento o Menor Preço Por Lote (Total Do Lote).OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 
(EXPEDIENTE)

EMPRESA VENCEDORA:

EMPRESA REGISTRADA: DARKLE R ARAUJO – ME, situada na Av: Mendonça Furado, 1328, Bairro Centro, Cep 68906-350- Macapá/AP 
Fone: 3217-4986 / 9976-9391,  CNPJ sob o n° 28.491.434/0001-50

E-mail. darkle.ap@gmail.com

Representante legal pelo senhora DARKLE RODRIGUES ARAUJO,portadora do RG n° 057952 – AP e do CPF 342.333.692-72, residente e 
domiciliado na Avenida MAR EGEU nº 2463 Cep: 68907-530 MACAPÁ-AP

LOTE ESPEFICAÇÃO Marca UNID QTD P. UNIT P. TOTAL

1 1.1

Alfinete Mapa, material tratamento 
superficial niquelado, material cabeça 
plástico, formato cabeça redonda, cor 
variada, cumprimento 10 mm, caixa c/ 50 
unidades

Goller CX 600 R$ 6,00 (seis reais) R$ 3.600,00 (três mil 
e seiscentos reais)

1.2
Almofada carimbo, plástico, esponja 
absorvente revestida de tecido, médio, não 
entintada, 17 cm, 10 cm.

Goller UND 135  R$ 10,00 (dez 
reais)

R$ 1.350,00 (mil 
trezentos e cinquenta 

reais)

1.3
Apagador para quadro branco, material 
corpo plástico, comprimento 15 cm, largura 
4,50 cm, altura 25 cm, material base feltro

 Compactor UND  90 R$ 10,00 (dez 
reais)

R$ 900,00 
(novecentos reais)

1.4 Apontador lápis, material metal, tipo 
escolar, um furo, cx c/ 12 unidades Leonora Caixa 150 R$ 12,00 (doze 

reais)
R$ 1.800,00 (mil e 
oitocentos reais)

1.5 Apontador lápis, material plástico, tipo 
escolar, um furo, cx c/ 12 unidades Leonora Caixa 150 R$ 24 (vinte e 

quatro reais)
 R$ 3.600,00 (vinte e 

quatro reais)

3 3.1 Bandeja expediente, acrílico, fumê, 35 
mm, 25mm, duplex. Waleu UND 150

R$ 39,50 ( trinta 
e nove reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 5.925,00  (cinco 
mil, novecentos e 
vinte e cinco reais)

3.2 Bandeja expediente, acrílico, fumê, 35 
mm, 25mm, simples. Waleu UND 75

R$ 27,50 (vinte 
e sete reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 2.062,50 (dois 
mil e sessenta e dois 

reais e cinquenta 
centavos)

3.3 Bandeja expediente, acrílico, fumê, 35 
mm, 25mm, triplex. Waleu UND 75

R$ 58,00 
(cinquenta e oito 

reais)

R$ 4.350,00 (quatro 
mil, trezentos e 
cinquenta reais)

3.4 Barbante, material algodão, cor natural, 
rolo 350 g Soberano UND 135 R$ 9,00 (7nove 

reais)

R$ 1.215,00 (mil 
duzentos e quinze 

reais)

4 4.1

Bloco rascunho, material celulose vegetal, 
tipo com pauta, tipo papel apergaminhado, 
comprimento 210 m, gramatura 60 g/m2, 
quantidade de folhas 50 fls, largura 148 
mm bloco com 50 folhas

Jocar Ofice Bloco 15000
R$ 5,50 (cinco 

reais e cinquenta 
centavos)

R$ 82.500,00 
(oitenta e dois mil e 
quinhentos reais)
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4.2

Bloco recado, material papel cor amarela 
canário, largura 76 mm, comprimento 
102 mm, características adicionais auto - 
adesivo, removível, quantidade de folhas 
100 und, pct c/ 1 unid.

 Jocar Ofice Pct 15000
5,50 (oitenta e dois 

mil e quinhentos 
reais)

R$ 82.500,00 
(oitenta e dois mil e 
quinhentos reais)

4.3

Bloco recado, material papel cores variadas 
canário, largura 40 mm, comprimento 
102 mm, características adicionais auto - 
adesivo, removível, quantidade de folhas 
100 und, pct c/ 4 unid.

Jocar Ofice Pct 15000 R$  6,20( seis reais 
e vinte centavos)

R$ 93.000,00 
(noventa e três mil 

reais)

5 5.1 Bobina máquina calcular 57X50mm, 
modelo Summa 220 Regispel UND 15

R$ 5,20 (cinco 
reais e vinte 
centavos)

R$ 78,00 (setenta e 
oito reais)

5.2 Borracha branca, apagadora, material 
borracha natural, 45X18mm cx c; 20 unid. Leonora UND 450 R$ 21,00 (vinte e 

um reais)

R$ 9.450,00 (nove 
mil, quatrocentos e 

cinquenta reais)

5.3
Borracha bicolor, apagadora escrita lápis, 
material borracha natural, 45X18X8mm, 
cor branca, cx c; 20 unid.

 Leonora Caixa  378 R$ 13,00 (treze 
reais)

R$ 4.914,00 (nove 
mil, quatrocentos e 

cinquenta reais)

5.4 Corretivo líquido, base d’agua - secagem 
rápida, frasco, papel comum ml, 18 ml Delta Caixa 750

R$ 3,40 (três 
reais e quarenta 

centavos)

R$ 2.550,00 (dois 
mil, quinhentos e 
cinquenta reais)

6 6.1
Caixa arquivo, material plástico corrugado 
flexível, dimensões 340X240X130mm, cor 
amarela, pct c/ 20 unid.

 Polycart  Pct  300 R$  114,00 (cento 
e quatorze reais)

R$ 34.200,00 (trinta e 
quatro mil e duzentos 

reais)

6.2

Calculadora de mesa, 12 dígitos, visor 
LCD, cor preta, impressão em duas cores, 
bobina de impressão 57x50 mm, manual 
em português

 Master 
Print UND 30 R$ 30,00 (trinta 

reais)
R$  900,00 

(novecentos reais)

6.3

Calculadora de bolso, 08 dígitos, memoria 
independente, realiza cálculos percentuais, 
raiz quadrada e operações matemáticas 
básicos, alimentação a pilha, dimensão: 
8,8 mm x 56mm x 87 mm, e manual em 
português

 Master 
Print  UND  120 R$ 16,00 

(dezesseis reais)

R$ 1.920,00 (mil 
novecentos e vinte 

reais)

7 7.1

Caneta esferográfica cristal, formato corpo 
hexagonal, ponta média de 1 mm, largura 
da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma 
cor da tinta, material ponta plástico com 
esfera de tungstênio, cor tinta azul, cx c/ 
50 unid.

 Compactor  Caixa  450 R$ 40,00 (quarenta 
reais)

R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais)

7.2

Caneta esferográfica cristal, formato corpo 
hexagonal, ponta média de 1 mm, largura 
da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma 
cor da tinta, material ponta plástico com 
esfera de tungstênio, cor tinta preta, cx c/ 
50 unid.

 Compactor  Caixa  450 R$ 40,00 (quarenta 
reais)

R$  18.000,00 
(dezoito mil reais)

7.3

Caneta esferográfica cristal, formato corpo 
hexagonal, ponta média de 1 mm, largura 
da linha 0,4 mm, tampa e plug da mesma 
cor da tinta, material ponta plástico com 
esfera de tungstênio, cor tinta vermelha, cx 
c/ 50 unid.

 Compactor    Caixa  450 R$  40,00 
(quarenta reais)

R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais)

7.4
Caneta hidrográfica, material plástico, 
ponta feltro, espessura escrita grossa, cx 
c/ 12 unid. cores variadas.

 Leonora  Caixa  150 R$ 12,00 (doze 
reais)

R$ 1.800,00 (mil e 
oitocentos reais)

7.5

Caneta indicador, material aço tipo 
indicadores laser, alcance 500 m, 
aplicação didática e acadêmica, para 
quadro magnético.

Multilaser UND 30
R$ 148,00 (cento 
e quarenta e oito 

reais)

R$ 4.440,00 (quatro 
mil, quatrocentos e 

quarenta reais)

 7.6 Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, 
amarela (cx c/ 12 unid) Leonora Caixa 300

R$ 22,50 (vinte 
e dois reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)
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7.7 Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, 
azul (cx c/ 12 unid) Leonora Caixa 300

R$  22,50 (vinte 
e dois reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)

7.8 Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, 
laranja (cx c/ 12 unid) Leonora Caixa 300

R$ 22,50 (vinte 
e dois reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)

7.9 Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, 
rosa (cx c/ 12 unid) Leonora Caixa 300

R$22,50(vinte 
e dois reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)

7.10 Caneta marca-texto, plástico, fluorescente, 
vermelha (cx c/ 12 unid) Leonora Caixa 300

R$ 22,50 (vinte 
e dois reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)

8 8.1
Capa encadernação, material polipropileno, 
cor fumê, 210 x 297 mm, espessura 0,30 
mm, pct c/ 100 unid.

 Alaplast  Pct  150
R$ 57,00 

(cinquenta e sete 
reais)

R$  8.550,00 (oito 
mil, quinhentos e 
cinquenta reais)

8.2
Capa encadernação, material PVC - 
Cloreto de polivinila, cor: preta, 210 x 297 
mm, espessura 0,30 mm, pct c/ 100 unid.

