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Gabinete do Governador

DECRETO  Nº  4055  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE  R$ 19.448.237,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas através do inciso VIII, do 
art. 119, da Constituição Estadual e do art.  7º, da Lei n.º 2.536,  de  08 de janeiro de 2021, que estima a Receita e fixa 
a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021 e da Lei n.º 2.596,  de  21 de setembro de 2021, que autoriza o Poder 
Executivo abrir Créditos Adicionais Suplementares.

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 19.448.237,00(dezenove milhões e quatrocentos e 
quarenta e oito mil e duzentos e trinta e sete reais), destinado ao reforço de dotações consignadas no orçamento 
vigente, conforme anexo I constante do presente Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações 
orçamentárias indicadas no anexo II deste decreto, na forma do inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320/64. 

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

RODRIGO SEBASTIANI
Secretário de Estado do Planejamento, em Exercício

Anexo do Decreto nº 4055 de 05 de novembro de 2021 ............................................................................................. f. 02

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
Em R$ 1,00

UO/ Programa de Trabalho MUNICÍPIO Id. Uso Fonte Nat. da Despesa Valor
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 750.000

01.032. 0060. 2444 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS 750.000

 160000 - Amapá 0 101 3191 750.000

05101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 1.437

03.422. 0075. 2023 - DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS HIPOSSUFICIENTES E VULNERÁVEIS 1.437

 160000 - Amapá 3 101 4490 1.437
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08101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ EM BRASÍLIA 3.000

04.122. 0005. 2618 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SEAB 3.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 3.000

13204 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA 382.800

09.272. 0046. 2039 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL AOS EX-INTEGRANTES DA EXTINTA GUARDA TERRITORIAL-
ESTADO DO AMAPÁ

382.800

 160000 - Amapá 0 107 3190 382.800

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 500.000

20.691. 0012. 2555 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TECNOAGRO NO ESTADO DO AMAPÁ 50.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 50.000

20.691. 0012. 2556 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR 450.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 450.000

23207 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ 200.000

21.122. 0001. 2116 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - APTERRAS 200.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 200.000

25202 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ 500.000

12.364. 0083. 2597 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 500.000

 160000 - Amapá 0 107 3390 500.000

29101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E  DO LAZER 678.000

27.122. 0002. 2380 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA-SEDEL 678.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 678.000

30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 14.500.000

10.302. 0021. 2621 - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES 14.500.000

 
 
 

160000 - Amapá
 
 

0 107 3350 3.000.000

0 215 3390 8.000.000

0 216 3350 3.500.000

31301 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 387.000

08.244. 0023. 2635 - APOIA AS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 87.000

 160000 - Amapá 0 101 3350 87.000

08.244. 0026. 2671 - BLOCOS DE FINANCIAMENTO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO 300.000

 160000 - Amapá 0 203 4490 300.000

33101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 1.130.000

06.181. 0037. 2393 - OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1.130.000

 160000 - Amapá 0 101 4490 1.130.000

34101 - POLÍCIA MILITAR 50.000

06.122. 0004. 2308 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ 30.000

 160000 - Amapá 0 107 3390 30.000

06.181. 0037. 2311 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ 20.000

 160000 - Amapá 0 107 4490 20.000

38101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 366.000

13.122. 0002. 2615 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAVOS - SECULT 300.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 300.000

13.391. 0027. 2614 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO  HISTÓRICO E CULTURAL DO AMAPÁ 66.000

 160000 - Amapá 0 101 4490 66.000

Anexo do Decreto nº 4055 de 05 de novembro de 2021 ............................................................................................. f. 03
 

ANEXO II - ANULAÇÃO
Em R$ 1,00

UO/ Programa de Trabalho MUNICÍPIO Id. Uso Fonte Nat. da Despesa Valor
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 750.000

01.032. 0060. 2072 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 2020 A 2023 350.000
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 160000 - Amapá 0 101 3390 350.000

01.032. 0060. 2445 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 400.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 400.000

05101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 1.437

03.422. 0075. 2023 - DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS HIPOSSUFICIENTES E VULNERÁVEIS 1.437

 160000 - Amapá 3 101 3390 1.437

08101 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ EM BRASÍLIA 3.000

04.122. 0005. 2618 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SEAB 3.000

 160000 - Amapá 0 101 4490 3.000

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 500.000

04.122. 0005. 2300 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -  SEPLAN 500.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 500.000

23207 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ 200.000

21.127. 0086. 1003 - ORDENAMENTO FUNDIÁRIO E TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ 200.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 200.000

25202 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ 500.000

12.364. 0083. 2606 - EXPANSÃO, INTERIORIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 300.000

 160000 - Amapá 0 107 3390 300.000

12.571. 0083. 2610 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 200.000

 160000 - Amapá 0 107 3390 200.000

25203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ 382.800

19.571. 0083. 2401 - FOMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 382.800

 160000 - Amapá 0 107 3390 382.800

29101 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E  DO LAZER 678.000

27.811. 0028. 2453 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO E ALTO RENDIMENTO  -  AMAPÁ CAMPEÃO 678.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 678.000

30301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 14.500.000

10.122. 0002. 2629 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO SETOR DE SAÚDE- FES 3.000.000

 160000 - Amapá 0 107 3190 3.000.000

10.302. 0021. 2109 - UNIDADES DA CAPITAL 2.000.000

 160000 - Amapá 0 215 3390 2.000.000

10.302. 0021. 2624 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 5.000.000

