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AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SIGA nº 00011/2020 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº 00011/PGE/2020
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 020/2020 - CLC/
PGE

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

Objeto: Registro de preços para aquisição de elevador 
plataforma vertical de acessibilidade, incluindo instalação, 
visando atender as necessidades dos órgãos e entidades 
da Administração Pública do Estado do Amapá, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no 
edital e seus anexos.

Acolhimento das propostas: até o dia 05/06/2020, às 
7h59min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 05/06/2020, às 8h (horário de 
Brasília).

Início da sessão de disputa: 05/06/2020, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita12@pge.ap.gov.br e licita12.clc@gmail.com e 
pelo endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.

Macapá-AP, 20 de maio de 2020.

Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19

HASH: 2020-0520-0003-2583

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SIGA nº 00050/2019 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº 00050/PGE/2019
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 021/2020 - CLC/
PGE

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

Objeto: Registro de Preços para aquisição de mobiliário, 
a fim de atender as necessidades dos órgãos e entidades 
da Administração Pública do Estado do Amapá, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no 
edital e seus anexos.

Acolhimento das propostas: até o dia 05/06/2020, às 
7h59min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 05/06/2020, às 8h (horário de 
Brasília).

Início da sessão de disputa: 05/06/2020, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita08@pge.ap.gov.br e licita08.clc@gmail.com e 
pelo endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.
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Macapá-AP, 20 de maio de 2020.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19

HASH: 2020-0520-0003-2582

ERRATA DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/
FREBOM/2020

ONDE SE LÊ:

FundamentO LEGAL: Art. 25. É inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
(destacamos);

Art.   26.  Parágrafo Único: O processo de dispensa, de 
Inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, 
será instruído, no que couber, com os seguintes casos;

II – razão da escolha do fornecedor (grifo nosso);

III – justificativa do preço.

LEIA-SE:

FundamentO LEGAL: Art. 25. É inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
(destacamos);

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência 
de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação 

ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes.

Art. 26.  Parágrafo Único: O processo de dispensa, de 
Inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, 
será instruído, no que couber, com os seguintes casos;

II – razão da escolha do fornecedor (grifo nosso);

III – justificativa do preço.

Macapá-Ap, 20 de Maio de 2020.
Wagner Coelho Pereira – Cel BM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2020-0520-0003-2609

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO Nº 004/2019 - SCC/
CBMAP

Processo nº. 13.000.174/2018/CBMAP e nº 0004/
FREBOM/2018. Contratante: Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Amapá - CBMAP. Contratada TELEMAR 
NORTE LESTE S/A. O presente instrumento tem como 
objeto as Alteração na CLÁUSULAS QUINTA – QUE 
VERSA SOBRE QUANTITATIVO, VALOR E DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, referente ao contrato nº. 04/2018/
SCC/CBMAP. Fundamentação Legal: Lei Federal 
nº. 8.666/93 – Artigo 57, inciso II e demais legislações 
aplicáveis a matéria. Vigência: 22 de março de 2020 a 
21 de março de 2022. Data de Assinatura: 25 de março 
de 2020.

WAGNER COELHO PEREIRA
Coronel QOC BM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2020-0520-0003-2608

PUBLICIDADE
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Secretaria de Fazenda

ATO DECLARATÓRIO Nº 2020.000025

Aprova Regime Especial para procedimentos fiscais para 
empresa PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SIA, 
referente ao cumprimento de obrigações fiscais relativas 
ao ICMS na forma que especifica.

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições 
conferidas por Lei e de acordo com a autorização prevista 
no Art. 244, da Lei n.º  0400/97 - CTE c/c os artigos 415 
e 505 do Decreto 2.269/98 - RICMS; Considerando o 
disposto na Lei nº 2497, de 24/03/2020, que alterou o 
Anexo das metas fiscais para estimativa e compensação 
da renúncia de receita prevista na Lei nº 2443, de 22 
de novembro de 2019; Considerando o disposto nos 
Convênios ICMS nº 65/2019, implementado na legislação 
estadual pelo Decreto nº 5343, de 05 de dezembro de 
2019 e Decreto Estadual nº 1518, de 08 de abril de 2020, 
que concedeu isenção do ICMS nas operações internas 
com óleo diesel as empresas mineradoras sediadas no 
Estado do Amapá;  Considerando que o Regime Especial 
em questão não prejudicará a segurança e a garantia 
do interesse da Administração do Estado do Amapá, 
estando resguardado o atendimento aos princípios 
de maior simplicidade, racionalidade e adequação 
em face da natureza das operações realizadas pelo 
contribuinte;   Considerando o disposto no PARECER 
FISCAL nº 2020.01.00.00060, objeto de pedido 
formulado no Processo n e 28730.0056722020-6; D E 
C L A R A:   Cláusula primeira No fornecimento de óleo 
diesel classificado no Código 2710.19.21, da NCM com 
benefício da isenção do ICMS às empresas mineradoras, 
quando for destinado a insumo para geração de energia 
elétrica em suas termelétricas,  a empresa IPIRANGA 
PRODUTOS DE PETROLEO SIA, inscrita no CNPJ 
sob 0 33.337.122/007725, inscrita no CAD-ICMS no 
03.001851-5 deverá cumprir os procedimentos fiscais 
nos termos do presente Regime Especial, para efeito de 
ressarcimento do ICMS. Cláusula segunda nas operações 
interestaduais com combustíveis já alcançadas pela 
substituição tributária, fica a empresa autorizada a emitir 
nota fiscal para ressarcimento do ICMS retido, que 
deverá ser efetuado mediante emissão de nota fiscal, 
exclusiva para esse fim, em nome do estabelecimento 
fornecedor que tenha retido originalmente o imposto. O 
valor do ICMS RETIDO por substituição tributária a ser 
ressarcido, não pode ser superior ao valor da isenção 
concedida nos termos da Decreto Estadual n o 1518/2020. 
Cláusula terceira A empresa PIRANGA PRODUTOS DE 

PETROLEO SIA, deverá remeter ao Núcleo de Macro 
Segmentos Econômico (NUSEG) da Coordenadoria de 
Fiscalização - COFIS/SEFAZ, para efeito de prestação de

conta das operações de substituição tributária e do 
respectivo ressarcimento do ICMS RETIDO, até o último 
dia útil da primeira quinzena do mês subsequente ao 
fato gerador, relatório em papel e em meio eletrônico 
com as informações relativas às operações realizadas 
no mês anterior contendo, no mínimo, o seguinte: 1 - 
nas aquisições interestaduais: a)  número e data de 
emissão das Notas Fiscais de aquisições interestaduais 
de óleo diesel, com destaque do ICMS,   b) quantidade, 
valor unitário e valor total do óleo diesel adquirido, com 
destaque do ICMS; c) número e data da emissão da Nota 
Fiscal que acobertou a aquisição do óleo diesel isento do 
ICMS;  d) quantidade, valor unitário e valor total do óleo 
diesel adquirido com a isenção; 2 - nas vendas para as 
empresas mineradoras: a) denominação social, CNPJ e 
CAD/ICMS da empresa mineradora; b) número e data 
da emissão da Nota Fiscal de venda de óleo diesel, 
acompanhado das respectivas cópias das notas fiscais; 
c) quantidade, valor unitário e valor total do óleo diesel 
vendido; d) no campo “Informações Complementares” 
da NF-e deverá constar a expressão: “ICMS isento 
conforme Ato Declaratório nº /2020.00025/SEFAZ” 3 - No 
ressarcimento do !CMS: a) Número e data de emissão 
das” notas fiscais de ressarcimento do ICMS adquirido 
com retenção e vendido com retenção b)         quantidade, 
valor unitário e valor total do óleo diesel a ser ressarcido, 
correspondendo aos mesmos valores das aquisições 
interestaduais, com destaque do ICMS, em nome do 
fornecedor original. Cláusula quarta A beneficiária 
deste Ato responderá pelo pagamento do imposto e 
seus acréscimos legais, sem prejuízo da revogação do 
benefício e demais penalidades previstas em lei, caso a 
operação com isenção do ICMS e a de ressarcimento do 
imposto não seja completada e fornecida às empresas 
mineradora Cláusula quinta O presente Ato Declaratório 
não exonera o cumprimento das demais obrigações 
previstas em Lei e no Regulamento do ICMS. Cláusula 
sexta 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 conflitante; II - situação em que este 
Regime Especial vier a tornar-se prejudicial à Fazenda 
Pública Estadual;   III - inobservância de qualquer de sua? 
cláusulas e condições;

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

Cláusula sétima O Regime Especial entra em vigor na 
data da publicação deste Ato Declaratório no Diário Oficial 
do Estado, com vigência até 31 de dezembro de 2020. 
Macapá - AP, 20 de maio de 2020.  

Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda

HASH: 2020-0520-0003-2590

PORTARIA (T) Nº 007/2020 – GAB/SEFAZ

Dispõe sobre a fixação de cota mensal de consumo de 
óleo diesel e energia elétrica pelas empresas mineradoras 
em operação no território amapaense.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso 
de suas atribuições definidas em lei, e Considerando o 
disposto no Decreto n° 1518, de 08 de abril de 2020, que 
concede isenção do ICMS às empresas mineradoras em 
operação no território amapaense, nas condições que 
especifica;

Considerando, a necessidade de disciplinar o volume de 
consumo de óleo diesel em litros e energia elétrica em 
kilowatts;

Considerando, ainda, o processo n° 0055202020- 6,

R E S O L V E:

Art. 1º Fixar a cota mensal de consumo de óleo diesel 
e energia elétrica pelas empresas mineradoras em 
operação no território amapaense, com vigência até 31 
de dezembro de 2020, para efeito de isenção do ICMS.

Art. 2º A cota Global anual de consumo por mineradora 
abrangida pela isenção de ICMS, fica limitada a 
7.517.455,92 litros/ano de óleo diesel, classificado no 
código 2710.19.21 da Nomenclatura Comum do Mercosul 
– NCM - quando for destinado a insumo para geração de 
energia elétrica em suas usinas Termelétricas.

Art. 3º A cota Global mensal de consumo por mineradora 
abrangida pela isenção de ICMS, fica limitada a 60.000.000 
khw/ano nas operações internas com energia elétrica 
fornecida pela Companhia de Eletricidade do Amapá – 
CEA - destinada ao insumo para movimentar sua Usina 
de Beneficiamento de Minério.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos pelo prazo estabelecido 
no Decreto n° 1518, de 08 de abril de 2020.

Gabinete da Secretaria, em Macapá-AP, 18 de maio de 2020.

Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda
 
ANEXO I DA PORTARIA (T) Nº 007/2020 – SEFAZ/AP
 

ITEM EMPRESA/
CNPJ/CAD-ICMS FORNECEDOR 

VOLUME 
CONSUMO/

ANO/LITROS 

1 MINA TUCANO 
LTDACNPJ n° 
05.642.709/0001-
04, CAD-ICMS 
03.026508-8.

IPIRANGA  
PRODUTOS DE 
PETRÓLEO S/A

7.517.455,92

 
ANEXO II DA PORTARIA
(T) Nº 007/2020 – SEFAZ/AP

ITEM EMPRESA/CNPJ/CAD-
ICMS FORNECEDOR 

VOLUME 
CONSUMO/
ANO/ KHW 

1 MINA TUCANO 
LTDACNPJ n° 
05.642.709/0001-04, 
CAD-ICMS 03.026508-8.

Companhia de 
Eletricidade do 
Amapá – CEA 

60.000.000 

 
HASH: 2020-0520-0003-2571

Secretaria de Educação

ERRATA JUSTIFICATIVA 052/2020/SEED

Publicada no diário n° 7.162 em 07 de Maio de 2020

ONDE SE LÊ:
No valor total de R$ 118.500,00 (um Mil e cento e dezoito 
mil e quinhentos reais)

LEIA-SE:
No valor total de R$ 118.500,00 (Cento e dezoito mil e 
quinhentos reais)

Macapá/AP, 19 de Maio de 2020.
Atenciosamente,
Keuliciane Moraes Baia
Secretária Adjunta de Apoio à Gestão
Dec. nº 0159/2018 – GEA

HASH: 2020-0520-0003-2606

Secretaria de urismoT

PORTARIA N° 015/2020 – SETUR/AP

Altera a Portaria nº 014/2020 – SETUR, de 08 de maio de 
2020, em razão da continuidade ao combate do Covid-19, 
em todo o território do Estado do Amapá, nos termos do 
Decreto Estadual nº 1726, de 15 de maio de 2020.
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A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO DO AMAPÁ, 
no uso de suas atribuições legais, conferidos pelo Decreto 
Estadual n° 1550, de 10 de abril de 2019;

CONSIDERANDO a declaração da Organização 
Mundial de Saúde - OMS, expondo a pandemia do novo 
coronavirus (COVID-19).