 Alaplast  Pct  150
R$ 57,00 

(cinquenta e sete 
reais)

R$ 8.550,00 oito 
mil, quinhentos e 
cinquenta reais

8.3 Cartolina, celulosa vegetal,180 g/m2, 210 
mm, 297 m, rosa. Jandaia Folha 120 R$ 0,95 (noventa e 

cinco centavos)
R$  114,00 (cento e 

quatorze reais)

8.4 Cartolina, celulosa vegetal,180 g/m2, 210 
mm, 297 m, amarela. Jandaia Folha 120 R$ 0,95 (noventa e 

cinco centavos)
R$ 114,00 (cento e 

quatorze reais)

8.5 Cartolina, celulosa vegetal,180 g/m2, 210 
mm, 297 m, azul. Jandaia Folha 120 R$ 0,95 (noventa e 

cinco centavos)
R$  114,00 (cento e 

quatorze reais)

 8.6 Cartolina, celulosa vegetal,180 g/m2, 210 
mm, 297 m, branca. Jandaia Folha 120 R$ 0,95 (noventa e 

cinco centavos)
R$ 114,00 (cento e 

quatorze reais)

8.7 Cartolina, celulosa vegetal,180 g/m2, 210 
mm, 297 m, verde. Jandaia Folha 120 R$ 0,95 (noventa e 

cinco centavos)
R$ 114,00 (cento e 

quatorze reais)

8.8 Folha isopor, comprimento 1 m, largura 
0,50, espessura 50 mm. Isoeste UND 150

R$ 4,30 (quatro 
reais e trinta 

centavos)

R$ 645,00 
(seiscentos e 

quarenta e cinco 
reais)

8.9
Giz cera, material cera plástica c/ corante 
atóxico, cor variadas, tamanho grande, 
espessura grossa cx c/ 12 unid

 Piratininga  Caixa  150 R$ 5,00 (cinco 
reais)

R$ 750,00 
(setecentos e 

cinquenta reais)

9 9.1 Cavalete de sustentação (flip chart) São 
Domingos UND 45

R$ 165,00 (cento 
e sessenta e cinco 

reais)

R$ 7.425,00 (sete 
mil, quatrocentos e 
vinte e cinco reais)

9.2
Cesto para lixo sem tampa, com 
capacidade de 12 litros, em polipropileno, 
na cor verde.

Plasvalle UND 113 R$ 40,00 (quarenta 
reais)

R$ 4.520,00 (quatro 
mil, quinhentos e 

vinte reais)

9.3 Cinta elástica, material, látex, forma circular 
tamanho 18, cx de 100g  (liga elástica). Mercur Caixa 300 R$ 7,30 (quarenta 

reais)

R$ 2.190,00 (dois 
mil, cento e noventa 

reais)

10 10.1
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 0/0, 
formato paralelo cx c/ 100 unid.

 Iara  Caixa  750
R$ 2,50 (dois 

reais e cinquenta 
centavos)

R$ 1.875,00 (mil 
oitocentos e setenta 

e cinco reais)

10.2
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 1/0, 
formato paralelo cx c/ 100 unid.

 Iara  Caixa  750
R$ 2,50 (dois 

reais e cinquenta 
centavos)

R$ 1.875,00 (mil 
oitocentos e setenta 

e cinco reais)

10.3
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 2/0, 
formato paralelo cx c/ 100 unid.

 Iara  Caixa  750
R$ 2,50 (dois 

reais e cinquenta 
centavos)

R$ 1.875,00 (mil 
oitocentos e setenta 

e cinco reais)

10.4
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 4/0, 
formato paralelo cx c/ 50 unid.

 Iara  Caixa  750 R$ 3,00 (três reais)
R$ 2.250,00 (dois 

mil, duzentos e 
cinquenta reais)

10.5
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 3/0, 
formato paralelo cx c/ 50 unid.

 Iara  Caixa  750
R$ 2,50 (dois 

reais e cinquenta 
centavos)

R$ 1.875,00 (mil 
oitocentos e setenta 

e cinco reais)
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 10.6
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 6/0, 
formato paralelo cx c/ 50 unid.

 Iara  Caixa  750 R$ 3,20 (três reais 
e vinte centavos)

R$ 2.400,00 (dois mil 
e quatrocentos reais)

 10.7
Clipe niquelado, em arame de aço, com 
tratamento ante ferrugem, tamanho 8/0, 
formato paralelo cx c/ 25 unid.

 Iara  Caixa  750
R$ 4,08 (quatro 

reais e oito 
centavos)

R$ 3.060,00 (três mil 
e sessenta reais)

11 11.1
Cola bastão, em resina a base de glicerina, 
secagem rápida, aplicação em papel, tubo 
c/ 20g

 Tris  Tubo  300
R$ 8,40 (oito 

reais e quarenta 
centavos)

R$ 2.520,00 (dois 
mil, quinhentos e 

vinte reais)

11.2
Cola, acetato de polivinila, branca, papel/
cortiça e material poroso, com bico 
aplicador, pastosa, 90g.

 Piratininga  UND  600
R$ 2,90 (dois 

reais e noventa 
centavos)

R$ 1.740,00 (mil 
setecentos e 

quarenta reais)

11.3 Cola, cianicrilato, materiais porosos, bico 
aplicador, instantânea. Rend cola Tubo 150

R$ 4,75 (quatro 
reais e setenta e 
cinco centavos)

R$ 712,50 
(setecentos e doze 
reais e cinquenta 

centavos)

11.4

Cola, composição silicone, aplicação 
pistola quente, características adicionais 
com 7,5 mm de diâmetro e 30 cm de 
comprimento, tipo bastão, caixa c/ 2 unid.

 Leonora  Caixa   300 R$ 3,00 (três reais) R$ 900,00 
(novecentos reais)

11.5 Cola, polivinil acetato - pva, incolor, papel 
vidro e isopor, atóxica 40g Piratininga Tubo 450

R$ 3,70 (três 
reais e setenta 

centavos)

R$  1.665,00 
(mil seiscentos e 
sessenta e cinco 

reais)

12 12.1

Colchete nº 09, em aço latonado, 
niquelado resistente e de boa qualidade, 
medindo 5,0 cm de comprimento, caixa 
contendo 72 unidades, prazo de validade 
indeterminado.

         Iara  Caixa  750
R$ 5,43 (cinco 

reais e quarenta e 
três centavos)

R$ 4.072,50 (quatro 
mil e setenta e dois 
reais e cinquenta 

centavos)

12.2

Colchete nº 12, em aço latonado, 
niquelado resistente e de boa qualidade, 
medindo 06 cm de comprimento, caixa 
contendo 72 unidades, prazo de validade 
indeterminado.

 Iara  Caixa   750 R$ 7,00 (sete 
reais)

R$ 5.250,00 (cinco 
mil, duzentos e 
cinquenta reais)

12.3

Colchete nº 15, em aço latonado, 
niquelado resistente e de boa qualidade, 
medindo 07 cm de comprimento, caixa 
contendo 72 unidades, prazo de validade 
indeterminado.

 Iara  Caixa  750 R$ 10,00 (dez 
reais)

R$ 7.500,00 (sete mil 
e quinhentos reais)

13 13.1 copo descartável polietileno,180 ml, água. 
(caixa c/ 25 cento) FC Caixa 1500

R$ 77,50 (setenta 
e sete reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 116.250,00 (cento 
e dezesseis mil, 

duzentos e cinquenta 
reais)

13.2 copo descartável polietileno, 50 ml, água. 
(caixa c/ 50 cento) FC Caixa 1500

R$ 77,50 (setenta 
e sete reais 
e cinquenta 
centavos)

R$ 116.250,00 (cento 
e dezesseis mil, 

duzentos e cinquenta 
reais)

14 14.1

Envelope, material papel kraft, gramatura 
80 g/m2, tipo saco comum, comprimento 
340 mm, largura 240mm, cor ouro, 
característica adicionais modelo oficio cx 
c/ 250 unid.

 Ipecol  Caixa  75

R$  178,50 (cento 
e setenta e oito 

reais e cinquenta 
centavos)

R$ 13.387,50 (treze 
mil, trezentos e 

oitenta e sete reais e 
cinquenta centavos)

14.2

Envelope, material papel kraft, gramatura 
80 g/m2, tipo saco comum, comprimento 
410 mm, largura 310 mm, cor parda, 
característica adicionais modelo oficio cx 
c/ 250 unid.

Ipecol Caixa 75

R$ 178,50 (cento 
e setenta e oito 

reais e cinquenta 
centavos)

R$ 13.387,50 (treze 
mil, trezentos e 

oitenta e sete reais e 
cinquenta centavos)

14.3

Envelope, material papel kraft, gramatura 
80 g/m2, tipo saco comum, comprimento 
410 mm, largura 310 mm, cor branca, 
característica adicionais modelo oficio cx 
c/ 250 unid.

 Ipecol  Caixa  75
R$  239,00 

(duzentos e trinta e 
nove reais)

R$  17.925,00 
(dezessete mil, 

novecentos e vinte e 
cinco reais)

14.4

Espiral para encadernação diâmetro 14 
mm, material plástico, capacidade para 
encadernação de 85 Folhas, comprimento 
330 mm, cor preta, pacote com 50 unid.

 EJR  Pacote  75
R$  18,85 (dezoito 
reais e oitenta e 
cinco centavos)

R$ 1.413,75  (mil 
quatrocentos e treze 

reais e setenta e 
cinco centavos)
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14.5

Espiral para encadernação diâmetro 14 
mm, material plástico, capacidade para 
encadernação de 120 Folhas, comprimento 
330 mm, cor preta, pacote com 50 unid.

 EJR  Pacote  75 R$ 22,00 (vinte e 
dois reais)

R$ 1.650,00 (mil 
seiscentos e 

cinquenta reais)

 14.6

Espiral para encadernação diâmetro 14 
mm, material plástico, capacidade para 
encadernação de 140 Folhas, comprimento 
330 mm, cor preta, pacote com 50 unid.

 EJR  Pacote  75 R$  22,00 (vinte e 
dois reais)

R$ 1.650,00 (mil 
seiscentos e 

cinquenta reais)

14.7

Espiral para encadernação diâmetro 14 
mm, material plástico, capacidade para 
encadernação de 200 Folhas, comprimento 
330 mm, cor preta, pacote com 50 unid.

 EJR  Pacote  75 R$  22,00 (vinte e 
dois reais)

R$  1.650,00 
(mil seiscentos e 
cinquenta reais)

15 15.1

Estilete, lâmina medindo aproximadamente 
1 cm de largura x 9 cm de comprimento, 
de boa qualidade, prazo de validade 
indeterminado.

 Leonora UND  60
R$ 1,50 (um 

real e cinquenta 
centavos)

R$  90,00 (noventa 
reais)

15.2

Estilete, lâmina medindo aproximadamente 
2 cm de largura x 12 cm de comprimento, 
de boa qualidade, prazo de validade 
indeterminado.

 Leonora  UND  60 R$  2,00 (dois 
reais)

R$  120,00 (cento e 
vinte reais)

15.3

Etiqueta autocolante multiuso para 
impressora laser e jato de tinta, 101,6 mm 
x 50,8 m, sendo 10 etiquetas por folha, 
pacote com 25 folhas

Max Print Pct  75 R$   20,00 (vinte 
reais)

R$  1.500,00 (mil e 
quinhentos reais)

15.4

Etiqueta autocolante multiuso para 
impressora laser e jato de tinta, 66,7 mm 
x 25,4 m, sendo 30 etiquetas por folha, 
pacote com 25 folhas

 Max Print Pct  75 R$  20,00 (vinte 
reais)

R$  1.500,00 (mil e 
quinhentos reais)

15.5 Extrator grampo, aço, espátula, cromado. Leonora UND 300 R$   2,00 (dois 
reais)

R$   600,00 
(seiscentos reais)

 15.6 Fita adesiva crepe para uso gerais, 
dimensões rolo 48mm x 50m. Eurocel UND 750 R$  9,00 (nove 

reais)

R$  6.750,00 (seis 
mil, setecentos e 
cinquenta reais)

15.7 Fita adesiva dupla face, para uso gerais, 
dimensões rolo 19mm x 30m. Eurocel UND 750 R$  6,00 (seis 

reais)

R$  4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos 

reais)

15.8 Fita adesiva dupla face, para uso gerais, 
dimensões rolo 24mm x 30m. Eurocel UND 750 R$  7,00 (sete 

reais)

R$  5.250,00 (cinco 
mil, duzentos e 
cinquenta reais)

15.9

Fita adesiva embalagem, polipropileno, 
dimensões rolo 50mm x 50m, espessura 
0,20 mm, aplicação empacotamento geral 
e reforço pacotes, tipo tubete papelão, cor 
transparente.

Eurocel UND 4500
R$   4,80 (quatro 

reais e oitenta 
centavos)

R$   21.600,00 (vinte 
e um mil e seiscentos 

reais)

15.10 Fita adesiva, polipropileno, dimensões rolo 
19mm x 50m, multiuso. Eurocel UND 600

R$  2,60 (dois 
reais e sessenta 

centavos)

R$  1.560,00 (mil 
quinhentos e 

sessenta reais)

 15.11 Fita de cetim, 11 mm, cor vermelha, rolo 
com 50m Eurocel Rolo 30

R$   7,93 (sete 
reais e noventa e 

três centavos)

R$   237,90 
(duzentos e trinta e 
sete reais e noventa 

centavos)

16 16.1

Grampeador tipo pistola, todo feito em 
aço, cabo emborrachado, capacidade para 
grampos 106/5 a 106/8, grampeador de 
pressão.

 Leonora  UND  30

R$   117,50 (cento 
e dezessete 

reais e cinquenta 
centavos)

R$  3.525,00 (três 
mil, quinhentos e 

vinte e cinco reais)

16.2 Grampeador, pintado, metal e plástico, 
mesa, capacidade 12 fls papel (pequeno). Gramp Line UND 750

R$  20,80 (vinte 
reais e oitenta 

centavos)

R$  15.600,00 
(quinze mil e 

seiscentos reais)

16.3 Grampeador, pintado, metal e plástico, 
mesa, capacidade 170 fls papel (grande). Gramp Line UND 150

R$  139,00 (cento 
e trinta e nove 

reais)

R$  20.850,00 (vinte 
mil, oitocentos e 
cinquenta reais)

16.4 Grampeador, pintado, metal e plástico, 
mesa, capacidade 30 fls papel (médio). Gramp Line UND 150

37,70 (trinta e sete 
reais e setenta 

centavos)

R$  5.655,00 (cinco 
mil, seiscentos e 
cinquenta e cinco 

reais)
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16.5
Grampo grampeador, material metal, 
tratamento superficial galvanizado, 
tamanho 23/13, cx c/ 5.000 unidades

 Iara  Caixa  300 R$  15,00 (quinze 
reais)

R$  4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos 

reais)

 16.6
Grampo grampeador, material metal, 
tratamento superficial niquelado, tamanho 
26/6, cx c/ 5.000 unidades

 Iara  Caixa  300
R$  6,40 (seis 

reais e quarenta 
centavos)

R$  1.920,00 (mil 
novecentos e vinte 

reais)

16.7
Grampo grampeador, material metal, 
tratamento superficial galvanizado, 
tamanho 23/8, cx c/ 5.000 unidades

 Iara Caixa  300  R$  12,00 (doze 
reais)

R$  3.600,00 (três mil 
e seiscentos reais)

16.8 Grampo grampeador, metal, cobreado, 
tamanho 9/10, cx c/ 5.000 unidades Iara Caixa 600 R$  12,00 (doze 

reais)
R$   7.200,00 (sete 

mil e duzentos reais)

16.9 Grampo grampeador, metal, niquelado, 
tamanho 106/6, cx c/ 5.000 unidades Iara Caixa 150 R$   15,00 (quinze 

reais)

R$   2.250,00 (dois 
mil, duzentos e 
cinquenta reais)

16.10
Grampo grampeador, material metal, 
tratamento superficial galvanizado, 
tamanho 23/6, cx c/ 5.000 unidades

 Iara  Caixa  75 R$  15,00 (quinze 
reais)

R$  1.125,00 (mil 
cento e vinte e cinco 

reais)

 16.11
Grampo grampeador, material metal, 
tratamento superficial galvanizado, 
tamanho 23/10, cx c/ 5.000 unidades

Iara Caixa 75 R$  15,00 (quinze 
reais)

R$  1.125,00 (mil 
cento e vinte e cinco 

reais)

17 17.1
Índice telefônico, capa plástica, 58 fls, 75g/
m2, 125 x 193 mm, encadernação espiral 
plástico.

 Jandaia  UND  15 R$  30,00 (trinta 
reais)

R$  450,00 
(quatrocentos e 
cinquenta reais)

17.2

Lacre malote, material polipropileno de 
alta resistência, tipo espinha de peixe, 
aplicação malote característica adicionais 
numerado, inviolável, travamento bilateral, 
comprimento 16 cm, c/ 60 und

  VMP   Saco  15 R$  36,00 (trinta e 
seis reais)

R$  540,00 
(quinhentos e 

quarenta reais)

17.3 Lápis de cor, madeira, diversas, tamanho 
grande com 12 cores Leonora Caixa 150

R$  8,40 (oito 
reais e quarenta 

centavos)

R$  1.260,00 (mil 
duzentos e sessenta 

reais)

17.4

Lápis preto Evolution, durez carga HB, 
grafite nº 2 , corpo plástico, formato 
hexagonal, características adicionais sem 
borracha apagadora, caixa c/ 144 unid.

 Leonora  Caixa  750

R$   62,60 
(sessenta e dois 
reais e sessenta 

centavos)

R$  46.950,00 
(quarenta e seis 

mil, novecentos e 
cinquenta reais)

17.5

Livro Ata, em papel sulfite com gramatura 
75g/m2, com 50 folhas pautadas 
costuradas e numeradas sequencialmente 
medindo 210 mm x 297 mm, capa de 
papelão plastificada 700 g/m2 preta.

 São 
Domingos  UND 75 R$  10,00 ( dez 

reais)

R$  750,00 
(setecentos e 

cinquenta reais)

 17.6

Livro Ata, em papel sulfite com gramatura 
75g/m2, com 200 folhas pautadas 
costuradas e numeradas sequencialmente 
medindo 210 mm x 297 mm, capa de 
papelão plastificada 700 g/m2 preta.

São 
Domingos  UND  75 R$  23,00 (vinte e 

três reais)

R$  1.725,00 (mil 
setecentos e vinte e 

cinco reais)

17.7

Livro Ata, em papel sulfite com gramatura 
75g/m2, com 100 folhas pautadas 
costuradas e numeradas sequencialmente 
medindo 210 mm x 297 mm, capa de 
papelão plastificada 700 g/m2 preta.

 São 
Domingos  UND  75

R$  13,59 (treze 
reais e cinquenta e 

nove centavos)

R$  1.019,25 (mil 
e dezenove reais 

e vinte e cinco 
centavos)

17.8

Livro protocolo, papel off-set, 104 fls,225 
mm x 157mm, dura, com folhas pautadas 
e numeradas sequencialmente, capa 
papelão, 54g/m2

 São 
Domingos  UND  75 R$  10,00 ( dez 

reais)

R$  750,00 
(setecentos e 

cinquenta reais)

18 18.1

Papel A4, papel alcalino, 210 mm x 
297mm, resmas com 500 fls cada, com 
gramatura 75g/m2, embalado em papel de 
propriedade térmica e ante umidade.

 Report  Resma  4500
R$  23,90 (vinte 

e três reais e 
noventa centavos)

R$  107.550,00 
(cento e sete 

mil, quinhentos e 
cinquenta reais)

18.2

Papel A4, papel reciclado, 210 mm x 
297mm, resmas com 500 fls cada, com 
gramatura 75g/m2, embalado em papel de 
propriedade térmica e ante umidade.