CONSIDERANDO o termo do decreto nº 1726 de 15 de 
maio de 2020, em razão sobre a intensificação das medidas 
de restrição à locomoção ou circulação de pessoas, com 
adoção de normas de isolamento social rígido (lockdown) 
em todo o território do Estado do Amapá, visando à 
contenção do avanço da pandemia do novo Coronavírus 
- COVID-19, dentre elas a que determina que todos os 
agentes públicos da Administração Pública Direta, Indireta 
e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Amapá, 
deverão entrar em regime de teletrabalho e sobreaviso, 
cabendo aos titulares das Unidades Gestoras definir a 
força de trabalho necessária para o funcionamento de 
cada órgão.

CONSIDERANDO as Portarias nº 011/2020 – SETUR, nº 
012/2020 – SETUR,  nº 013/2020 e n° 014/2020 – SETUR.

RESOLVE:

Art. 1º - O artigo 1º da Portaria nº 014/2020 – SETUR 
de 08 de maio de 2020 passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 1º”. Durante o período de 19 a 28 de maio 
de 2020, adotaremos as seguintes diretrizes no âmbito 
desta Secretaria:

Regime de Teletrabalho e sobreaviso dos servidores e 
colaboradores da Secretaria de Estado do Turismo do 
Amapá;

Interrupção ou limitação de deslocamento de servidores 
ou colaboradores a Sede da Secretaria de Turismo e
Atendimento somente por vias eletrônicas e telefônicas.
 
Art. 2º. As determinações impostas pela presente Portaria 
são temporárias e durarão até a expressa revogação das 
mesmas, ou até ulterior alteração dos seus termos.

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

Macapá, 20 de maio de 2020.
ROSA JANAÍNA DE LACERDA MARCELINO ABDON
Secretária de Estado do Turismo
Decreto Governamental nº 1550/2019

HASH: 2020-0520-0003-2605

Secretaria de Segurança                                                                                                         

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 
Torna Público que REQUEREU a Secretaria de Meio 
Ambiente – SEMA, a Renovação de Licença de Instalação 
de   n° 0574/2016,  para a Construção do Centro Integrado 
de Segurança Pública – CIOSP da Zona Norte - Macapaba, 
estando em conformidade com a Lei Federal n° 140/2011; 
Lei Complementar n° 0005/1994 – Código de Proteção 
ao Meio Ambiente do Estado do Amapá, Capitulo IV, 
Artigo 12, Item II, alterado conforme redação dada pela 
Lei Complementar 0070/2012; Decreto n° 3.009/1998 e 
as Resoluções do CONAMA e COEMA/AP.
 
Macapá -AP, 19 de maio 2020.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do 
Amapá
 
HASH: 2020-0520-0003-2611

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 
Torna Público que REQUEREU a Secretaria de Meio 
Ambiente – SEMA, a Renovação de Licença de Instalação 
de   n° 0573/2016,  para a Construção do Quartel 14º 
Batalhão da Polícia Militar do Amapá – 14º BPM, no 
município de Macapá/AP, estando em conformidade com a 
Lei Federal n° 140/2011; Lei Complementar n° 0005/1994 
– Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do 
Amapá, Capitulo IV, Artigo 12, Item II, alterado conforme 
redação dada pela Lei Complementar 0070/2012; Decreto 
n° 3.009/1998 e as Resoluções do CONAMA e COEMA/AP.
 
Macapá -AP, 19 de maio 2020.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do 
Amapá
 
HASH: 2020-0520-0003-2614

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 
Torna Público que REQUEREU a Secretaria de Meio 
Ambiente – SEMA, a Renovação de Licença de Instalação 
de   n° 0482/2016,  para a Construção do Quartel do 
6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá – 6º BPM, no 
município de Macapá/AP, estando em conformidade 
com a Lei Federal n° 140/2011; Lei Complementar n° 
0005/1994 – Código de Proteção ao Meio Ambiente 
do Estado do Amapá, Capitulo IV, Artigo 12, Item II, 
alterado conforme redação dada pela Lei Complementar 
0070/2012; Decreto n° 3.009/1998 e as Resoluções do 
CONAMA e COEMA/AP.
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Macapá -AP, 19 de maio 2020.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do 
Amapá

HASH: 2020-0520-0003-2612

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO n° 
0246/2017
 
Torna Público que REQUEREU a Secretaria de Meio 
Ambiente – SEMA, a Renovação de Licença de Instalação 
de   n° 0246/2017,  para a Construção da Penitenciaria de 
Segurança Máxima no Instituto Administrativo Penitenciário 
IAPEN, estando em conformidade com a Lei Federal n° 
140/2011; Lei Complementar n° 0005/1994 – Código de 
Proteção ao Meio Ambiente do Estado do Amapá, Capitulo 
IV, Artigo 12, Item II, alterado conforme redação dada pela 
Lei Complementar 0070/2012; Decreto n° 3.009/1998 e as 
Resoluções do CONAMA e COEMA/AP.
 
Macapá -AP, 19 de maio 2020.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do 
Amapá
 
HASH: 2020-0520-0003-2613

Secretaria de Infraestrutura

PORTARIA (P )    n.º 095/2020-SEINF

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

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público a substituição do Servidor, Eng. 
Civil: WASHINGTON LUIZ PEREIRA MARQUES, como 
Fiscal da Obra na PORTARIA n.º 088/2020-SEINF, 
publicada no Diário Oficial n.º 7146 de 27/07/2018, que 
circulou em 17/04/2020, referente ao CONTRATO Nº 
008/2020-UCONT/SEINF/GEA, cujo objeto trata da 
CONCLUSÃO DA MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL 
DA ZONA NORTE Dra Euclélia Américo, no Munícipio de 
Macapá/AP, pelo Servidor, Eng. Civil:ISALTINO MONTE 
CARNEIRO JUNIOR. 

Art. 2º - O prazo de atuação como fiscal da obra, se inicia 
com a assinatura da presente portaria, se estendendo até 
a conclusão dos serviços, com a emissão do Termo de 
Verificação e Recebimento da Obra.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário. 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, em 
Macapá/AP, 18/05/2020. 
ALCIR FIGUEIRA MATOS
SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA
Dec. nº 0790/2018

HASH: 2020-0520-0003-2581

AVISO DE  REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS  Nº. 003/2020-CPL/SEINF/GEA.

Dia: 10/06/2020 – Hora 09:00 (nove)  – Local: sala da CPL 
no Prédio da SEINF, Av. FAB, nº. 1276 – Centro –Macapá-AP.

OBJETO: Acessibilidade da Escola Estadual Vidal de 
Negreiro, no Município de Amapá-AP.

Processo nº 196.145843/2018-SEINF.

TOMADA DE PREÇOS  Nº. 006/2020-CPL/SEINF/GEA.

Dia: 10/06/2020 – Hora 11:00 (onze)  – Local: sala da CPL no 
Prédio da SEINF, Av. FAB, nº. 1276 – Centro –Macapá-AP.

OBJETO: Construção de uma Escola na Aldeia Yvareta/
Terra Wajari, no Município de pedra Branco do Amapari-AP.

Processo nº 196.204319/2018-SEINF.

TOMADA DE PREÇOS  Nº. 009/2020-CPL/SEINF/GEA.

Dia: 15/06/2020 – Hora 09:00 (nove)  – Local: sala da 
CPL no Prédio da SEINF, Av. FAB, nº. 1276 ou pela Av. 
Procópio Rola – Centro –Macapá-AP.

OBJETO: Adaptação da Quadra e Refeitório da Escola 
Estadual Everaldo da Silva Vasconcelos, no Município de 
Santana-AP.

Processo nº 196.382189/2019-SEINF.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº. 011/2020-CPL/SEINF/GEA.

Dia: 15/06/2020 – Hora 11:00 (onze)  – Local: sala da 
CPL no Prédio da SEINF, Av. FAB, nº. 1276 ou pela Av. 
Procópio Rola – Centro –Macapá-AP.

OBJETO: Serviços Complementares na Obra do Centro 
de Artes e Cultura, no Município de Santana-AP.

Processo nº 196.236/2020-SEINF.

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

Macapá-AP, 20 de maio de 2020.
ELIVALDO SANTOS SOARES
Presidente da CPL/SEINF/GEA

HASH: 2020-0520-0003-2584

Secretaria de Mobilização Social

NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01 SIMS/CEAS DE 07 
DE MAIO DE 2020

  
Orientações às/aos Gestoras/es de Assistência Social e 
Presidentes de Conselhos de Assistência Social sobre a 
prorrogação de prazos referente à Portaria 109/2020/MC 
em cumprimento ao Artigo 30 da LOAS.
 
Introdução
 
Esta nota tem objetivo de informar as/os gestoras/
es de assistência social e presidentes de conselhos 
de assistências social sobre os novos prazos para 
apresentação dos documentos necessários para 
comprovação dos requisitos ao cumprimento do artigo 
3º da Lei Orgânica da Assistência Social, previstos na 
Portaria 109/2020/MS, alterados em decorrência às 
situações provocadas pela pandemia do Covid-19.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) orienta-se 
pela Constituição Federal de 1988, pela Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS/93, atualizada pela Lei 12.345/11 
– Lei do SUAS), pela Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS/2004), pela Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS/2012), 
pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 
do SUAS (NOB-RH/SUAS/2006), pela Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais/2009, pelo 
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e 
Transferência de Renda no âmbito do SUAS, Resoluções 
do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS e 
demais normativas vigentes.

A Política de Assistência Social no Brasil, na perspectiva 
do Sistema Único de Assistência Social –SUAS, ganha 
novas exigências para organização e prestação dos 
serviços socioassistenciais, gerando demandas mais 
complexas para gestores, trabalhadores e conselheiros 
da assistência social, o que requer maior capacidade 
técnica, operativa e política, impondo, portanto, grandes e 
relevantes desafios à gestão estadual e municipal.

O Tribunal de Contas da União – TCU, consubstanciada 
no TC nº 019.090/2015-3, que teve como objetivo avaliar a 
existência dos requisitos para repasse do recurso federal 
aos estados, municípios e Distrito Federal, dispostos no 
art. 30 da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, 
proferiu o Acórdão nº 2404/2017 - Plenário que determinou 
e recomendou ao então Ministério do Desenvolvimento 
Social a elaboração de Plano de Ação, a fim de dar 
cumprimento ao disposto na LOAS.

A LOAS, em seu artigo 30, estabelece como condição 
para repasses financeiros aos estados e municípios, 
a instituição dos Conselhos, Planos e Fundos de 
Assistência Social, o chamado CPF da assistência social, 
especificando:

 - Conselho de Assistência Social, de composição paritária 
entre governo e sociedade civil;

- Fundo de Assistência Social, com orientação e controle 
dos respectivos conselhos e;

- Planos de Assistência Social.
 
A Portaria 109
 
A Portaria 109, de 22 de janeiro de 2020, do Ministério da 
Cidadania, regulamenta a verificação do cumprimento dos 
requisitos do artigo 30 da LOAS pelos entes estadual e 
municipal. Esta verificação terá por base o Censo SUAS e 
o CadSUAS. O artigo 6º desta Portaria prevê a suspensão 
do repasse dos recursos federais aos entes federativos 
que não cumprirem as condições estabelecidas no artigo 
30 da LOAS.