 Report  Resma  4500 R$  30,00 (trinta 
reais)

R$  135.000,00 
(cento e trinta e cinco 

mil reais)

18.3
Papel almaço, material celulose vegetal, 
gramatura 75 g/m2, 310 x 200 mm, com 
pauta e margem pct c/ 100 und

São 
Domingos  Pct  30 R$   50,00 

(cinquenta reais)
R$  1.500,00 (mil e 
quinhentos reais)
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18.4

Papel carbono, material película poliéster, 
aplicação escrita manual, tipo monoface, 
comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor 
preta caixa c/ 100 unid.

 Goller  Caixa  30

R$  39,50 (trinta 
e nove reais 
e cinquenta 
centavos)

R$  1.185,00 (mil 
cento e oitenta e 

cinco reais)

18.5 Papel manilha para embrulho rolo de 100 
m x 80 cm. VMP Rolo 8 R$  60,00 

(sessenta reais)

R$  480,00 
(quatrocentos e 

oitenta reais)

 18.6 Papel para flip chart, material celulose 
vegetal, gramatura 90g/m2, OFF PAPER Resma 300 R$  60,00 

(sessenta reais)
R$  18.000,00 

(dezoito mil reais)

18.7 Papel A4, fotográfico 210 x 297 mm, 
gramatura 160g, pacote com 50 fls. Master Print Pct 75

R$  41,75 
(quarenta e um 

reais e setenta e 
cinco centavos)

R$  3.131,25 (três 
mil, cento e trinta e 
um reais e vinte e 
cinco centavos)

18.8
Papel Kraft, material celulose vegetal, 
gramatura 120g/m2, comp. 96 cm largura 
66 cm cor branca

 VMP  Folha  90 R$  4,00 (quatro 
reais)

R$  360,00 (trezentos 
e sessenta reais)

18.9
Papel Kraft, material celulose vegetal, 
gramatura 120g/m2, comp. 96 cm largura 
66 cm cor parda

 VMP Folha  300 R$   5,00 (cinco 
reais)

R$  1.500,00 (mil e 
quinhentos reais)

18.10 Papel Vergê, celulose vegetal, branca, 
120g/m2, 210 x 297mm, caixa com 25 fls. OFF PAPER Caixa 285

R$  20,80 (vinte 
reais e oitenta 

centavos)

R$  5.928,00 (cinco 
mil, novecentos e 
vinte e oito reais)

 18.11 Papel Vergê, celulose vegetal, palha, 120g/
m2, 210 x 297mm, caixa com 25 fls. OFF PAPER Caixa 285

R$  20,80 (vinte 
reais e oitenta 

centavos)

R$  5.928,00 (cinco 
mil, novecentos e 
vinte e oito reais)

18.12 Papel Vergê, celulose vegetal, salmão 
120g/m2, 210 x 297mm, caixa com 25 fls. OFF PAPER Caixa 285

R$  20,80 (vinte 
reais e oitenta 

centavos)

R$  5.928,00 (cinco 
mil, novecentos e 
vinte e oito reais)

20.1 Percevejo, metal latonado, niquelado, 
caixa c/ 100 unid Goller Caixa 30 R$  5,00 (cinco 

reais)
R$  150,00 (cento e 

cinquenta reais)

20.2

Perfurador papel, material ferro fundido, 
tipo médio, tratamento superficial 
pintado, capacidade de perfuração 60 fls, 
funcionamento manual.

Gramp Line  UND  150 R$  60,00 
(sessenta reais)

R$  9.000,00 (nove 
mil reais)

20.3 Perfurador papel, metal e plástico, grande, 
pintado, 20 fls, funcionamento manual. Gramp Line UND 150 R$  30,00 (trinta 

reais)

R$  4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos 

reais)

20.4

Pincel atômico, composição resina 
termoplástica, tinta a base de álcool, 
corantes, resinas, solventes, aditivos e 
ponta de feltro Espessura da escrita; 2,0m, 
4,5mm, 8,0mm, cor tinta azul, caixa c/ 12 
unidades

 Gramp Line  Caixa  75
R$  29,60 (vinte 
e nove reais e 

sessenta centavos)

R$  2.220,00 (dois 
mil, duzentos e vinte 

reais)

20.5

Pincel atômico, composição resina 
termoplástica, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes, aditivos e 
ponta de feltro Espessura da escrita; 2,0m, 
4,5mm, 8,0mm, cor tinta preta, caixa c/ 12 
unidades

 Gramp Line  Caixa  75
R$  29,60 (vinte 
e nove reais e 

sessenta centavos)

R$  2.220,00 (dois 
mil, duzentos e vinte 

reais)

 20.6

Pincel atômico, composição resina 
termoplástica, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes, aditivos e 
ponta de feltro Espessura da escrita; 2,0m, 
4,5mm, 8,0mm, cor tinta vermelha, caixa c/ 
12 unidades

 Gramp Line  Caixa  75
R$  29,60 (vinte 
e nove reais e 

sessenta centavos)

R$  2.220,00 (dois 
mil, duzentos e vinte 

reais)

20.7 Pincel marcador permanente cd, plástico, 
feltro, vermelha. Gramp Line Caixa 75

R$  41,75 
(quarenta e um 

reais e setenta e 
cinco centavos)

R$  3.131,25 (três 
mil, cento e trinta e 
um reais e vinte e 
cinco centavos)

20.8 Pincel quadro branco/ magnético, plástico, 
feltro, descartável, azul (cx c/ 12 unid) Gramp Line Caixa 150

R$  47,50 
(quarenta e sete 
reais e cinquenta 

centavos)

R$  7.125,00 (sete 
mil, cento e vinte e 

cinco reais)
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20.9 Pincel quadro branco/ magnético, plástico, 
feltro, descartável, preto (cx c/ 12 unid) Gramp Line Caixa 150

R$  47,50 
(quarenta e sete 
reais e cinquenta 

centavos)

R$  7.125,00 (sete 
mil, cento e vinte e 

cinco reais)

20.10 Pincel quadro branco/ magnético, plástico, 
feltro, descartável, vermelho (cx c/ 12 unid) Gramp Line Caixa 150

R$  47,50 
(quarenta e sete 
reais e cinquenta 

centavos)

R$  7.125,00 (sete 
mil, cento e vinte e 

cinco reais)

21 21.1

Pistola aplicadora, de cola quente, 
tensão alimentação bivolt v, potência 
40w, temperatura 200° aplicação papelão 
/ papel madeira / tecido, característica 
adicionais diâmetro entrada bastão 7,5 mm

 Leonora  UND  75

R$  41,75 
(quarenta e um 

reais e setenta e 
cinco centavos)

R$  3.131,25 (três 
mil, cento e trinta e 
um reais e vinte e 
cinco centavos)

21.2 Porta - caneta, acrílico, 230 mm, 100 mm, 
escritório, com 3 divisões fumê. Waleu UND 300

R$  10,70 (dez 
reais e setenta 

centavos)

R$  3.210,00 (três 
mil, duzentos e dez 

reais)

21.3

Prancheta portátil, acrílico, transparente, 
comprimento 345 mm, largura235 mm, 
característica adicionais com prendedor 
metálico

 Waleu  UND  450

R$  17,50 
(dezessete reais 

e cinquenta 
centavos)

R$  7.875,00 (sete 
mil, oitocentos e 

setenta e cinco reais)

21.4
Protetor de crachá, material de PVC cristal, 
comprimento 10,5 x8,5 cm, características 
adicionais com prendedor tipo jacaré

 Waleu  UND  300
R$  4,35 (quatro 
reais e trinta e 

cinco centavos)

R$  1.305,00 (mil 
trezentos e cinco 

reais)

21.5

Quadro branco 1,20 x 0,90 metro, moldura 
em alumínio, matéria prima empregada: 
chapa madeira verificada branco brilhante 
3mm. Acabamento com moldura em 
alumínio natural, acompanha suporte para 
afixação e suporte para apagador/canetas

 Cortiart  UND  150
R$  156,00 (cento 
e cinquenta e seis 

reais)

R$  23.400,00 
(vinte e três mil e 

quatrocentos reais)

 21.6

Quadro branco 1,5 x 1,5 metro, moldura 
em alumínio, matéria prima empregada: 
chapa madeira verificada branco brilhante 
3mm. Acabamento com moldura em 
alumínio natural, acompanha suporte para 
afixação e suporte para apagador/canetas

 Cortiart  UND  150

R$  208,50 
(duzentos e oito 
reais e cinquenta 

centavos)

R$  31.275,00 (trinta 
e um mil, duzentos e 
setenta e cinco reais)

 21.7

Quadro branco 2 x 1 metro, moldura em 
alumínio, matéria prima empregada: chapa 
madeira verificada branco brilhante 3mm. 
Acabamento com moldura em alumínio 
natural, acompanha suporte para afixação 
e suporte para apagador/canetas

Cortiart UND 150

R$  367,00 
(trezentos e 

sessenta e sete 
reais)

R$  55.050,00 
(cinquenta e cinco mil 

e cinquenta reais)

22 22.1 Régua comum, plástico cristal, 30 cm, 
militada, rígido, transparente Waleu UND 750 R$  1,00 (um real)

R$  750,00 
(setecentos e 

cinquenta reais)

22.2 Régua comum, plástico cristal, 50 cm, 
militada, rígido, transparente Waleu UND 750

R$  3,35 (três reais 
e trinta e cinco 

centavos)

R$  2.512,50 (dois 
mil, quinhentos 
e doze reais e 

cinquenta centavos)

22.3 Saco para presente transparente com 
estampas diversas, 40cm x 30 cm VMP UND 3000 R$  1,15 (um real e 

quinze centavos)

R$  3.450,00 (três 
mil, quatrocentos e 

cinquenta reais)

22.4

Tesoura, material aço inoxidável, tamanho 
8,5 pol, comprimento 21 cm, características 
adicionais cabo plástico, (fabricação 
nacional)

   Waleu UND  300
R$  11,75 (onze 
reais e setenta e 
cinco centavos)

R$  3.525,00 (onze 
reais e setenta e 
cinco centavos)

22.5
Tinta para carimbo, cor azul, componentes 
água, pigmentos, aspectos físicos líquido, 
capacidade do frasco 42 ml.

 Radex  Frasco  75 R$  6,00  (seis 
reais)

R$  450,00 
(quatrocentos e 
cinquenta reais)

 22.6
Tinta para carimbo, cor preta, componentes 
água, pigmentos, aspectos físicos líquido, 
capacidade do frasco 42 ml.

 Radex  Frasco  75 R$  6,00 (seis 
reais)

R$  450,00 
(quatrocentos e 
cinquenta reais)

 22.7
Tinta para carimbo, cor vermelha, 
componentes água, pigmentos, aspectos 
líquidos, capacidade do frasco 42 ml.

Radex Frasco 45
R$  5,99 (cinco 

reais e noventa e 
nove centavos)

R$  269,55 (duzentos 
e sessenta e nove 
reais e cinquenta e 

cinco centavos)
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VALOR 
TOTAL R$  1.419.637,70 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta centavos)

              
Macapá-AP, 03 de março de 2020.
DORINALDO BARBOSA MALAFAIA
SUPERINTENDENTE/SVS
2802/2017

HASH: 2020-0318-0002-9960

EXTRATO DA ERRATA DO CONTRATO N° 016/2018

Extrato da Errata do Contrato n° 016/2018- UCC-SVS, publicado no Diário Oficial 25 de setembro de 2018, n° 6768, 
página 20,21.

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1. As despesas com a execução do presente instrumento correrão à conta dos recursos previstos no Orçamento 
Geral do Estado do Amapá, destinados à Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS, para fazer face e cobertura 
ao exercício orçamentário de 2018, através do Programa de Trabalho: 2.30.301.10.304.0022.2653.0.160000; Ação: 
2653 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA Fonte de Recursos 216, Elemento de Despesa 339033, no valor estimado de R$ 
100,000(Cem Mil Reais), Nota de Empenho nº 2018NE00676, que dará suporte a referida despesa no ano em vigor.

12.2. Os valores referentes à execução deste instrumento no exercício orçamentário de 2019, serão empenhados por 
simples apostila, para fazer face e cobertura às despesas decorrentes do Contrato.

LEIA-SE:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   

12.1. As despesas com a execução do presente instrumento correrão à conta dos recursos previstos no Orçamento 
Geral do Estado do Amapá, destinados à Superintendência de Vigilância em Saúde - SVS, para fazer face e cobertura 
ao exercício orçamentário de 2018, através do Programa de Trabalho: 2.30.301.10.304.0022.2653.0.160000; Ação: 
2653 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA Fonte de Recursos 216, Elemento de Despesa 339033, no valor estimado de R$ 
500,000(Quinhentos Mil Reais),sendo empenhado R$ 100,000(Cem Mil Reais),  Nota de Empenho nº 2018NE00676, 
que dará suporte a referida despesa no ano em vigor.

12.2. Os valores referentes à execução deste instrumento no exercício orçamentário de 2019, serão empenhados por 
simples apostila, para fazer face e cobertura às despesas decorrentes do Contrato.

Macapá-AP, 17 de março de 2020
        _________________________
Dorinaldo Barbosa Malafaia
Superintendente
CONTRATANTE

HASH: 2020-0318-0003-0083

Centro de Gestão da

Tecnologia da Informação

PORTARIA Nº 24/ 2020-PRODAP

O Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia da 

Informação no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
pelo Decreto nº 0052 de 02 de janeiro de 2015 e Lei nº 
0310 de 05 de dezembro de 1996 e alteração - Lei nº 
318 de 23 de dezembro de 1996, conforme memorando 
n° 0183/2020 - GAB/PRODAP, de 09.03.2020.

R E S O L V E:
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Art. 1°. Designar ANDERSON MARCEL SOUZA 
NASCIMENTO,  Gerente de Subgrupo de Atividades – 
FGS-2, para viajar de Macapá/AP, sede de suas atividades, 
até o estado do Pará, no período de 10 a 13 de Março de 
2020, para participar do 20º Fórum de Governadores da 
Amazônia Legal, em Belém - PA

Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.
GABINETE DO PRESIDENTE DO CENTRO DE GESTÃO 
DA TECNOLOGIA     DA INFORMAÇÃO-PRODAP, em 
Macapá-AP, 09 de março de 2020.
JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA
Presidente do PRODAP

HASH: 2020-0318-0003-0097

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
002/2018 – PRODAP

O CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO – PRODAP, pessoa jurídica de direito 
público interno com sede na Rua São José 289, nesta 
capital, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.591.392/0001-
73, representado neste ato pelo seu Presidente Sr. 
JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA brasileiro, casado, 
CPF nº 839.483.412-49, RG nº 189582 PTC AP, 
residente e domiciliado nesta cidade, aqui denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado, CONTRATADA: SIG 
SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.406.686/0001-67, localizada na Rua Bronzita, nº 
1917, sala 5,6,8 e 9. Bairro: Lagoa Nova, CEP 59.076-
500, Natal/RN neste ato representada pela, Srª. 
RAPHAELA GALHARDO FERNANDES LIMA, brasileira, 
casada, engenheira da computação, portador da CI nº 
001.934.801-ITEP/RN, CPF nº 011.955.434-84. doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 
TERMO ADITIVO, subordinado em suas Cláusulas e 
Condições seguintes, que se obrigam a cumprir e respeitar 
integralmente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato nº 002/2018, pelo 
período de 15/03/2020 à 15/03/2021 (12 meses) referente 
à contratação de empresa especializada visando a 
continuação do contrato de prestação de serviços de 
implantação e evolução de do Sistema Integrado de 
Gestão de Documentos Eletrônicos– SIG-DOCS que 
é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo 
(GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do 
Governo do Estado do Amapá (GEA).

CLAÚSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO E DO PREÇO: 
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo, no valor 
de R$ 473.000,00 (Quatrocentos e setenta e três mil 
reais) divididos conforme tabela abaixo, correrão à conta 

dos recursos: Fonte 240, Elemento de Despesa 339040, 
Programa de Trabalho nº 1.15.201.04.126.0085.2462, 
Nota de Empenho nº      _______.

CLÁUSULA SEXTA – DA PÚBLICAÇÃO: A publicação 
do presente instrumento deverá ser feita, em resumo, no 
Diário Oficial do estado do Amapá, em observância ao 
estatuído no artigo 61 e parágrafo 1º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO: O Foro deste Termo 
Aditivo é o da Comarca de Macapá, Estado do Amapá, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim, justas e concordes, as partes assinam o 
presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Macapá-AP, 13 de Março de 2020.
____________________________________
José Lutiano Costa da Silva
Presidente do PRODAP

HASH: 2020-0318-0003-0095

PORTARIA Nº23/ 2020-PRODAP                                                           

O Presidente do Centro de Gestão da         Tecnologia da 
Informação no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
pelo Decreto nº 0052 de 02 de janeiro de 2015 e Lei nº 
0310 de 05 de dezembro de 1996 e alteração - Lei nº 
318 de 23 de dezembro de 1996, conforme memorando 
nº 0164/2020 GAB-/PRODAP, de 04.03.2020.

R E S O L V E:

Art. 1°. Designar RENAN LIMA MIRANDA, Gerente de 
Subgrupo de Atividades, FGS-2,  para viajar de Macapá/
AP, sede de suas atividades até a cidade de Brasília/
DF, no período de 11 a 13.03.2020, para participar da 
124ªRFDTES – Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos, 
25ª-RGTES- Reunião dos Gerentes Técnicos e 4ª RGTD.
GOV – Reunião do Grupo de Transformação Digital. ABEP 
– Associação Brasileira de Entidade Estaduais de TIC.

Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.
GABINETE DO PRESIDENTE DO          CENTRO DE 
GESTÃO DA TECNOLOGIA     DA INFORMAÇÃO-
PRODAP, em Macapá-AP, 04 de março  de 2020.
JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA
Presidente do PRODAP

HASH: 2020-0318-0003-0096

Instituto de Hematologia e

Hemoterapia do Amapá

PORTARIA Nº 12 / 2020

Governo do Estado do Amapá
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Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá-
HEMOAP
PORTARIA Nº 12 / 2020 - GAB/HEMOAP

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ – 
HEMOAP, nomeada pelo Decreto nº 3.525, de 14 de agosto 
de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
33 do Decreto Estadual nº 5.519, de 9 de dezembro de 
1997 que aprovou o Estatuto do Instituto de Hematologia 
e Hemoterapia do Estado do Amapá-HEMOAP,   

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder adiantamento de recursos em nome 
de KARLA PIRES VASCONCELOS, no valor de R$ 
8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) destinados a custear 
despesas de pequenos vultos.

Art. 2º- O prazo para aplicação de recursos de 
adiantamento será de 90 (noventa) dias a contar da data 
do recebimento.

Art. 3º- A referida despesa será empenhada no Programa 
2.30.301.10.122.002.2670 e 2.30.301.10.122.002.2670 
Fonte 240, Material de Consumo o valor de R$ 800,00 na 
(33.90.30) e o valor de R$ 8.000,00 Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica (33.90.39), totalizando o valor 
de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

Art. 4º- O suprido deverá apresentar a prestação de 
contas, devidamente homologado pelo Diretor Presidente 
do HEMOAP, dentro de 10 (dez) dias, contados do término 
do prazo de aplicação constante no Art. 2º.