Para efeito de suspensão de recursos, foram definidos 
prazos (artigo 7º), para que estados e municípios 
comprovem o cumprimento do referido artigo:

7. Janeiro de 2020, aos municípios que não apresentaram 
os requisitos referentes ao Plano de Assistência Social, 
até 31 de dezembro de 2019;

8. Agosto de 2020, aos Estados que não apresentaram 
os requisitos referentes ao Plano de Assistência Social; e

9. Agosto de 2020, aos Estados e Municípios que não 
apresentaram os requisitos referentes ao Conselho e ao 
Fundo de Assistência Social.
 
Os Novos Prazos
 
Em decorrência da situação de emergência em saúde 
pública de importância internacional, provocada pela 
Covid-19, demandada pela Portaria 337, de 24 de março 
de 2020 do Ministério da Cidadania, novos prazos foram 
estabelecidos:
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DATA DA 
SUSPENSÃO

OBJETO DE 
AVERIGUAÇÃO

ENTES PROROGAÇÃO 
DO PRAZO

Janeiro 2020 Plano de 
Assistência 
Social

Municípios N. A

Agosto de 
2020

Plano de 
Assistência 
Social

Estados Novembro de 
2020

Agosto de 
2020

Conselho e 
Fundo de 
Assistência 
Social

Municípios 
e Estados

Novembro de 
2020

 
A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social 
-SIMS e o Conselho Estadual de Assistência Social no 
Estado do Amapá - CEAS, recomendam as/aos gestoras/
res municipais do SUAS e Conselho de Assistência 
Social, a seguir as orientações do Gestor Federal quanto 
ao cumprimento dos novos prazos, a fim de garantir os 
recursos para manutenção e oferta dos serviços, e assim, 
possam continuar a missão institucional do Sistema Único 
Assistência Social – SUAS, de afiançar a  proteção social 
aos usuários, garantindo a continuidade de programas, 
projetos, serviços e benefícios socioassistenciais.

No Estado do Amapá, os 16 municípios estão em 
processo de organização de seus sistemas locais de 
Assistência Social e todos já instituíram o Fundo Municipal 
de Assistência Social, implantaram o Conselho Municipal 
de Assistência Social, e está em vigência o Plano de 
Assistência Social, cumprindo os requisitos  do artigo 
30 da LOAS, sendo que apenas dois municípios não 
apresentaram este instrumento de planejamento com a 
vigência atual, 2018 a 2021.
Diante de exposto, a Secretaria de Estado de Inclusão e 
Mobilização Social, e o Conselho Estadual de Assistência 

Social, adotaram processo de monitoramento do 
cumprimento do Art. 30 da LOAS e dos procedimentos 
previstos pela Portaria nº 109,  considerando que alguns 
municípios apresentaram irregularidades na observância 
dos requisitos previstos pela portaria, no que tange aos 
conselhos de assistência social:

DATA OBJETO DE 
MONITORAMENTO

DOCUMENTO DE 
COMPROVAÇÃO

31 de 
agosto de 
2020

Conselho de 
Assistência Social

- Lei de Criação do CAS
- Regimento interno do CAS
- Decreto de Composição do CAS

11 de 
setembro 
de 2020

Fundo de 
Assistência Social

- Lei Orçamentaria Anual - LOA
- Quadro de Detalhamento de 
Despesa/QDD do FMAS
- Decreto de Ordenador do FMAS
- Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral do FMAS

 
Nesse sentido, orientam que no caso de o município 
estar irregular na composição do Conselho de Assistência 
Social (lei ou regimento) deverá realizar as devidas 
alterações para regularização, através de Resolução 
alterando Regimento ou alteração de Lei (neste caso via 
Câmara Municipal de Vereadores).

Desta forma, é imprescindível o olhar atento da gestão 
municipal para o cumprimento dos prazos, a fim de 
consolidar e garantir os direitos dos usuários.

Macapá, 8 de maio de 2020
Alba Nize Colares Caldas
Secretária da SIMS
Rocka Marques Kanagusko
Presidente do CEAS
 
HASH: 2020-0520-0003-2595

PORTARIA Nº0105/2020-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 Memorando nº 16/2020 – SEAPAS/GAB/SIMS, de 15 de maio de 2020.

RESOLVE:
 
Art. 1º Retificar a Portaria nº 0103/2020 – SIMS, publicada no D.O.E nº 7,170 de 18 de maio de 2020.

ONDE SE LÊ:

COMISSÃO FUNÇÃO

Marlete Ferreira Góes Secretária Adjunta de Políticas de Assistência Social

Danielle Maria Souza Barata Ger. De Núcleo/Coord. De Formulação e  Gestão da Política de Assistência Social - NFP

Eliete Marly Albuquerque Miranda Analista de Planejamento e Orçamento

Leide Cristina Silva da Silva Analista em Assistência Social - Pedagoga
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Jackeline Correa Brandão Chiquitin Analista de Planejamento e Orçamento

Darlita Daniela Ferreira Barros Analista de Planejamento e Orçamento

Leonardo Silva de Freitas Coordenador/ Coord. De Articulação Institucional

Ezeny Maria Nazaré dos Passos S. de Freitas Analista de Planejamento e Orçamento

Maria do Socorro Vieira Pereira Pereira Analista Administrativo

Luciane dos Santos Silva Lima Gerente de Núcleo/CFGPAS

Lisandra da Silva Lobato Analista de Planejamento e Orçamento

Joice da Silva Alfaia Analista de Planejamento e Orçamento

Fabiola Aguiar Rodrigues Ramos Analista de Planejamento e Orçamento

Cristina Nunes de Oliveira Analista de Planejamento e Orçamento

Marcelo Nunes D`Almeida Gerente de Unidade/ Recursos Humanos

Gilmara Helena Oliveira dos Passos Analista de Planejamento e Orçamento

Daniris Pantoja da Silva Conselheira/CEAS

Rocka Rosângela Marques Teixeira Conselheira/CEAS

Ana Paula Maria Trindade Conselheira/CEAS

 
LEIA-SE:

COMISSÃO FUNÇÃO

Marlete Ferreira Góes Secretária Adjunta de Políticas de Assistência Social

Danielle Maria Souza Barata Ger. De Núcleo/Coord. De Formulação e Gestão da Política de Assistência Social - NFP

Eliete Marly Albuquerque Miranda Analista de Planejamento e Orçamento

Leide Cristina Silva da Silva Analista em Assistência Social - Pedagoga

Jackeline Correa Brandão Chiquitin Analista de Planejamento e Orçamento

Darlita Daniela Ferreira Barros Analista de Planejamento e Orçamento

Leonardo Silva de Freitas Coordenador/ Coord. De Articulação Institucional

Ezeny Maria Nazaré dos Passos S. de Freitas Analista de Planejamento e Orçamento

Maria do Socorro Vieira Pereira Pereira Analista Administrativo

Luciane dos Santos Silva Lima Gerente de Núcleo/CFGPAS

Joice da Silva Alfaia Analista de Planejamento e Orçamento

Fabiola Aguiar Rodrigues Ramos Analista de Planejamento e Orçamento

Cristina Nunes de Oliveira Analista de Planejamento e Orçamento

Marcelo Nunes D`Almeida Gerente de Unidade/ Recursos Humanos

Gilmara Helena Oliveira dos Passos Analista de Planejamento e Orçamento

Daniris Pantoja da Silva Analista de Planejamento e Orçamento

Lidiane Colares de Faro Martine Psicóloga/Conselheira CEAS

Marluce de Oliveira Castro Assistente Social

 
Macapá/Ap. 19 de maio de 2020.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2020-0520-0003-2596
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Universidade Estadual do Amapá

PORTARIA N. 139/2020-UEAP

A Reitora da Universidade do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual N. 2444 de 02 de julho de 2018, bem como pelo 
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá,

Considerando o contido no Memorando n° 
250202.0005.1213.0011/2020 - DIPS/UEAP, de 28 de 
abril de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Endrill dos Santos da 
Ponte, para responder pela Chefia da Unidade de Apoio 
Logístico/DIPS/UEAP.

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

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 14 de maio de 
2020.
Prof. Dra Kátia Paulino dos Santos
Reitora

HASH: 2020-0520-0003-2591

PORTARIA Nº 141/2020 - UEAP

A Reitora da Universidade do Estado do Amapá, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n. 2444 de 2 de julho de 2018, bem como pelo 
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá,

Considerando o memorando n° 250202.0005. 
1661.0001/2020 - PIBID/UEAP, de 15 de maio de 2020

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão responsável pelo Processo 
de seleção de bolsas do Programa de Iniciação à docência 
- UEAP/CAPES, a qual terá a seguinte composição, sob a 
presidência do primeiro.

Danielle Dias da Costa
Francisco Diniz da Silva
Valeria Silva de Moraes Novais
Luana Silva Bittencourt
Gerlany de Fátima dos Santos Pereira

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

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

Gabinete da Reitoria, em Macapá-AP, 18 de maio de 
2020.
Profª. Dra. Kátia Paulino dos Santos
Reitora

HASH: 2020-0520-0003-2592

Instituto de Administração

Penitenciária do Amapá

PORTARIA Nº. 086 DE 14 DE MAIO DE 2020

Dispõe de substituição temporária do Titular da Unidade 
de finanças/UNIFIN da COTRAP por afastamento para 
tratamento de saúde.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ – IAPEN, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Estadual nº. 840/2017,

CONSIDERANDO, que servidor André Rejan Pena de 
Souza Chefe da UNIFIN/IAPEN, está afastado em virtude 
de doença;

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de continuidade 
dos serviços inerentes à Unidade de Finanças – UNIFIN 
deste Instituto Prisional;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor MARCOS ANTONIO 
BARBOSA DE BARBOSA, Chefe da Unidade de 
Orçamento e Projetos – UNIOP/IAPEN para responder 
pelo referido cargo cumulativamente, enquanto perdurar 
o afastamento do titular da UNIFIN.

Art 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

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

Macapá-AP, 14 de maio de 2020.
LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA
Diretor Presidente do IAPEN.
Decreto nº 840/2017.

HASH: 2020-0520-0003-2587

Superintendência de Vigilância

em Saúde

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 
007/2020 – UCC/SVS

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
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CONTRATO N.º 007/2020 – UCC/SVS, CELEBRADO 
PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS 
DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE E A EMPRESA L. R. DA TRINDADE - ME, 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO 
DE TESTES MOLECULARES PARA A DETECÇÃO 
DE CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA ATENDER 
A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SVS/AP, pois estamos em 
estado de alerta epidemiológico estabelecido pala (OMS) 
para o portanto atendera a necessidade da Diretoria 
Executiva de Vigilância Laboratorial – DEVL, diretoria 
executiva pertencente à Superintendência de Vigilância 
em Saúde – SVS/AP.

CONTRANTE: GOVERNO DO ESTADO DO MAPÁ, 
pessoa jurídica de direito público interno, por meio da 
SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO 
ESTADO DO AMAPÁ – SVS – AP, com sede na Avenida 
13 de setembro, 1899 - Buritizal – Macapá – AP, CNPJ sob 
o nº 28.332.262/0001- 72, neste ato representado pelo 
Senhor Superintendente, Sr. DORINALDO BARBOSA 
MALAFAIA, portador do RG nº 262859-AP, CPF nº 
593.484.022-34, residente na Avenida Balcas, Nº 418 
Bairro Renascer- Macapá / AP.

CONTRADA: L. R. DA TRINDADE - ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 33.338.430/0001-77, regularmente constituída, 
com firma estabelecida na cidade de Macapá, Estado 
do Amapá, na situada na Avenida FAB, nº. 2974 salas 
205/206, Santa Rita, CEP: 68901-259, Macapá/AP, 
neste ato representado legalmente pelo Sr. MAILSON 
DE PAULA FREITAS RODRIGUES, portadora do RG 
nº 100621-PTC/AP, CPF nº 785.086.812-91, residente 
na Avenida José Antônio Siqueira nº 48, Bairro Julião 
Ramos- Macapá/AP.