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

Macapá-AP, 18 de março de 2020.
RUIMARISA MONTEIRO PENA MARTINS
Diretora-Presidente/HEMOAP
Decreto nº 3525/2019

HASH: 2020-0318-0003-0094

Companhia de Água e

Esgoto do Amapá

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2020–CAESA
PREGÃO ELETRÔNICO N.009/2019-CAESA

Processo Administrativo Nº 4040/2019. Contratante: 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. 
Contratado: TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES 
S.S., inscrita no CNPJ sob o nº. 20.840.718/0001-01 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA 
INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DO EXERCÍCIO 2019 DA COMPANHIA DE ÁGUA 
E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA, com emissão de 
Relatório Prévio com possíveis inconsistências para 
correção/tomada de providências e emissão de Parecer 
Relatório Final de Auditoria e Controle Interno, conforme 
condições, quantidades e exigências/especificações 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital. 
Fundamento Legal: O presente Contrato fundamenta-se 
pela Lei n.º 10.520/2002, Decreto Estadual nº 2.648/2007, 
pela Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar 
147/2014, Decreto 8.538/2015, Lei Complementar 
Estadual nº 108/2007 e, subsidiariamente, pela Lei N.º 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como as 
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Valor: O 
valor global total do presente Contrato é de R$ 19.000,00 
(Dezenove Mil Reais). Vigência: O prazo de vigência 
contratual é de 06 (seis) meses, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviços. Dotação Orçamentária: 
Os recursos financeiros estão previstos no orçamento 
da CAESA para o exercício corrente, através da Conta 
04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a Receber de 
Cliente. Data de Assinatura: 09/03/2020.

Macapá- AP, 12 de março de 2020.
Valdinei Santana Amanajás
Diretor Presidente

HASH: 2020-0312-0002-9150

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
003/2017 - CAESA

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do 
Amapá – CAESA. Contratado: MRM Comércio e 
Empreendimentos (Renato Nunes Monteiro EIRELI-
ME). CLÁUSULA PRIMEIRA – Modifica-se a CLÁUSULA 
DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA, do contrato original, 
prorrogando-se o prazo de vigência por mais 12 (doze) 
meses, a contar do dia 07 de fevereiro de 2020 a 07 
de fevereiro de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA - DA 
FUNDAMENTAÇÃO: A alteração contratual de que trata 
este instrumento é baseada no disposto na Cláusula 
Décima Quinta do Contrato Original, em consonância com 
o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e conforme justificativa 
juntada a fl. 23 dos autos do processo administrativo 
protocolado sob o nº 5910/2019 parte integrante deste 
instrumento, como se transcrito estivesse. CLÁUSULA 
TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e 
ratificadas, por força deste ato, todas as demais cláusulas 
não alteradas pelas disposições constantes deste Termo 
Aditivo. Data de Assinatura: 07/02/2020. 

Macapá- AP, 12 de março de 2020.
Valdinei Santana Amanajás
Diretor Presidente

HASH: 2020-0312-0002-9155
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Ministério Público

AVISO DE PENALIDADE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PENALIDADE
Processo nº 20.06.0000.0010323/2019-29

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAPÁ, COM BASE NA CONCLUSÃO DO 
PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Nº 
20.06.0000.0010323/2019-29 E COM FUNDAMENTO NO 
ART. 86º, DA LEI 8.666/1993, DECLARA A APLICAÇÃO 
DA SANÇÃO DE MULTA, PELO ATRASO NA ENTREGA 
DO OBJETO, PARA A EMPRESA ITACA EIRELI, 
INSCRITA NO CNPJ Nº 24.845.457/0001-65.

Macapá/AP, 18 de março de 2020.
MARCOS RAVEL MAGALHÃES DE ABREU
PRESIDENTE DA CPL/MP-AP

HASH: 2020-0318-0002-9976

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2020/MP-AP

REPUBLICAÇÃO

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços 
financeiros e outras avenças.

PROCESSO Nº: 00011716/2019-54MP-AP.

CONTRATANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ.

CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A.

NOTA DE EMPENHO: 129/2020-MP-AP

VALOR DO CONTRATO: R$ 350.000,00 (trezentos e 
cinquenta mil reais).

REMUNERAÇÃO: 2.800,000,00 (dois milhões e 
oitocentos mil reais).

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a contar da data da 

assinatura.

DATA ASSINATURA: 05/03/2020.

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dra. Ivana 
Lúcia Franco Cei, Procuradora-Geral de Justiça/MP-AP e 
o Dr. Paulo Celso Ramos dos Santos, Secretário-Geral/
MP-AP; pela Contratada: Sr. Luciano Airton Moretto 
Tumelero.

Macapá, 18/03/2020.
Joane Cecília Mendonça do Nascimento
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 82/2020 – GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2020-0318-0003-0016

EDITAL Nº057/2020

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EDITAL Nº057/2020 – RESULTADO DO REQUERIMENTO 
DE FINAL DE FILA DE GABRIELA MOSCIARO PADUA.

Resultado do Requerimento de Final de Fila de Gabriela 
Mosciaro Padua.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019, e tendo 
em vista o EDITAL Nº001/2017 DE ABERTURA DE 
INSCRIÇÕES - DEFENAP, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amapá n°6586, de 21 de dezembro de 2017,

CONSIDERANDO o resultado definitivo inserido no 
EDITAL N° 019/2018 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
FINAL DO CONCURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAPÁ,

CONSIDERANDO o Processo nº2.00000.076/2020-
DPE/AP, que trata do requerimento de final de fila no I 
Concurso Público para a Carreira de Defensor Público, 
devidamente formalizado e efetuado por GABRIELA 
MOSCIARO PADUA,

R E S O L V E:

Art. 1º -  Tornar Público o Resultado do Requerimento 
de Final de Fila de Gabriela Mosciaro Padua, Aprovada no 
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I Concurso Público para a carreira de Defensor Público, 
conforme Anexo Único deste edital.

Macapá/AP, 18 de março de 2020.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ

EDITAL Nº057/2020 – RESULTADO DO REQUERIMENTO 
DE FINAL DE FILA DE GABRIELA MOSCIARO PADUA.

ANEXO ÚNICO

CLAS. NOME EXAME 
DOCUMENTAL

EXAME 
MÉDICO

70 GABRIELA 
MOSCIARO PADUA

RECLASSIFICADA (Processo 
nº2.00000.076/2020-DPE/AP)

HASH: 2020-0318-0003-0106

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº100, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Nomeação em cargo em comissão.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear Luciano Linick Coelho Soares para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico de 
Defensoria, Código CCDP-2, da Defensoria Pública do 
Estado do Amapá, a contar de 17 de março de 2020.

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

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá, em 17 de março de 2020.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2020-0318-0002-9995

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº102 DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Suspende o expediente da DPE/AP no dia 20 de março 
de 2020.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 

Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO a pandemia do Coronavírus 
(COVID-19) declarada pela Organização Mundial de 
Saúde;

CONSIDERANDO a Portaria nº 099/2020/DPE-AP, 
que dispõem sobre medidas de prevenção de contágio 
do Coronavírus (COVID-19), no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amapá;

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação 
de infecção e transmissão local, e preservar a saúde dos 
servidores, membros e assistidos;

CONSIDERANDO ainda a Portaria nº 60840/2020-GP 
que suspende expediente no dia 20/03/2020 no Tribunal 
de Justiça do Amapá, e levando em consideração que 
a Defensoria Pública do Estado do Amapá tem suas 
atividades diretamente ligadas ao funcionamento do 
Poder Judiciário,

RESOLVE:

Art. 1° - Suspender o expediente da Defensoria Pública do 
Estado do Amapá no dia 20 de março de 2020, mantendo 
no entanto, o funcionamento dos plantões definidos pela 
Corregedoria da DPE-AP.

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

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá, em 17 de março de 2020.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2020-0318-0002-9975

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº103 DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Instituir a Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
desta DPE/AP.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

e considerando o que consta no Memorando nº005/2020-
CPL/DPE-AP;

CONSIDERANDO a necessidade de criação da Comissão 
Permanente de Licitação, conforme determina a Lei nº 
8.666/93, e nomeação de seus membros,

CONSIDERANDO o fim da vigência  da Portaria nº 
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013/2019/DPE-AP,

CONSIDERANDO a manutenção de condições e a 
continuidade dos procedimentos licitatórios pertinentes 
à contratação de serviços e compras, no âmbito deste 
Órgão,

R E S O L V E:

Art. 1º - Instituir a Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, desta Defensoria Pública do Estado do Amapá, 
a contar de 18/04/2019, composta pelos servidores 
abaixo designados, sob a presidência do primeiro, 
competindo-lhes a prática de todos os atos necessários 
ao processamento e julgamento das licitações.

Presidente:

EDGAR TIASSU DE SOUZA E SILVA

Membros:

SÔNIA MARIA RAMOS PICANÇO

RONALDO DA SILVA MOY

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, dê-se ciência, e cumpra-se.
Macapá, em 18 de Março de 2020.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2020-0318-0003-0006

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº104, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Exonera Defensora Pública da Coordenação do Núcleo 
Especializado Criminal - Macapá.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a Defensora Pública 
JULIA LAFAYETTE PEREIRA da Coordenação do 
Núcleo Especializado Criminal - Macapá, Código CNE, da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá, a contar de 17 
de março de 2020.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá, em 18 de março de 2020.
DIOGO BRITO GRUNHO

Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2020-0318-0003-0081

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº105, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Nomeia Defensor Público como Coordenador do Núcleo 
Especializado Criminal - Macapá.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR o Defensor Público ALCINDO PEREIRA 
NETO como Coordenador do Núcleo Especializado 
Criminal - Macapá, Código CNE, da Defensoria Pública 
do Estado do Amapá, a contar de 17 de março de 2020.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá, em 18 de março de 2020.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2020-0318-0003-0087

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº106, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Nomeação em cargo em comissão.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear Carlos Alberto Oliveira Gonçalves 
Junior para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico de Defensoria, Código CCDP-2, da Defensoria 
Pública do Estado do Amapá, a contar de 18 de março 
de 2020.

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

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá, em 18 de março de 2020.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2020-0318-0003-0088
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REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 1ºBIMESTRE

R$

TOTAL
(2 MESES)

2020 2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL 1.515.305,61 1.439.985,65 2.955.291,26
    Pessoal Ativo 1.322.592,83 1.344.135,14 2.666.727,97
   319011      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.137.498,39 1.156.561,83 2.294.060,22
   319011      IRRF de Servidores 185.094,44 187.573,31 372.667,75
    Obrigações Patronais 192.712,78 95.850,51 288.563,29
   319013  Contribuição Previdenciária INSS 96.341,69 0,00 96.341,69
   319113  Contribuição Patronal RPPS 96.371,09 95.850,51 192.221,60

LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO N° 2443 DE 22/11/2019, PUBLICADO NO DOE N° 7.049 DE 25/11/2019 

KÉDNA DA SILVA NASCIMENTO
Chefe do Departamento de Contabilidade

CRC: 002007/0 - 7/AP

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 
1° BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

DIOGO BRITO GRUNHO

Nota Explicativa: Esclarece-se, que o valor correspondente a Contribuição Patronal INSS referente o mês de fevereiro foi liquidado e pago no mês subsequente. 

Defensor Público  Geral do Estado 

DESPESA COM PESSOAL

Despesa Liquidada

JANEIRO FEVEREIRO

Decreto n° 0388/2020

HASH: 2020-0318-0003-0085

Prefeitura Municipal De

Santana

AVISO DO PE 007/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CENTRAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2020-CL/PMS

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Centrais 
de Ar para atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Educação - SEME/PMS, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência. 

LICITAÇÃO: 808678.

VALOR ESTIMADO: R$ 426.287,33

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: no endereço 
eletrônico:

www.licitacoes-e.com.br, a partir da publicação no Diário 
Oficial do Município e Diário Oficial da União – DOU.

FIM DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ás 
h:09:30min, do dia 03/04/2020.

ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 03/04/2020, às 
10h:00min.

OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço eletrônico: www.
licitacoes-e.com.br.

Santana-AP, 18 de marçode 2020.
JHON BRENNON BARROSO GARÇON
Pregoeiro CL/PMS
Dec. 0453/2019

HASH: 2020-0318-0003-0102

Prefeitura Municipal De

Vitória Do Jari

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) nº.  
003/2020-CELCSOSEMDAS-FMAS/PMVJ

PROCESSO Nº. 441/2019-DA-SEMAS-FMAS-PMVJ

PREGÃO PRESENCIAL (SRP), do tipo “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, objetivando O: REGISTRO DE PREÇO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA EVENTUAL 
E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, DE 
EXPEDIÊNTE E SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA 
E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS 
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI. Data/Hora: 
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01/04/2020 às 09hrs. Local: CELCSO-SEMDAS-FMAS/
PMVJ, O edital e anexos, disponível na CELCSO e site: 
www.vitoriadojari.ap.gov.br.

Vitória do Jari-AP, 17 de março de 2020.
LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA
Pregoeiro: CELCSO/SEMDAS

HASH: 2020-0316-0002-9565

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) nº. 
004/2020-CELCSOSEMDAS-FMAS/PMVJ

PROCESSO Nº. 444/2019-DA-SEMDAS- FMAS-PMVJ

PREGÃO PRESENCIAL (SRP), do tipo “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, objetivando O: REGISTRO DE PREÇO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM PARA EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE KIT BEBÊ-AUXÍLIO NATALIDADE (BENEFÍCIO 
EVENTUAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
E ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS DO MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA DO JARI. Data/Hora: 03/04/2020 às 09hrs. 
Local: CELCSO-SEMDAS-FMAS/PMVJ, O edital e 
anexos, disponível na CELCSO e site: www.vitoriadojari.
ap.gov.br.

Vitória do Jari-AP, 17 de março de 2020.
LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA
Pregoeiro: CELCSO/SEMDAS

HASH: 2020-0316-0002-9571

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2020-CELCSO-
SEMDAS-FMAS/PMVJ

PROCESSO Nº. 432/2019-DA-SEMDAS- FMAS-PMVJ

PREGÃO PRESENCIAL (SRP), do tipo “MENOR 
PREÇO POR LOTES”, objetivando O: O REGISTRO 
DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA 
EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE 
E LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS 
DO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI. Data/Hora: 
30/03/2020 às 09hrs. Local: CELCSO-SEMDAS-FMAS/
PMVJ, O edital e anexos, disponível na CELCSO e site 
www.vitoriadojari.ap.gov.br.

Vitória do Jari-AP, 17 de março de 2020.
LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA
Pregoeiro: CELCSO/SEMDAS

HASH: 2020-0316-0002-9570

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) nº. 
006/2020-CELCSOSEMDAS-FMAS/PMVJ

PROCESSO Nº. 444/2019-DA-SEMDAS- FMAS-PMVJ

PREGÃO PRESENCIAL (SRP), do tipo “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, objetivando O: REGISTRO DE PREÇO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM PARA EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE ULTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS 
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI. Data/Hora: 
07/04/2020 às 09hrs. Local: CELCSO-SEMDAS-FMAS/
PMVJ, O edital e anexos, disponível na CELCSO e site: 
www.vitoriadojari.ap.gov.br.

Vitória do Jari-AP, 17 de março de 2020.
LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA
Pregoeiro:CELCSO/SEMDAS

HASH: 2020-0316-0002-9569

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) nº. 
005/2020-CELCSOSEMDAS-FMAS/PMVJ

PROCESSO Nº. 445/2019-DA-SEMAS-FMAS-PMVJ

PREGÃO PRESENCIAL (SRP), do tipo “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, objetivando O: REGISTRO DE PREÇO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM PARA EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE CESTAS BÁSICAS (BENEFÍCIO EVENTUAL) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E FMAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO 
JARI. Data/Hora: 05/04/2020 às 09hrs. Local: CELCSO-
SEMDAS-FMAS/PMVJ, O edital e anexos, disponível na 
CELCSO e site: www.vitoriadojari.ap.gov.br.

Vitória do Jari-AP, 17 de março de 2020.
LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA
Pregoeiro: CELCSO/SEMDAS

HASH: 2020-0316-0002-9568

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2020-CELCSO-
SEMDAS-FMAS-PMVJ
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PROCESSO Nº. 430/2019-DA-SEMAS-FMAS-PMVJ 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP), do tipo “MENOR PREÇO POR LOTES”, objetivando O: REGISTRO DE PREÇO TIPO 
MENOR PREÇO POR LOTE PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTES GRANJEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, para 
atender a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e FMAS/PMVJ. Data/Hora: 26/03/2020 às 09hrs. Local: 
CELCSO-SEMDAS-FMAS/PMVJ, O edital e anexos, disponível na CELCSO e site www.vitoriadojari.ap.gov.br.

Vitória do Jari-AP, 17 de março de 2020.
LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA
Pregoeiro: CELCSO/SEMDAS

HASH: 2020-0316-0002-9567

Prefeitura Municipal De

Pracuúba

PREFEITURA DE PRACUÚBA
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2020-PMP

No dia dezessete de março de 2020, na Prefeitura de Pracuúba, registram-se os preços da empresa JUCELINO 
DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços técnicos 
especializados de assessoria e consultoria contábil aplicada ao setor público, acompanhamento e orientação nas 
áreas financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e administrativa aos servidores e responsáveis pela administração 
pública da entidade, de forma a atender as normas legais que regem a matéria, incluindo a Constituição Federal, Lei 
Complementar Federal 101-LRF, Lei Federal 4.320/64, Lei Federal 8.666/93 e atualizações, Normas do Conselho 
Federal de Contabilidade, Portarias Interministeriais e Portarias complementares que dispõem sobre Finanças Públicas 
e normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados e Municípios, indispensáveis ao 
bom desempenho das atividades de execução e de gestão de recursos públicos, conforme descrito no quadro abaixo, 
resultante do Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2020, para Sistema de Registro de Preços, assim como os termos da 
proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

Este Registro de Preços tem a vigência de 12 meses, a contar da data da publicação desta ATA.

EMPRESA REGISTRADA

- JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME, CNPJ: 17.533.629/0001-08, com sede na Rua Liberdade, nº 755 – Bairro 
Agreste – Município de Laranjal do Jarí – AP, CEP: 68.920-000 - telefones nº (96) 99119-9785 / 98112-8095, e-mail: 
jucelinosalomao@yahoo.com.br, representada pelo Senhor Jucelino de Oliveira Salomão, RG nº 0929273192/SSP-BA, 
CPF nº 007.296.035-39.
 

LOTES Especificações Quant. Valor mensal

1

1. Escritura Contábil Financeira e Patrimonial.

2. Elaboração de Balancetes Mensais Consolidados e por Unidades Gestoras independentes 
(SEMAFI, SEMA, SEMEC e SEMAS.

3. Elaboração do Balanço Anual consolidado.

4. Acompanhamento nos Atendimentos aos Limites definidos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

5. Elaboração dos Relatórios de Execução Orçamentária.

6. Elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal.

7./span>Acompanhamento SIAFI/CAUC.

Elaboração Relatórios e Transmissão de Dados SINCOFI, SIOPE, SIOSPS e SADIPEM.

12 4.700,00
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2

1. Licença de uso Sistema de Automação Contábil e Financeiros atualizados com a legislação 
vigente, incluindo PCASP, sistema de Tributação Municipal, Sistema Recursos Humanos.

2. /span>Implantação Portal da Transparência (Receitas, Despesas, Recursos Humanos).

Acompanhamento na elaboração de uso Sistema PPA, LDO e LOA.