AS PARTES celebram o presente termo aditivo ao 
CONTRATO N.º 007/2020 – UCC/SVS, instruído através 
do processo 300.203.061/2020, sujeitando-se às normas 
disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
demais legislação complementar e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a 
PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre 
as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência 
do Contrato, por mais 30 (trinta) dias, no período de 16 
de maio 2020 até 15 de junho de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor total deste termo aditivo para cobrir as 

despesas relativas à prorrogação do contrato é estimado 
em R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais), 
a ser financiado conforme dotação seguinte:

Programa Ação Sub-Ação Elemento da 
Despesa Fonte Valor R$

0002 2697 2697.1            
33.90.39 0107 198.000,00 

3.2. As mudanças de rubricas orçamentárias, acréscimos 
de dotação suplementar, bem como alterações de 
valor decorrentes de possíveis repactuações durante 
a execução do presente contrato, na forma do art. 65 
da lei 8.666/93, as atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento, se darão por apostilamento.
3.3. O pagamento das importâncias relativas à execução 
dos serviços ocorrerá por conta da Nota de Empenho nº 
2020NE00139, de 16/05/2020.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1. O presente termo aditivo tem amparo legal no art. 
57, Inc. II, § 2º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
bem como demais documentos dos autos do Processo n° 
300.203.061/2020 e seu Parecer Jurídico Nº 035/2020- 
ASSEJUR/SVS

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS 
CLÁUSULAS

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se 
o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois 
de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA.

Macapá, 16 de Maio de 2020 
DORINALDO BARBOSA MALAFAIA
SUPERINTENDENTE – SVS/AP
CONTRATANTE
 
PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados 
pela SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 
para fazer face ao 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 007/2020 – UCC/SVS, celebrado com a empresa: L. R. 
DA TRINDADE - ME:

PROGRAMA AÇÃO SUB-
AÇÃO

ELEMENTO 
DE 

DESPESA
FONTE VALOR R$

0002 2697 2697.1 33.90.39 0107 198.000,00

VALOR TOTAL R$ 198.000,00  
 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos recursos a serem 
repassados pela SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE, para fazer face ao 1º TERMO ADITIVO AO 



Quarta-feira, 20 de Maio de 2020Seção 02• Nº 7.172Diário Oficial

13 de 32

CONTRATO 007/2020 – UCC/SVS, celebrado com a 
empresa: L. R. DA TRINDADE - ME: 

Nº de Parcelas Meses/Ano Valor/Parcela (R$)
01 Maio/2020 198.000,00 

 TOTAL R$ 198.000,00 

Macapá – AP, 16 de Maio de 2020      
DORINALDO BARBOSA MALAFAIA
SUPERINTENDENTE – SVS/AP
CONTRATANTE 

HASH: 2020-0520-0003-2594

Instituto de Hematologia e

Hemoterapia do Amapá

CONTRATO Nº 002/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ E A 
EMPRESA DIAMED LATINO AMÉRICA S/A CNPJ.: 71.015.853/0001-45, PARA OS FINS ABAIXO DECLARADOS.
Pelo presente instrumento, de um lado, o INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ - HEMOAP, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.762.561/0001-90, situada na Avenida Raimundo 
Alvares da Costa, S/nº, Bairro: Centro, CEP. 68.900-074 – Macapá-AP, neste ato representado por sua Diretora-
Presidente, Sra. RUIMARISA MONTEIRO PENA MARTINS, brasileiro, viúva, Carteira de Identidade nº 737939, CPF 
nº 208.853.182-34, nomeado pelo Decreto nº 3525/2019, publicado no DOE/AP nº 6980, de 14  de Agosto de 2019, 
residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa DIAMED 
LATINO AMÉRICA S/A, inscrita no CNPJ (MF) nº CNPJ.: 71.015.853/0001-45, com sede na Rua Alfredo Albano da Costa, 
100 - Distrito Industrial Lagoa Santa - MG - CEP.: 33.400-000, neste ato representado por Dayse Maria de Magalhães 
Figueiredo, portador da Carteira de Identidade nº MG 361,027 – SSP MG e CPF (MF) nº 220.898.616-49 e por Elaine 
Maria do Carmo Romani, portador da Carteira de Identidade nº M-6. 609.251 SSP-MG e CPF/MF nº 892.366.616-53, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente 
CONTRATO, observadas  as  disposições  da  Leinº8.666/93  e  subsidiariamente a Lei nº10.520/2002, Decreto Federal 
nº5.450/05 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto Aquisição REAGENTES E INSUMOS IMUNO-HEMATOLÓGICOS 
INDUSTRIALIZADOS COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, decorrentes da Inexigibilidade nº 003/2020-CPL/
HEMOAP para atender as necessidades, pelo período de 12 (doze) meses, conforme preços registrados abaixo:
LOTE 01 REAGENTES E INSUMOS IMUNO-HEMATOLÓGICOS INDUSTRIALIZADOS COM COMODATO DE 
EQUIPAMENTOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNIDADE QUANT. VALOR UNT TOTAL

01 

Cartão Gel Teste para determinação de Rh Subgrupos + Kell, com 6 a 8 
microtubos, com gel superfino destinados a fenotipagem eritrocitária pela 

técnica de gel centrifugação, contendo anticorpos de origem monoclonal Anti-C,  
Anti-c,  Anti-E, Anti-e, Anti-Kell e Controle negativo.)

Cartão 2.400 R$ 22,17 R$ 53.208,00

02

Cartão para determinação de fenótipos eritrocitários JKa e JKb com 6 a 8 
microtubos, contendo 2 microtubos com gel superfino e anticorpos de origem 
monclonal Anti- JKa, 2 microtubos com gel superfino e anticorpos de origem 
monclonal Anti- JKb e 2 microtubos controle para fenotipagem eritrocitária, 

utilizando o princípio da Gel-Centrifugação.

Cartão 504 R$ 35,50 R$ 17.892,00

03

Soros teste para detecção de Anti-Fya e Anti-Fyb em Gel, com 2 frascos 
contendo em cada um, respectivamente, 1,4 ml de soro contendo anticorpos 
de origem humana Anti- Fya e 1,4 ml de soro contendo anticorpos de origem 

humana Anti- Fyb.

Caixa 29 R$ 602,79 R$ 17.480,91

04
Soros teste para detecção de Anti-S e Anti-s em gel, com 2 frascos contendo 
em cada um, respectivamente, 1,4 ml de soro contendo anticorpos de origem 

humana Anti-S e 1,4 ml de soro contendo anticorpos de origem humana Anti-s.

Caixa 
(2x1,4ml) 47 R$ 905,93 R$ 42.578,71
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05

Solução de bromelina para suspensão de hemácias e testes enzimáticos 
1. Frasco contendo solução de bromelina, para preparo de suspensão de 
hemácias a ser utilizadas em fenotipagens sanguíneas e como um aditivo 

nos testes enzimáticos (com hemácias não tratadas previamente por enzima) 
para pesquisa e identificação de anticorpos irregulares e em provas de 

compatibilidade pré-transfusional. Pronta para uso, estável por um período 
superior a 1 ano e temperatura de 2 a 80C.

Caixa 
(2x100ml) 3 R$ 300,00 R$ 900,00

06

Solução LISS modificada para suspensão de hemácias 2: Frasco contendo uma 
solução de LISS (baixa força iônica) para preparo de suspensões de hemácias 

para fenotipagens, provas de compatibilidade pré-transfusionais e teste de 
antiglobulina humana, pronta para uso, estável por um ano a uma temperatura 

de 2 a 8ºC.

Unidade 
(1x500ml) 90 R$ 342,48 R$ 30.823,20

07

Solução LISS modificada para suspensão de hemácias 2: Frasco contendo uma 
solução de LISS (baixa força iônica) para preparo de suspensões de hemácias 

para fenotipagens, provas de compatibilidade pré-transfusionais e teste de 
antiglobulina humana, pronta para uso, estável por um ano a uma temperatura 

de 2 a 8ºC.

Frasco 
(2x100ml) 60 R$ 81,61 R$ 4.896,60

08

Testes da antiglobulina indireto e direto realizado em cartão com 6 a 8 
microtubos contendo soro AGH poliespecífico e utilizados para pesquisa e 

identificação de anticorpos, provas de compatibilidade pré-transfusionais e TAD. 
Para o teste da antiglobulina indireto (TAI), os procedimentos de lavagem são 
eliminados, uma vez que a suspensão de hemácias é adicionada ao microtubo 

antes do soro/plasma, criando uma barreira sobre a suspensão do gel, 
evitando a neutralização da AGH pelas proteínas IgG do soro. A antiglobulina 

humana IgG utilizada não é específica para as cadeias pesadas, portanto, 
pode também ser capaz de reagir com as cadeias leves kappa (k) e lambda (l) 
das moléculas IgA e IgM. Teste indicado para TAD, provas de compatibilidade 
pré-transfusionais, pesquisa e identificação de anticorpos com os reagentes 

distribuídos em 6 microtubos contendo reagente poliespecífico AGH (anti-IgG 
de coelho e anti-C3d monoclonal, linhagem celular C139-9) suspensos em gel. 

Conservante: < 0,1% NaN3.

Cartão 23.040 R$ 14,90 R$ 
343.296,00

09

Reagente de Glóbulos Vermelhos Humanos Para Identificação de Anticorpos 
Irregulares: Conjunto contendo 11 suspensões de hemácias do tipo “O” 
fenotipadas para os antígenos mais importantes e imunogênicos, a uma 

concentração de 0,8 a 1%, pronta para uso, destinadas à identificação de 
anticorpos irregulares anti-eritrocitários pela técnica de Gel-Centrifugação. 

*Estáveis por um período não inferior a 28 dias.

Conjunto 
com 11 

frascos de 
4 ml cada

16 R$ 386,74 R$ 6.187,84

10

Soro Anti-D para Confirmação de D fraco: soro contendo anticorpos Anti-D 
monoclonais, de classe IgG, para determinação da variante D fraco do sistema 
Rh em anti-imunogamaglobulina humana, utilizado no cartão gel teste contendo 

soro de antiglobulina humana.
Obs: cartão e o soro devem ser obrigatoriamente do mesmo fabricante.

Frasco 
contendo 

5 ml
50 R$ 104,98 R$ 5.249,00

11

Teste da antiglobulina direto (TAD) utilizando cartão para realização na 
técnica de Gel-centrifugação com 6 a 8 microtubos contendo reagentes AGH 

monoespecificos: anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-C3c (todos de coelho) e anti-
C3d (monoclonal, linhagem celular C139-9), suspensos em gel e 1 microtubo 

com controle negativo. Conservante < 0,1% NaN3.

Cartão 36 R$ 26,72 R$ 961,92

12

Cartão para tipagem ABO e teste direto da antiglobulina humana de recém-
nascidos: cartões contendo 6 a 8  microtubos utilizados na técnica de Gel-
centrifugação, destinados ao uso imunohematológico contendo no mínimo 
anticorpos monoclonais anti-A, anti-B, anti-AB, suspensos no gel sephadex 
super fino. O soro anti-D deve ser capaz de detectar a variante DVI, e ainda 
existir um tubo para controle negativo. Para o teste direto da antiglobulina o 

microtubo deverá conter soro de antiglobuina poliespecífico.

Cartão 288 R$ 9,66 R$ 2.782,08

13

Controle de qualidade Interno para imunohematologia: conjunto de reagentes, 
soros e hemácias, para o controle dos reativos e dos procedimentos de 

trabalho, nas fenotipagens sanguíneas e nas pesquisas e identificação dos 
anticorpos irregulares.

*Estáveis por um período não inferior a 28 dias.

Kit 5 
frascos 
de 4ml 

hemácias 
testes e 3 

frascos 3 ml

160 R$ 446,08 R$ 71.372,80

14

Cartão para classificação ABO reversa utilizando cartão para técnica de 
Gel-centrifugação com no mínimo 6 microtubos, fundo em “V”, sendo os 

microtubos 1, 2 e 3 contendo anticorpos monoclonais anti-A, anti-B, anti-D, 
respectivamente, suspensos no gel. Os microtubos 4 controle (Ctl), 5 e 6 (prova 

reversa) contêm tampão NaCl suspenso em gel.