12 2.750,00

Pracuúba/AP, 17 de março de 2020.
Belize Conceição Costa Ramos
Prefeita de Pracuúba

HASH: 2020-0317-0002-9885

Prefeitura Municipal De

Tartarugalzinho

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
004/2020-CPL/-PMT

Processo: 1778-A.134/2019. OBJETO: Contratação 
de Empresa Especializada para a Construção de um 
Galpão, para tratamento adequado dos Resíduos Sólidos, 
no Município de Tartarugalzinho-AP, de acordo com 
quantitativos e especificações constantes do anexo I – 
Projeto Básico, mediante as condições estabelecidas no 
Edital da Tomada de Preço e seus anexos. ABERTURA DA 
SESSÃO: 06/04/2020, ás 09:00h (horário local), Endereço 
da Sessão: Rua São Luiz, 809, Bairro Centro, CEP: 
68.900-000 - (PREFEITURA DE TARTARUGALZINHO). 
Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL das 
08h às 12h da manhã, de segunda a sexta, mediante 
apresentação de Pen Drive, acompanhado de carimbo da 
empresa, contendo todas as informações da mesma, RG 
e CPF do responsável pela retirada.

Tartarugalzinho-Ap, 18 de Março de 2020.
MARCUS VALÉRIO DA SILVA REGO
Presidente CPL/-PMT

HASH: 2020-0318-0003-0009

Publicações Diversas

PORTARIA N°013/2020–CDSA

O Diretor-Presidente da Companhia Docas de Santana – 
CDSA, no uso de suas atribuições estatutárias e;

CONSIDERANDO o Processo nº 007/2020-GAB/CDSA, 

de 27/02/2020, o qual trata da apuração de possível 
infração administrativa praticada por empregado da 
CDSA;

R E S O L V E:

Art.1º -DETERMINAR a abertura de Sindicância para 
cumprir as formalidades legais pertinentes à apuração 
dos fatos constantes do processo supramencionado,bem 
como os fatos conexos.

Art.2º - DESIGNAR os empregados abaixo para 
constituírem a Comissão de Sindicância:

Lenyltton Célio Reis Monteiro – Presidente

Leila Pires Vieira – Membro

Sandro Mauricio de Oliveira Silva – Membro

Art.3º - A duração da presente portaria será de 30 
(trinta) dias, admitida a sua prorrogação, quando as 
circunstâncias o exigirem.

Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
Publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Registre-se e divulgue-se.
Sala do Diretor-Presidente da Companhia Docas de 
Santana, em 11 de março de 2020, Santana-AP.
Glauco Mauro Cei
Diretor-Presidente da CDSA

HASH: 2020-0318-0003-0071

 
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A COMPANHIA DOCAS DE SANTANA, através se seu 
Diretor-Presidente torna público a adesão a Ata de 
Registro de Preço nº 146/2019 da Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI decorrente do Pregão nº 006/2019-FUNA, 
a qual tem como objeto a contratação eventual e futura 
pelo Sistema de Registro de Preço do SERVIÇO DE 
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FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, cujos quantitativos, especificações, preços 
e fornecedor foram previamente definidos através Processo nº 08767.000278/2019-45. Empresa Registrada: REAL 
PETROLEO LTDA, CNPJ: 09.405.430/0001-68, ENDEREÇO: Rua Santos Dumont, nº 2881, Bairro Novo Buritizal, 
em Macapá, Estado do Amapá, E-mail: licitacao@realpetroleo.com.br, Representante Legal: Alex Vasquez Nunes, 
brasileiro, empresário, Cargo: Sócio.

Combustível QTD (litros) Preço unit. R$ Preço total R$ Percentual de 
desconto

Valor unitário com 
desconto

Valor Estimado 
com desconto

Gasolina comum 2.880 3,922 11.295,36 2,09 3,84 R$11.059,20

Diesel comum (S-500) 9.000 4,134 37.206,00 4,69 3,94 R$35.460,00

Preço total 48.501,36 46.519,20

 
Volume de vendas estimado à Companhia Docas de Santana: R$ 46.519,20 (quarenta e seis mil quinhentos e 
dezenove reais e vinte centavos)
 
Santana-AP, 01 de março de 2020.
Glauco Mauro Cei
Diretor Presidente da CDSA
Decreto nº 0163/2019-PMS

HASH: 2020-0318-0003-0055

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A COMPANHIA DOCAS DE SANTANA, através se seu Diretor-Presidente torna público a adesão a Ata de Registro de 
Preço nº 02/2019-TCE-AP do Tribunal de contas do Amapá - TCE decorrente do Pregão nº 03/2019-TCE-AP , a qual tem 
como objeto a contratação eventual e futura pelo Sistema de Registro de Preço do SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS AÉREAS, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedor foram previamente definidos através 
Processo nº 04600/2019-TCE, conforme dados abaixo:

Empresa Registrada: FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CNPJ: 08.641.928/0001-67
Representante legal: Marcia Cristina Nascimento de Moraes.
Cargo: Sócia-Administradora
 

1 2 3 4 5 6
Descrição Qtd estimada pela 

CDSA
Valor estimado por 
bilhete R$

RAV/DU OU SAV 10% Desconto RAV/ DU 
ou SAV-100%

Valor do bilhete com 
desconto

Viagens nacionais 28 1.717,23 171,72 171,72 1.545,51

Viagens internacionais 2 8.200,00 4.471,46 4.471,46 3.728,54

 

8 9 10

Valor tarifa aeroportuária R$ Valor unitário de 
emissão R$

Valor total R$

184,61 0,01 48.443,64

1655,36 0,02 10.767,84

Descrição QTD Valor unitário R$ Valor  Total R$

Remarcaçoes 5 0,2 0,10

     

   
Volume de vendas estimado à Companhia Docas de Santana: R$ 59.211,58 (cinquenta e nove mil duzentos e onze 
reais e cinquenta e oito centavos)
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Santana-AP, 02 de março de 2020.
Glauco Mauro Cei
Diretor Presidente da CDSA
Decreto nº 163/2019-PMS

HASH: 2020-0310-0002-8880

ACQUAVILLE - DOURADO

Residencial Rio Negro Empreendimento Imobiliário LTDA, 
Cadastrada no CNPJ nº 20.502.360/0001-07, endereço, 
Endereço: Rod. Duca Serra (AP 020) nº sn, Paraiso, 
Santana/ AP. Torna público que requereu a SEMDUH, 
a Licença de instalação, para o loteamento Acquaville 
- Dourado. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

HASH: 2020-0318-0003-0001

ACQUAVILLE - TAMBAQUI

Residencial São José Empreendimento Imobiliário LTDA, 
Cadastrada no CNPJ nº 20.502.549/0001-91, endereço, 
Endereço: Rod. Duca Serra (AP 020) nº sn, Paraiso, 
Santana/ AP. Torna público que requereu a SEMDUH, 
a Licença de instalação, para o loteamento Acquaville 
- Tambaqui. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

HASH: 2020-0318-0003-0002

ACQUAVILLE GAROUPA

Residencial Barão do Rio Branco empreendimentos 
imobiliários Ltda, Cadastrada no CNPJ nº 20.502.474/0001-
49, endereço, Endereço: Rod. Duca Serra (AP 020) nº 
sn, Paraiso, Santana/ AP. Torna público que requereu a 
SEMDUH, a Licença de instalação, para o loteamento 
Acquaville Garoupa. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental

HASH: 2020-0318-0003-0004

FAZENDA ACAPURANA

LITER DOMINGUEZ NUNES

Toma público que Requereu do IMAP, A Licença Ambiental 
Única - LAU, para atividade de criação de bubalinos, e 

agrosilvopastoril, na fazenda Acapurana situada no ramal 
do Carmo, Zona Rural, ltaubal/AP. Não determinado 
estudo de Impacto Ambiental.

HASH: 2020-0318-0003-0003

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º 02/2020

A Tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do 
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais (Lei 3.820/60) NOTIFICA as pessoas jurídicas 
relacionadas abaixo, por se encontrarem em local incerto e 
não sabido, sobre a cobrança da respectiva Multa de Auto 
de infração decorrente do art. 24, parágrafo único da Lei 
3.820/60 e art. 5º e 6º da Lei nº 13.021/2014, concedendo 
o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do débito ou 
para manifestação de contrariedade/defesa, sob pena de 
inscrição em Dívida Ativa, encaminhamento para Serasa e 
ajuizamento da ação executiva fiscal, em ordem de CNPJ/ 
RAZÃO SOCIAL/ REFERÊNCIA: 010.605.199/0001-35, 
A T PINHEIRO - ME, A.I 2111512019; 11.119.954/0001-
34, A & M COMERCIO LTDA - ME, A.I 2110892019; 
32.304.358/0001-02, MARCIO GLEIDSON DE ARAUJO 
34170189272, A.I 21113202019; 30.336.450/0001-10, 
TULIO OLIVEIRA SANTOS SILVA 01900805235, A.I 
21116232019; 01.490.419/0001-31, EDILSON BRITO DE 
MORAES - ME, A.I 2111152019; 07.194.298/0001-67, 
FERNANDES & DA SILVA LTDA - ME, A.I 299992018; 
01.490.419/0001-31, EDILSON BRITO DE MORAES - 
ME, A.I 2989162018, 2981702018; 25.022.777/0001-88, H 
P MONTEIRO LTDA - ME, A.I 2989132018, 2975682018;  
07.194.298/0001-67, FERNANDES & DA SILVA LTDA - 
ME, A.I 298952018. Macapá, 07 de Fevereiro de 2020.

ANDREA KARLA LACERDA LEITAO
Tesoureira do CRF/AP

HASH: 2020-0318-0003-0005

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

Mineração Amapari S.A, inscrita no CNPJ N°. 
42.150.219/0001-17, torna público que REQUEREU 
a SEMA, a Licença Ambiental Prévia e de Instalação 
(LP+LI), para beneficiamento de rejeito proveniente de 
mineração de ouro, localizado em Santa Maria do Vila 
Nova, município de Mazagão, no Estado do Amapá.

HASH: 2020-0318-0003-0043
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Documento assinado eletronicamente por MAURYANE PACHECO CARDOSO em 18/03/2020 22:49, conforme
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