Cartão 24.000 R$ 10,07 R$ 
241.680,00
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15

Reagentes de hemácias-teste para prova reversa. Kit de hemácias reagentes 
A1 e B, na concentração de 0,8% a 1%, destinadas à tipagem sanguínea 

reversa pela técnica de Gel Centrifugação.

*Estáveis por um período não inferior a 28 dias.

Caixa 
(2x10ml) 113 R$ 80,10 R$ 9.051,30

16

Reagente de hemácias para Pesquisa de Anticorpos Irregulares: Pool de 
hemácias fenotipadas, na concentração de 0,8 a 1,0%, contendo R1R1 e 
R2R2 e ao menos um deverá conter células com antígeno Diego A(Dia) 

positivo destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares pela técnica de Gel-
Centrifugação.

Composição:1 frasco de 10 ml contendo hemácias conhecidas do grupo O em 
suspensão entre 0,8 a 1%  prontas para uso e 1 diagrama de resultados que 
descreve o perfil antigênico das hemácias para realização dos testes e auxilia 

no registro dos resultados obtidos. 

*Estáveis por um período não inferior a 28 dias.

Kit (1x10ml) 113 R$ 129,78 R$ 14.665,14

17

Teste Enzimático e Aglutininas Frias - ID-NaCl utilizando cartão para a técnica 
de Gel-centrifugação com no mínimo 6 microtubos e apresentando fundo em 

“V”. Teste para detecção de anticorpos reativos em salina e enzima (para prova 
reversa, pesquisa e identificação de anticorpos, provas de compatibilidade). São 
utilizados em pesquisa e identificação de anticorpos irregulares, em provas de 

compatibilidade pré-transfusonais e em prova reversa ABO.

 Cartão 96 R$ 11,93 R$ 1.145,28

18

Reagentes de Hemácias – Teste para pesquisa de anticorpos Irregulares 
para utilização em técnica em Gel. Suspensão de duas células selecionadas 

de doadores do grupo “O” com perfil antigênico conhecido para pesquisa 
de anticorpos irregulares, na concentração de 0,8 a 1,0% contendo R1R1 
e R2R2 e ao menos um deverá conter células com antígeno Diego A(Dia) 

positivo destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares pela técnica de Gel-
Centrifugação.

Composição: 2 frascos de 10 ml contendo hemácias conhecidas do grupo O em 
suspensão entre 0,8 a 1%  prontas para uso e 1 diagrama de resultados que 
descreve o perfil antigênico das hemácias para realização dos testes e auxilia 

no registro dos resultados obtidos.

 *Estáveis por um período não inferior a 28 dias.

Conjunto de 
2x10mL 160 R$ 116,56 R$ 18.649,60

19 ID Ponteiras (1x1000) Pacote 15 R$ 187,00 R$ 2.805,00

Oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos Total R$ 
885.625,38

Obs: Em virtude da estabilidade e validade de alguns reagentes, depois de encerrado o processo de compra, a empresa vencedora deverá 
solicitar o cronograma de entrega de material de acordo com necessidade do serviço.

 
1.2.`DOS BENS EM COMODATO:
1.3. A empresa vencedora da aquisição dos REAGENTES E INSUMOS IMUNO-HEMATOLÓGICOS INDUSTRIALIZADOS 
do LOTE deverá atender sem custo adicional em regime de comodato os equipamentos abaixo descriminados, no 
quantitativo indicado.
1.4. Os equipamentos deverão ser novos e/ou em perfeitas condições de uso, sem avarias.
1.5. Os equipamentos devem ser compatíveis com os reagentes adquiridos no LOTE

QUADRO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM CEDIDOS (SEM ÔNUS) EM REGIME DE COMODATO, COMPATIVEIS COM OS REAGENTES 
DO LOTE 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE

01
Centrífuga Automática: temporizada, funciona em baixa rotação (905 a 1180 rpm) com velocidade fixa, coroa própria 
para cartão. Tampa em acrílico, display de cristal líquido com registro de velocidade e tempo, potência de 110V-240V, 

50/60Hz. Capacidade para 12 cartões. Ressalta-se que desse quantitativo 2 (duas) serão usadas para o backup.
12

02
Centrífugas Automáticas: temporizada, funciona em baixa rotação (905 a 1180 rpm) com velocidade fixa, coroa própria 
para cartão. Tampa em acrílico, display de cristal líquido com registro de velocidade e tempo, potência de 110V-240V, 

50/60Hz. Capacidade para 24 cartões. Ressalta-se que desse quantitativo 1 (uma) será usada para o backup.
02

03 Incubadoras Temporizadas: display de cristal líquido com registro de temperatura e tempo, potência de 110V-240V, 
50/60Hz. Capacidade para 12 cartões. Ressalta-se que desse quantitativo 2 (duas) serão usadas para o backup. 12

04 Incubadoras Temporizadas: display de cristal líquido com registro de temperatura e tempo, potência de 110V-240V, 
50/60Hz. Capacidade para 24 cartões. Ressalta-se que desse quantitativo 1 (uma) será usada para o backup. 02
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05

Pipetador analógico: Pipeta cujo funcionamento segue o princípio do deslocamento de ar para distribuição de líquidos. 
Apenas com 01 (um) enchimento (300 microlitros) do pipetador pode-se distribuir subsequentemente em uma etapa 
12,5 microlitros em 24 microtubos, 25 microlitros em 12 microtubos ou 50 microlitros em 6 microtubos. Ressalta-se 

que desse quantitativo 1 (um) será usada para o backup.

06

06 Dispenser: Dispensadores de diluentes com volumes pré-fixados de 500 microlitros ou 1000 microlitros para diluição 
de amostras. 14

07 Leitor para Cartão: Leitor que centrifuga e realiza a leitura simultânea de até 24 cartões na técnica de gel 
centrifugação. 01

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 O objeto deste contrato é oriunda do Processo administrativo 18.000.002/2020 e terá vigência de 12 (doze) meses, 
com início em 14 de abril de 2020 e enceramento em 14 de abril de 2021, nos termos do art. 57, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO
3.1.   Os objetos serão recebidos de acordo com o art. 73, incisos II da Lei N.8.666/93:
a) Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
3.2.  A equipe técnica designada para o recebimento do objeto deste contrato se manifestará quanto à conformidade 
do objeto e poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações solicitadas no 
Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 7 (sete) dias uteis, a contar da notificação 
da contratada, ás suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
3.3.  O recebimento consistirá na comparação das características e especificações técnicas do objeto entre a Nota 
Fiscal/Fatura com o folder / prospecto apresentado pelo fornecedor no momento da proposta e tendo sido o mesmo 
aprovado pelo especialista técnico;
3.4.  Os produtos deverão ser entregues em embalagem individual, original, em perfeito estado, sem sinais de violação, 
sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificados, nas condições de temperatura 
exigida em rótulo, e com o número de registro da ANVISA/ Registro do Ministério da Saúde;
3.5.  Não serão aceitos produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados, ou outra terminologia empregada para 
identificar que o produto é proveniente de reutilização de material.
3.6.  Os materiais de uso laboratorial (reagentes) ofertados deverão esta obrigatoriamente registrada na Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e Ministério da Saúde, em estrita observância aos preceitos da Lei nº 
6.360/76 e seus regulamentos
3.7.  Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, conforme 
previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 8.077/13, deverão apresentar a cópia do Certificado de Dispensa de Registro 
do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária e apresentar em sua embalagem os dizeres 
“DECLARADO ISENTO DE REGISTRO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE”;
3.8.  Produtos que possuem certificação compulsória do INMETRO ou que tiver este deverão ser entregue juntamente 
com a cópia da comprovação de certificação e o produto deverá apresentar o selo do INMETRO, bem como Registro 
do Ministério da Saúde e/ou ANVISA caso possua;
3.9.  Todos os itens nacionais ou importados devem ter constado, nos rótulos bulas ou manual de instruções, todas 
as informações em língua portuguesa, ou seja, número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável 
técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do art. 
31 do Código de Defesa do Consumidor, entre outros.
3.10.                      Apresentar documentação fiscal em duas vias, com os números dos lotes especificados por quantidade 
cada produto entregue especificando marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de garantia preço unitário, e preço 
total;
3.11. Os produtos possuem validade variável, e devem ser entregues com prazo de validade não inferior a 75% de sua 
validade, contados da data de fabricação, exceto, os reagentes que possuem durabilidade de apenas 28 dias.
3.12. O transporte não pode ser realizado concomitantemente com produtos químicos, saneantes, inseticidas, óleos, 
tintas, alimentos in natura, etc.
3.13. A contratada deverá observar que a transportadora dos itens deve ser autorizada para tal finalidade e que a 
mesma cumpra as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos.
3.14. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido pela Comissão 
de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
3.15. No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total da(s) 
pendência(s);
3.16. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional da contratada 
pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas.

CLÁUSULA QUARTA –   DO COMODATO DOS EQUIPAMENTOS
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4.1.   Empresa vencedora da aquisição dos REAGENTES E INSUMOS IMUNO-HEMATOLÓGICOS INDUSTRIALIZADOS 
DO LOTE 02, deverá atender sem custo adicional ao regime de comodato dos equipamentos, com as especificações 
e quantitativos indicados.
4.2. Os equipamentos deverão ser novos e/ou em perfeitas condições de uso sem avarias.
4.3. Todos os itens nacionais ou importados devem ter constado, nos rótulos, bulas ou manual de instruções, todas as 
informações em língua portuguesa.

CLÁUSULA QUINTA – DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS 
EM COMODATO.
5.1.   A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica/ manutenção para os equipamentos, sem custos adicionais 
para a CONTRATANTE, incluindo, mão de obra, peças, deslocamento e estadias dos seus funcionários, nas seguintes 
condições:
a) Manutenção preventiva semestral ou em outros prazos, conforme recomendação do fabricante;
b) As manutenções preventivas deverão contemplar a reposição das peças de desgaste natural pelo uso;
c) As manutenções corretivas deverão ser atendias no prazo de 4 (quatro) dias corridos, após o chamado do HEMOAP 
via e-mail, ofício ou telefone;
d) Nos casos em que a manutenção corretiva exija troca de peças, o prazo para a solução do problema passa a ser de 
7 (sete) dias corridos, no máximo;
e) Todas as peças de reposição necessárias a manutenção corretiva dos equipamentos deverão ser novas, originais 
e genuínas.

5.2.   Ao final de cada visita preventiva ou corretiva, o técnico da CONTRATADA deverá emitir atestado de calibração, 
quando necessário, aferição e relatório de ocorrência, das operações realizadas e pendencias, caso existirem conforme 
sua calibração que deve ocorrer anualmente.
5.3.   Os serviços extraordinários que venham a se tornar necessários, nos casos comprovadamente decorrentes de 
operação fora das condições especificadas ou manuseio inadequado pelo usuário, somente poderão ser executados 
após prévio orçamento especifico, expressamente aceito pelo hemocentro.
5.4.   A comprovação dos problemas de funcionamento, tanto do equipamento quanto de seus componentes, deverá 
ser feita mediante laudo emitido por um técnico do hemocentro e ratificado pelo fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EM COMODATO
6.1.   A CONTRATADA deverá instalar outro aparelho quando houver necessidade de retirar o equipamento para 
conserto fora do local instalado, sendo que o transporte e a responsabilidade por dano ou perda ou roubo ocorrerão 
por conta da mesma.
6.2.   No caso de defeitos frequentes não solucionados totalmente, fica a CONTRATADA obrigada a substituí-lo em 
definitivo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após confirmação formal por parte do HEMOAP, das reincidências;
CLÁUSULA SETIMA – DA EQUIPE TÉCNICA PARA ATENDIMENTO AO HEMOAP
7.1.   O licitante vencedor deverá apresentar relação de assistência técnica, com endereço, telefone e e-mail para 
contato.
7.2.   A equipe técnica da CONTRATADA deverá ser capacitada para o atendimento das demandas de instalação e 
manutenções técnicas preventivas e corretivas.
7.3.   A CONTRATADA deverá fornecer treinamento pela assessoria cientifica e/ou assistência técnica, no local de 
instalação dos equipamentos.
7.4.   O treinamento deverá abranger todo o pessoal técnico da CONTRATANTE e, portanto, deverá acontecer dentro 
do horário de expediente semanal do HEMOAP, com início em até 5 (cinco) dias após o equipamento ter sido instalado, 
testado e estar pronto para uso.
7.5.   Deverão ser fornecidos reagentes e acessórios necessários para a realização de exames, relativos ao treinamento 
e validação, sem ônus adicional a CONTRATANTE.
7.6.   Novas capacitações poderão ser agendadas, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, durante vigência 
do contrato, sem ônus adicional para CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. Nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a 
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o 
que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência 
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
o Art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;
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8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da administração deverão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
8.4. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE referente a irregularidades ou falhas, não exime a 
CONTRATADA de responsabilidades;
8.5. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, fornecendo 
informações e atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização.
CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
9.1.  Os materiais de laboratório deverão ser entregue no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP, 
localizado na Avenida Raimundo Alves da Costa, S/ n. º, Bairro: Centro, CEP: 68.900-074 – Macapá/AP, no horário das 
07h30min às 12h de segunda a sexta-feira.
9.2.       O prazo para entrega do objeto será de até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da Nota (s) de Emprenho, 
podendo ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias corridos, mediante justificativa fundamentada, apresentada pelo 
fornecedor.
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Gestora 
300201; Fonte 216; Ação: 2617 - Programa de Trabalho nº 2.30.301.10.302.021.2617 – subação 0481; Natureza 
de Despesa nº 339030 e Nota de Empenho nº 2020NE00032, de 15/04/2020, no valor de R$ 117.376,84 (cento e 
dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta quatro centavos) / Unidade Gestora 300201; Fonte 216; 
Ação: 2617 - Programa de Trabalho nº 2.30.301.10.302.021.2617 – subação 0480; Natureza de Despesa nº 339030 
e Nota de Empenho nº 2020NE00033, de 15/04/2020, no valor de R$ 584.976,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil, 
novecentos e setenta e seis reais) / Unidade Gestora 300201; Fonte 107; Ação: 2617 - Programa de Trabalho nº 
2.30.301.10.302.021.2617 – subação 0480; Natureza de Despesa nº 339030 e Nota de Empenho nº 2020NE00031, 
de 15/04/2020, no valor de R$ 136.956,22 (cento e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte dois 
centavos) / Unidade Gestora 300201; Fonte 107; Ação: 2617 - Programa de Trabalho nº 2.30.301.10.302.021.2617 – 
subação 0481; Natureza de Despesa nº 339030 e Nota de Empenho nº 2020NE00034, de 15/04/2020, no valor de R$ 
46.316,32 (quarenta e seis mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), para sua devida execução.
12.2. O preço do objeto deste Contrato foi estabelecido no valor anual de R$ 885.625,38 (oitocentos e oitenta e cinco 
mil, seiscentos e vinte cinco reais e trinta e oito centavos), que será pago de acordo com a certificação do serviço.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1. Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 
Termo de Referência;
13.2. Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega definitiva;
13.3. Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela 
qualidade das embalagens que acondicionam o produto;
13.4. Apresentar, caso seja solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido, informações 
sobre o produto, laudos técnicos de análise de produtos, e outras a qualquer tempo e/ou fases do procedimento 
licitatório;
13.5. Repor ou substituir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos, ou que não correspondam com o 
solicitado no Termo de Referência, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados da notificação que lhe for 
entregue oficialmente;
13.6. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir 
sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração;
13.7. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e descarga, até os locais 
indicados;
13.8. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de acordo 
com as condições estabelecidas no Termo, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime 
das responsabilidades pactuadas;
13.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração contratante;
13.10. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita;
13.11. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do objeto e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários;
13.12. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações assumidas, e as condições 
de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
13.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
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subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela Administração 
contratante;
13.14. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento 
dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Administração contratante;
13.15. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
13.16. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do Processo Licitatório;
13.17. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar os materiais objeto no Termo, 
razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
13.18. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis 
com o regime de direito público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
14.2. Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes 
no Termo e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
14.3. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas no Termo de Referência;
14.4. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações exigidas;
14.5. Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer o objeto deste contrato dentro 
das normas estabelecidas;
14.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da 
empresa;
14.7. Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento;
14.8. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
14.9. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de comissão/servidor designado 
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1.          Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
10.520/2002; na Lei nº 8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na Lei nº 8.078/1990 (CDC); demais normais aplicáveis 
e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO
17.1.          As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá-AP, Seção Judiciária do Estado do 
Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja E por estarem assim, justos e contratados, o 
presente instrumento será lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai 
assinado pelas partes contraentes na presença de 02 (duas) testemunhas.
 
Macapá-AP, 22 de abril de 2020 
RUIMARISA MONTEIRO PENA MARTINS
Decreto nº 3525/2019
DIRETORA DO
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ – HEMOAP
CONTRATANTE

HASH: 2020-0520-0003-2593

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.003/2020HEMOAP

Processo Administrativo n.º 18.000.057.2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 003/2020- HEMOAP

TIPO: Menor Preço POR LOTE
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ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09 h do dia 08/05/2020 (Horário de Brasília)

OBJETO: Aquisição de Reagentes Imuno-hematológicos Industrializados para atender as necessidades do Instituto 
de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP, e as demais agências transfusionais que são abastecidas pelo 
HEMOAP.

VENCEDORA: EXPANSAO COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICO LTDA, CNPJ: 06.242.018/0001-86

VALOR: R$ R$ 55.660,00 (Cinquenta e Cinco mil, e seiscentos e sessenta reais).

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Na forma da Lei N.10.520/02, incisos IV e XX, dos Art. 3º e 4º, respectivamente e Decreto N. 5.450/05, inciso IX, do 
Art. 11º, Decreto N. 3.182/2016 procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto do Pregão Eletrônico N.003/2020-HEMOAP - à 
licitante vencedora EXPANSAO COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICO LTDA, CNPJ: 06.242.018/0001-86.

Macapá-AP, 15 de Maio de 2020.
Glenda Franklin Figueiredo
Pregoeira/HEMOAP
Decreto Nº1749/2019

HASH: 2020-0520-0003-2607

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO E ADJUDICO, para os devidos fins, nos termos do Parecer Jurídico nº78/2020-PLCC/PGE/AP, e da Lei 
Federal n° 8.666/93, do Pregão Eletrônico nº 003/2020-CPL/HEMOAP o objeto da licitação Aquisição de Reagentes 
Imuno-hematológicos Industrializados para atender as necessidades do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do 
Amapá – HEMOAP, e as demais agências transfusionais que são abastecidas pelo HEMOAP. à empresa EXPANSAO 
COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICO LTDA, CNPJ: 06.242.018/0001-86. no valor global: R$ R$ 55.660,00 
( cinquenta e Cinco mil,  e seiscentos e sessenta reais).

Macapá-AP, 18 de Maio de 2020.
Ruimarisa Monteiro Pena Martins
Decreto nº 3525/2019
Diretora-Presidente

HASH: 2020-0520-0003-2610

Instituto de Terras

PORTARIA (P) N° 021/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – Amapá Terras, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder nos termos do Art.90 da Lei Nº 066/93, à servidora CAMILA LOPES RABELO, pertencente ao Quadro 
Estadual, ocupante do cargo efetivo de Analista Jurídico, 30(Trinta) dias de Férias, no período de 01/06/2020 à 30/06/2020.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS
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Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2580

PORTARIA (P) N° 022/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro 
de 2019.
Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (in fine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o servidor JULHIANO CESAR AVELAR 
- Diretor Presidente, a  participar de reunião de trabalho no 
Instituto de Terras do Estado do Amapá – Amapá Terras, com 
número máximo 02 servidores, tendo como objetivo promover 
o andamento dos contratos que viabilizem a futura mudança 
das instalações do Amapá Terras, cujo interesse público se 
revela na necessidade de estancar no menor prazo possível 
o pagamento de  duplo alugueis, referente aos prédios da Av. 
Padre Júlio  Maria Lombaerd  e  da Av. Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
logo em seguida deverá retornar para sua residência.

§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 
realizar o trabalho em home office.

§ 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos de 
mudança do prédio, observada as regras de vigilância sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020,  com vigência até o dia 28 de maio de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2572

PORTARIA (P) N° 023/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro 
de 2019.

Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (infine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a servidora MARIA EDILENE PEREIRA 
RIBEIRO - Diretora Adjunta, a participar de reunião de 
trabalho no Instituto de Terras do Estado do Amapá – 
Amapá Terras, com número máximo 02 servidores, tendo 
como objetivo promover o andamento dos contratos que 
viabilizem a futura mudança das instalações do Amapá 
Terras, cujo interesse público se revela na necessidade 
de estancar no menor prazo possível o pagamento de 
duplo alugueis, referente aos prédios da Av. Padre Júlio 
Maria Lombaerd e  da Av. Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
logo em seguida deverá retornar para sua residência.

§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 
realizar o trabalho em home office.

 § 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos de 
mudança do prédio, observada as regras de vigilância sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020,  com vigência até o dia 28 de maio de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
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GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2585

PORTARIA (P) N° 024/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro 
de 2019.

Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (in fine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a servidora LUCIENE DE ABREU 
NEVES DO NASCIMENTO, Chefe De Gabinete - 
Corregedoria Geral, a participar de reunião de trabalho no 
Instituto de Terras do Estado do Amapá – Amapá Terras, 
com número máximo 02 servidores, tendo como objetivo 
promover o andamento dos contratos que viabilizem a 
futura mudança das instalações do Amapá Terras, cujo 
interesse público se revela na necessidade de estancar 
no menor prazo possível o pagamento de duplo aluguel, 
referente aos prédios da Av. Padre Júlio Maria Lombaerd 
e da Av. Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
logo em seguida deverá retornar para sua residência.
§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 
realizar o trabalho em home office.

§ 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos 
de mudança do prédio, observada as regras de vigilância 
sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020, com vigência até o dia 28 de maio de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2573

PORTARIA (P) N° 025/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro 
de 2019.

Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (in fine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o servidor ROMERO SANTOS DO 
LIVRAMENTO, Responsável Por Atividade Nível Iii – 
Serviços Gerais E Transportes, a participar de reunião 
de trabalho no Instituto de Terras do Estado do Amapá – 
Amapá Terras, com número máximo 02 servidores, tendo 
como objetivo promover o andamento dos contratos que 
viabilizem a futura mudança das instalações do Amapá 
Terras, cujo interesse público se revela na necessidade 
de estancar no menor prazo possível o pagamento de 
duplo alugueis, referente aos prédios da Av. Padre Júlio 
Maria Lombaerd e  da Av. Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
logo em seguida deverá retornar para sua residência.

§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 
realizar o trabalho em home office.

§ 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos 
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de mudança do prédio, observada as regras de vigilância 
sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020, com vigência até o dia 28 de maio de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2586

PORTARIA (P) N° 026/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro de 2019.

Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (in fine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o servidor MOISES DUTRA QUARESMA 
- Chefe Da Unidade Administrativa, a participar de reunião 
de trabalho no Instituto de Terras do Estado do Amapá – 
Amapá Terras, com número máximo 02 servidores, tendo 
como objetivo promover o andamento dos contratos que 
viabilizem a futura mudança das instalações do Amapá 
Terras, cujo interesse público se revela na necessidade 
de estancar no menor prazo possível o pagamento de 
duplo aluguel, referente aos prédios da Av. Padre Júlio 
Maria Lombaerd e da Av. Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
logo em seguida deverá retornar para sua residência.

§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 

realizar o trabalho em home office.

§ 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos 
de mudança do prédio, observada as regras de vigilância 
sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020, com vigência até o dia 28 de maio de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2588

PORTARIA (P) N° 027/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro de 2019.

Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (in fine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o servidor JOSE AILDO SOUZA DA 
ROCHA, Gerente De Núcleo, a participar de reunião de 
trabalho no Instituto de Terras do Estado do Amapá – 
Amapá Terras, com número máximo 02 servidores, tendo 
como objetivo promover o andamento dos contratos que 
viabilizem a futura mudança das instalações do Amapá 
Terras, cujo interesse público se revela na necessidade 
de estancar no menor prazo possível o pagamento de 
duplo aluguel, referente aos prédios da Av. Padre Júlio 
Maria Lombaerd e da Av. Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
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logo em seguida deverá retornar para sua residência.

§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 
realizar o trabalho em home office.

§ 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos 
de mudança do prédio, observada as regras de vigilância 
sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020, com vigência até o dia 28 de maio de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2574

PORTARIA (P) N° 028/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro 
de 2019.

Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (in fine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a servidora VANESSA MONTEIRO 
GUIMARAES, Secretario Executivo Nivel II, a participar 
de reunião de trabalho no Instituto de Terras do Estado 
do Amapá – Amapá Terras, com número máximo 02 
servidores, tendo como objetivo promover o andamento 
dos contratos que viabilizem a futura mudança das 
instalações do Amapá Terras, cujo interesse público 
se revela na necessidade de estancar no menor prazo 
possível o pagamento de duplo aluguel, referente aos 
prédios da Av. Padre Júlio Maria Lombaerd e da Av. 
Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
logo em seguida deverá retornar para sua residência.

§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 
realizar o trabalho em home office.

§ 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos 
de mudança do prédio, observada as regras de vigilância 
sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020, com vigência até o dia 28 de maio de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3.974 de 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2575

PORTARIA (P) N° 029/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro 
de 2019.

Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (in fine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a servidora DENISE MAIA DE ARAUJO, 
Responsável Técnico Nível I - Suporte Técnico Ao Usuário 
E Manutenção De Equipamentos, a participar de reunião 
de trabalho no Instituto de Terras do Estado do Amapá – 
Amapá Terras, com número máximo 02 servidores, tendo 
como objetivo promover o andamento dos contratos que 
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viabilizem a futura mudança das instalações do Amapá 
Terras, cujo interesse público se revela na necessidade 
de estancar no menor prazo possível o pagamento de 
duplo aluguel, referente aos prédios da Av. Padre Júlio 
Maria Lombaerd e da Av. Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
logo em seguida deverá retornar para sua residência.

§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 
realizar o trabalho em home office.

§ 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos de 
mudança do prédio, observada as regras de vigilância sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020, com vigência até o dia 28 de maio de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2576

PORTARIA (P) N° 030/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro 
de 2019.

Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (infine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a servidora VALERIA CARINA NEVES, 

Assessor De Desenvolvimento Institucional, a participar 
de reunião de trabalho no Instituto de Terras do Estado do 
Amapá – Amapá Terras, com número máximo 02 servidores, 
tendo como objetivo promover o andamento dos contratos 
que viabilizem a futura mudança das instalações do Amapá 
Terras, cujo interesse público se revela na necessidade de 
estancar no menor prazo possível o pagamento de duplo 
aluguel, referente aos prédios da Av. Padre Júlio Maria 
Lombaerd e da Av. Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
logo em seguida deverá retornar para sua residência.

§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 
realizar o trabalho em home office.

§ 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos 
de mudança do prédio, observada as regras de vigilância 
sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020, com vigência até o dia 28 de maio de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2577

PORTARIA (P) N° 031/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro 
de 2019.

Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (in fine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
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notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o servidor IGOR RIBEIRO DOS 
SANTOS, Gerente de Núcleo, a participar de reunião 
de trabalho no Instituto de Terras do Estado do Amapá – 
Amapá Terras, com número máximo 02 servidores, tendo 
como objetivo promover o andamento dos contratos que 
viabilizem a futura mudança das instalações do Amapá 
Terras, cujo interesse público se revela na necessidade 
de estancar no menor prazo possível o pagamento de 
duplo aluguel, referente aos prédios da Av. Padre Júlio 
Maria Lombaerd e da Av. Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
logo em seguida deverá retornar para sua residência.

§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 
realizar o trabalho em home office.

§ 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos 
de mudança do prédio, observada as regras de vigilância 
sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020, com vigência até o dia 28 de maio de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2578

PORTARIA (P) N° 032/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro de 2019.

Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 

riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (in fine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o servidor PAULO ROBSON 
FERNANDES MARQUES, Responsavel Por Atividade 
Nivel Iii - Pessoal, a participar de reunião de trabalho no 
Instituto de Terras do Estado do Amapá – Amapá Terras, 
com número máximo 02 servidores, tendo como objetivo 
promover o andamento dos contratos que viabilizem a 
futura mudança das instalações do Amapá Terras, cujo 
interesse público se revela na necessidade de estancar 
no menor prazo possível o pagamento de duplo aluguel, 
referente aos prédios da Av. Padre Júlio Maria Lombaerd 
e da Av. Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
logo em seguida deverá retornar para sua residência.

§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 
realizar o trabalho em home office.

§ 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos de 
mudança do prédio, observada as regras de vigilância sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020, com vigência até o dia 28 de maio de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2579

PORTARIA (P) N° 033/2020- UPE/AMAPÁ TERRAS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 3.974 de 11 de setembro 
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de 2019.

Considerando o Decreto nº 1.414 de 19 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
em especial o disposto no art. 8º (in fine);

Considerando o Decreto nº 1.726 de 15 de maio de 2020, 
notadamente a excepcionalidade contida no Parágrafo 4º, 
do art. 3º:

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a servidora LEIDA DOS SANTOS 
FERREIRA, Chefe da Unidade de Contratos, Convênios 
e Compras, a participar de reunião de trabalho no Instituto 
de Terras do Estado do Amapá – Amapá Terras, com 
número máximo 02 servidores, tendo como objetivo 
promover o andamento dos contratos que viabilizem a 
futura mudança das instalações do Amapá Terras, cujo 
interesse público se revela na necessidade de estancar 
no menor prazo possível o pagamento de duplo aluguel, 
referente aos prédios da Av. Padre Júlio Maria Lombaerd 
e da Av. Almirante Barroso.

Art. 2º - O Servidor aqui designado deverá observar todas 
as regras da Vigilância Sanitária, bem como o rodízio de 
veículos, e permanecer nas dependências do Amapá 
Terras tão somente para proceder com os andamentos 
dos processos de contratação de mudança de prédio, e 
logo em seguida deverá retornar para sua residência.

§ 1º. Fica autorizado, caso necessário, que o servidor 
leve para sua residência, o equipamento “scaner”, para 
realizar o trabalho em home office.

§ 2º. O setor de transporte do Amapá Terras dará suporte 
aos servidores indispensáveis a realização dos contratos 
de mudança do prédio, observada as regras de vigilância 
sanitária.

Art. 3º - Essa portaria entra em vigor no dia 19 de maio de 
2020, com vigência até o dia 28 de maio de 2020.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS

Macapá-AP, 18 de maio de 2020.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2020-0520-0003-2589

Fundação Tumucumaque

PORTARIA N° 003/2020 – FAPEAP

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo Coronavírus (COVID-19), em cumprimento 
ao Decreto nº 1414/2020 e alteração feita pelo Decreto 
1415/2020 do Governo do Estado do Amapá no âmbito da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá – FAPEAP. 
Suspensão de atendimentos pessoas de pesquisadores, 
Coordenadores de projetos, Acadêmicos, Bolsistas e 
cidadão em geral, pelo período 23 de março à 03 de abril 
de 2020, em colaboração a saúde pública do Estado do 
Amapá.

A Diretora Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amapá – Fundação Tumucumaque, 
nomeada pelo Decreto 5866 de 31 de dezembro de 2015 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas o artigo 
11, inciso XII da lei 1438 de 30 de dezembro de 2009, 
instituída através do Decreto nº. 3903 de 16 de setembro 
de 2010.

CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e 
profissionais da área de saúde para o combate à 
contaminação comunitária pelo Coronavírus (COVID-19), 
especialmente no tocante à necessidade de isolamento e 
restrição de aglomerações e circulação de pessoas para 
evitar a cadeia de transmissão;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 1414, de 
19 de março de 2020, e alteração feita pelo Decreto 
1415/2020, que dispõe sobre medidas de restrição à 
aglomeração de pessoas, com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
estabelecendo restrições e a suspensão de atividades 
locais que intrinsecamente importam eventual aglomeração 
de pessoas em todo o território do Estado do Amapá;

CONSIDERANDO o art. 8º do Decreto nº 1414/2020, e 
alteração feita pelo Decreto 1415/2020, que delega aos 
Gestores titulares da Administração Pública Direta, Indireta 
e Fundacional do Estado do Amapá a competência para 
organizar o funcionamento de cada órgão público e seus 
serviços essenciais;

CONSIDERANDO que outros órgãos de atendimento direto 
ao cidadão no Estado do Amapá vêm restringindo suas 
atividades prestadas de forma pessoal, disponibilizando 
ferramentas de autoatendimento digital pela internet para 
acesso aos seus principais serviços;

CONSIDERANDO que a natureza pública da FAEPAP 
é atender os acadêmicos, bolsistas, coordenadores 
de projetos, pesquisadores e todo e qualquer cidadãos 
de forma direta por meio do contato físico com seus 
servidores em suas unidades, potencializando a cadeia 
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de transmissão comunitária de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19), colocando em risco a saúde 
de servidores, usuários e, consequentemente, o combate 
pela preservação da saúde pública amapaense;

CONSIDERANDO que impera aos agentes públicos o 
poder-dever de cautela, optando por atos que preservem 
a supremacia do interesse público, bem como a 
preservação da segurança e saúde individual e coletiva.

CONSIDERANDO que cabe a Diretora Presidente da 
FAPEAP resguardar e proteger o interesse e a finalidade 
pública desta Fundação, especialmente dos seus servidores, 
colaboradores e usuários que devem ser protegidos da 
possibilidade de contágio pelo Coronavírus (COVID-19), 
resguardando, assim, a saúde e o bem-estar daqueles que 
garantem a prestação dos serviços e dos que circulam pelas 
nossas dependências em busca de atendimentos ofertados;

RESOLVE:
Art. 1º - Suspender as atividades pelo período de 23 de 
março a 03 de abril de 2020, a contar de 23 de março 
de 2020, os atendimentos presenciais da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá – FAPEAP, 
como forma de prevenir aglomerações e a circulação 
de pessoas, evitando com isso que aumente a cadeia 
de transmissão e o contágio pelo novo Coronavírus 
(Covid-19) aos seus servidores e usuários.

Art. 2º - Os eventuais pedidos de informação ao cidadão 
e a terceiros podem ser encaminhados pelo endereço 
eletrônico fapeap@fapeap.ap.gov.br,

1°. Todas as atividades de Gabinete da Diretora Presidente, 
da Coordenadora Científica e Tecnológica – CCT, bem 
como da Coordenadoria Administrativa e Financeira – 
CAF da FAPEAP, enquanto incidir a suspensão do art. 1º, 
deverão atuar sob o regime de teletrabalho, tendo suas 
tramitações essenciais obrigatoriamente realizadas por 
meio dos sistemas, digitais SIGA, SIGdoc, PRODOC, 
SIAFE, SIPLAG, ESIC, sem prejuízo de outros serviços 
prestados pelas instituições por meio da internet.

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar de 23 de 
março de 2020, cumpra-se e publique-se.

Gabinete da Diretora Presidente da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amapá.
Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente da FAPEAP
Decreto no. 5866/2015

HASH: 2020-0519-0003-2553

PORTARIA N° 004/2020 – FAPEAP

Dispõe sobre novas medidas de restrição de aglomeração 

de pessoas com a finalidade de reduzir os riscos de 
transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), em 
cumprimento ao Decreto nº 1479/2020 do Governo do 
Estado do Amapá no âmbito da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Amapá – FAPEAP. Suspensão de 
atendimentos pessoas de pesquisadores, Coordenadores 
de projetos, Acadêmicos, Bolsistas e cidadão em geral, 
pelo período 23 de março à 03 de abril de 2020, em 
colaboração a saúde pública do Estado do Amapá.

A Diretora Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amapá – Fundação Tumucumaque, 
nomeada pelo Decreto 5866 de 31 de dezembro de 2015 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas o artigo 
11, inciso XII da lei 1438 de 30 de dezembro de 2009, 
instituída através do Decreto nº. 3903 de 16 de setembro 
de 2010.

CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e 
profissionais da área de saúde para o combate à 
contaminação comunitária pelo Coronavírus (COVID-19), 
especialmente no tocante à necessidade de isolamento e 
restrição de aglomerações e circulação de pessoas para 
evitar a cadeia de transmissão;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 1414, de 
19 de março de 2020, e alteração feita pelo Decreto 
1415/2020, que dispõe sobre medidas de restrição à 
aglomeração de pessoas, com a finalidade de reduzir os 
riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), 
estabelecendo restrições e a suspensão de atividades 
locais que intrinsecamente importam eventual aglomeração 
de pessoas em todo o território do Estado do Amapá;

CONSIDERANDO o art. 1º do Decreto nº 1497/2020, que 
suspende por mais 15 (quinze) dias, a contar da data de 04 
de abril de 2020, em todo o território do Estado do Amapá, 
as atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica: alteração feita pelo Decreto nº. 1415/2020, que 
delega aos Gestores titulares da Administração Pública 
Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Amapá a 
competência para organizar o funcionamento de cada 
órgão público e seus serviços essenciais;

CONSIDERANDO que outros órgãos de atendimento direto 
ao cidadão no Estado do Amapá vêm restringindo suas 
atividades prestadas de forma pessoal, disponibilizando 
ferramentas de autoatendimento digital pela internet para 
acesso aos seus principais serviços;

CONSIDERANDO que a natureza pública da FAEPAP 
é atender os acadêmicos, bolsistas, coordenadores 
de projetos, pesquisadores e todo e qualquer cidadãos 
de forma direta por meio do contato físico com seus 
servidores em suas unidades, potencializando a cadeia 
de transmissão comunitária de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19), colocando em risco a saúde 
de servidores, usuários e, consequentemente, o combate 
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pela preservação da saúde pública amapaense;

CONSIDERANDO que impera aos agentes públicos o 
poder-dever de cautela, optando por atos que preservem 
a supremacia do interesse público, bem como a 
preservação da segurança e saúde individual e coletiva.

CONSIDERANDO que cabe a Diretora Presidente da 
FAPEAP resguardar e proteger o interesse e a finalidade 
pública desta Fundação, especialmente dos seus 
servidores, colaboradores e usuários que devem ser 
protegidos da possibilidade de contágio pelo Coronavírus 
(COVID-19), resguardando, assim, a saúde e o bem-estar 
daqueles que garantem a prestação dos serviços e dos 
que circulam pelas nossas dependências em busca de 
atendimentos ofertados;

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender as atividades pelo período de 04 de abril 
a 18 de abril de 2020, a contar de 04 de abril de 2020, os 
atendimentos presenciais da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amapá – FAPEAP, como forma de prevenir 
aglomerações e a circulação de pessoas, evitando com isso 
que aumente a cadeia de transmissão e o contágio pelo novo 
Coronavírus (Covid-19) aos seus servidores e usuários.

Art. 2º - Os eventuais pedidos de informação ao cidadão 
e a terceiros podem ser encaminhados pelo endereço 
eletrônico fapeap@fapeap.ap.gov.br,

§ 1°. Todas as atividades de Gabinete da Diretora 
Presidente, da Coordenadora Científica e Tecnológica 
– CCT, bem como da Coordenadoria Administrativa e 
Financeira – CAF da FAPEAP, enquanto incidir a suspensão 
do art. 1º, deverão atuar sob o regime de teletrabalho, 
tendo suas tramitações essenciais obrigatoriamente 
realizadas por meio dos sistemas, digitais SIGA, SIGdoc, 
PRODOC, SIAFE, SIPLAG, ESIC, sem prejuízo de outros 
serviços prestados pelas instituições por meio da internet.

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar de 23 de 
março de 2020, cumpra-se e publique-se

Gabinete da Diretora Presidente da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amapá.

Macapá, AP, 04 de abril de 2020
Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente da FAPEAP
Decreto nº 5866/2015

HASH: 2020-0519-0003-2555

PORTARIA N° 009/2020 – FAPEAP

Dispõe sobre novas medidas de intensificação das 

medidas restritivas à locomoção ou circulação de 
pessoas, com adoção de normas de isolamento social 
rígido (lockdown) em todo o território do Estado do Amapá, 
visando à contenção do avanço da pandemia do novo 
Coronavírus – COVID -19, e outras medidas no âmbito da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá – FAPEAP 
em cumprimento ao Decreto nº 1726/2020 do Governo do 
Estado do Amapá.

A Diretora Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amapá – Fundação Tumucumaque, 
nomeada pelo Decreto 5866 de 31 de dezembro de 2015 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas o artigo 
11, inciso XII da lei 1438 de 30 de dezembro de 2009, 
instituída através do Decreto nº. 3903 de 16 de setembro 
de 2010.

CONSIDERANDO o art. 1º do Decreto nº 1726/2020, 
que suspende por mais 10 (dez) dias, a contar da data 
de 19 de maio de 2020, em todo o território do Estado do 
Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos e 
locais públicos e privados, e delega aos Gestores titulares 
da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional 
do Estado do Amapá a competência para organizar o 
funcionamento de cada órgão público e seus serviços 
essenciais;

CONSIDERANDO que outros órgãos de atendimento direto 
ao cidadão no Estado do Amapá vêm restringindo suas 
atividades prestadas de forma pessoal, disponibilizando 
ferramentas de autoatendimento digital pela internet para 
acesso aos seus principais serviços;

CONSIDERANDO que a natureza pública da FAEPAP é 
atender coordenadores de projetos, de pesquisa e demais 
cidadãos de forma direta por meio do contato físico com 
seus servidores em suas unidades, potencializando a 
cadeia de transmissão comunitária de contaminação pelo 
Coronavírus (COVID-19), colocando em risco a saúde de 
servidores, usuários e, consequentemente, o combate 
pela preservação da saúde pública amapaense;

RESOLVE:

Art. 1º. O artigo 1º da portaria 007/2020 de 19 de maio de 
2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

““Art. 1º. Prorrogar por mais 10 (dez) dias o Regime de 
teletrabalho da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amapá – FAPEAP a contar de 19 de maio 
de 2020 até 28 de maio de 2020, em cumprimento ao 
Decreto nº. 1726/2020

(lockdown), no sentido cumprir a missão institucional 
conferida pelo Estatuto da Fundação Lei 1438/2009, 
relacionados a missão institucional, bem como os 
atendimentos presenciais e aglomerações e a circulação 
de pessoas, evitando com isso que aumente a cadeia 
de transmissão e o contágio pelo novo Coronavírus 
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(Covid-19) aos seus servidores e usuários.

(....)

Art. 2º - Os eventuais pedidos de informação ao cidadão 
e a terceiros podem ser encaminhados pelo endereço 
eletrônico fapeap@fapeap.ap.gov.br,

1°. Todas as atividades de Gabinete da Diretora Presidente, 
da Coordenadora Científica e Tecnológica – CCT, bem 
como da Coordenadoria Administrativa e Financeira 
– CAF da FAPEAP, enquanto incidir a suspensão do 
art. 1º, deverão atuar sob o regime de teletrabalho, 
tendo suas tramitações essenciais obrigatoriamente 
realizadas por meio dos sistemas, digitais SIGA, SIGdoc, 
PRODOC, SIAFE, ESIC, sem prejuízo de outros serviços 

prestados pelas instituições por meio da Rede Mundial de 
Computadores - internet.

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar de 19 de 
maio de 2020, cumpra-se e publique-se

Gabinete da Diretora Presidente da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Amapá.

Macapá/AP, 19 de maio de 2020
Mary de Fátima Guedes dos Santos
Diretora Presidente da FAPEAP
Decreto no. 5866/2015

HASH: 2020-0520-0003-2600
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Prefeitura Municipal

De Cutias

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020-CPL/PMCT

O Excelentíssimo Senhor RAIMUNDO BARBOSA 
AMANAJÁS FILHO, Prefeito Municipal de Cutias-AP, no 
uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 8.666 de 
21/06/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e Lei nº9648, de 
27/05/98 e considerando o teor do relatório apresentado 
pela Comissão Permanente de Licitação-CPL/PMCT, 
relativo ao exame e julgamento das documentações 
e proposta para contratação de empresa para 
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA NA CIDADE DE CUTIAS, considerando por 
fim, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou 
recursos pendentes.

RESOLVE:

I-HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Permanente 
de Licitação constante do relatório objeto da TOMADA DE 
PREÇOS nº 001/2020-CPL/PMCT.

II-ADJUDICAR a empresa UNINORTE EMPREENDI 
MENTOS LTDA, CNPJ Nº 07.209.926/0001-30, com 
sede a Rua Leopoldo Machado nº 405-A Bairro Jesus 
de Nazaré-AP, vencedora da licitação com o preço 
global de R$ 499.586,66 (quatrocentos e noventa e nove 
mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos).

Cutias-AP, 12 de Maio de 2020.
RAIMUNDO BARBOSA AMANAJÁS FILHO
Prefeito de Cutias-AP

HASH: 2020-0518-0003-2441

RESULTADO DE JULGAMENTO 

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020-CPL/PMCT

A Prefeitura Municipal de Cutias-AP, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que em cumprimento os 
conceitos contidos na lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 
e suas respectivas alterações, que o processo licitatório 
acima citado, declara como vencedora a empresa 
UNINORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 
07.209.926/0001-30 pelo valor global de R$ 499.586,66 
(quatrocentos e noventa e nove mil quinhentos e 
oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Objeto: 
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA NA CIDADE DE CUTIAS.

Cutias-AP, 28 de Abril de 2020.
Elienaldo Nascimento da Costa
Presidente da CPL/PMCT
Decreto nº 059/2019/GAB/PMCT

HASH: 2020-0518-0003-2479

Prefeitura Municipal De

Tartarugalzinho

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA 
DE PREÇOS Nº 004/2020-PMT

O Município de Tartarugalzinho-AP torna público a quem 
possa interessar que a Comissão Permanente de Licitação, 
no uso das atribuições legais designados pela Portaria nº 
170/2019-GAB-PMT, considerando haver cumprido todas 
a exigências do procedimento de licitação na Modalidade 
acima citada, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo 
objeto é a Contratação de Empresa para a Construção 
de Um Galpão para o Tratamento Adequado de Resíduos 
Sólidos, Convênio 029/2019-SDC, Processo nº 1778-
A.134-2019. Assim, nos termos da legislação vigente, 
art. 43, inciso VI e art. 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores, a Prefeitura 
Municipal de Tartarugalzinho ADJUDICA em favor da 
empresa vencedora do certame: VIDAL CONSTRUTORA 
LTDA, CNPJ: 14.407.626/0001-21, por ter apresentado 
proposta mais vantajosa para a Administração, de Menor 
Preço no valor global de R$ 1.138.270,03 (um milhão, 
cento e trinta e oito mil, duzentos e setenta reais e três 
centavos). Toda documentação se encontra autuada no 
processo e está à disposição dos interessados na sala de 
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licitações.

Tartarugalzinho-AP, 18 de maio de 2020.
MARCUS VALÉRIO DA SILVA REGO
Presidente da CPL/PMT

HASH: 2020-0519-0003-2511

Prefeitura Municipal

De Oiapoque

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 031/2020-PMO

EXTRATO DE CONTRATO N.º 031/2020-PMO, celebrado 
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, 

através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-FMAS, e a empresa A. DIAS PEREIRA ME, 
CNPJ N.º 35.070.623/0001-15. OBJETO: Contratação 
emergencial de empresa para serviços funerários com 
fornecimento de urnas, afim de atender demandas da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social, pelo período de 180 (cento e oitenta dias). 
VALOR DO CONTRATO: 47.400,00 (quarenta e sete 
mil e quatrocentos reais). DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 
04/2020, FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso IV da 
Lei n.º 8.666/1993.

Oiapoque - AP, 27 de abril de 2020.
Maria Orlanda Marques Garcia
Prefeita

HASH: 2020-0519-0003-2510
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