 160000 - Amapá 0 215 3390 5.000.000

10.302. 0021. 2633 - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 1.000.000

 160000 - Amapá 0 215 3390 1.000.000

10.302. 0021. 2711 - CONTRATUALIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE 3.500.000

 160000 - Amapá 0 216 3390 3.500.000

31301 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 387.000

08.244. 0023. 2635 - APOIA AS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 87.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 87.000

08.244. 0025. 2644 - EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 300.000

 
 

160000 - Amapá
 

0 203 3390 50.000

0 203 4490 250.000

33101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 1.130.000

06.181. 0037. 2393 - OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1.130.000

 160000 - Amapá 3 101 4490 1.130.000

34101 - POLÍCIA MILITAR 50.000

06.181. 0037. 2311 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ 30.000

 160000 - Amapá 0 107 4490 30.000

06.181. 0037. 2704 - ENCARGOS COM TRANSLADOS DE SERVIDOR MILITAR PM 20.000
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 160000 - Amapá 0 107 3390 20.000

38101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 366.000

13.391. 0027. 2614 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO  HISTÓRICO E CULTURAL DO AMAPÁ 66.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 66.000

13.392. 0027. 2613 - APOIO AOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DO ESTADO DO AMAPÁ 300.000

 160000 - Amapá 0 101 3390 300.000

HASH: 2021-1105-0007-1970

DECRETO Nº  4056  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
2.297, de 06 de abril de 2018,

R E S O L V E :

Exonerar Carmem Solange Almeida Romani Rangel do 
cargo em comissão de Chefe da Unidade de Atendimento, 
Protocolo e Informação/ Divisão de Registro Empresarial/
Secretaria Geral, Código FGS-1, da Junta Comercial do 
Estado do Amapá.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1966

DECRETO Nº  4057  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
2.297, de 06 de abril de 2018,

R E S O L V E :

Nomear Débora da Penha Frazão para exercer o cargo 
em comissão de Chefe da Unidade de Atendimento, 
Protocolo e Informação/ Divisão de Registro Empresarial/
Secretaria Geral, Código FGS-1, da Junta Comercial do 
Estado do Amapá.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1971

DECRETO Nº  4058  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC IRAM ANDRADE DOS SANTOS ao posto 
de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Iram Andrade 
dos Santos, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1972

DECRETO Nº  4059  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC DOCIEL COELHO DA SILVA ao posto de 
MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o 
previsto nos arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 
17 de dezembro de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais 
da PMAP); art. 45, do Decreto nº 0022, de 17 de abril 
de 1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais 
da PMAP); arts. 12, § 1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0205.0006/2021 – 
DP/DPOP/PMAP,



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 01• Nº 7.538Diário Oficial

6 de 258

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Dociel Coelho 
da Silva, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1973

DECRETO Nº  4060  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC WAGNER PUREZA DE MELO ao posto de 
MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Wagner Pureza 
de Melo, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1974

DECRETO Nº  4061  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC JONAS ROGÉRIO MEGUINS TELES ao 
posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 

XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Jonas Rogério 
Meguins Teles, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia 
Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1975

DECRETO Nº  4062  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade da 
CAP QOPMC SARA FARIAS SOUZA ao posto de MAJ 
QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, a CAP QOPMC Sara Farias 
Souza, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1976
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DECRETO Nº  4063  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC MANOEL AZARIAS DA COSTA PARENTE 
ao posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Manoel Azarias 
da Costa Parente, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia 
Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1977

DECRETO Nº  4064  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade da 
CAP QOPMC DIANA CLÉIA DOS SANTOS SOUZA ao 
posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, a CAP QOPMC Diana Cléia 
dos Santos Souza, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia 

Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1978

DECRETO Nº  4065  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC JOSÉ DE NAZARÉ COSTA PANTOJA ao 
posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC José de Nazaré 
Costa Pantoja, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia 
Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
pubicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1979

DECRETO Nº  4066  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC REINALDO AMIM ABDALLA BARROSO 
ao posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
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1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Reinaldo Amim 
Abdalla Barroso, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia 
Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1968

DECRETO Nº  4067  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC DEMÓCRITO ARAÚJO RAIOL ao posto 
de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Demócrito 
Araújo Raiol, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1980

DECRETO Nº  4068  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade da 

CAP QOPMC SÔNIA PRISCILA DE SOUZA CUNHA ao 
posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, a CAP QOPMC Sônia Priscila 
de Souza Cunha, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia 
Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1981

DECRETO Nº  4069  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC EDMILSON ALVES DE MATOS ao posto 
de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Edmilson Alves 
de Matos, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
pubicação.
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ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1982

DECRETO Nº  4070  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC ELIABE MARQUES DA SILVA ao posto de 
MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Eliabe Marques 
da Silva, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1989

DECRETO Nº  4071  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade da 
CAP QOPMC FRANCILEIDE DA CONCEIÇÃO ALMEIDA 
DE OLIVEIRA ao posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o 
previsto nos arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 
17 de dezembro de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais 
da PMAP); art. 45, do Decreto nº 0022, de 17 de abril 
de 1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais 
da PMAP); arts. 12, § 1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0205.0006/2021 – 
DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, a CAP QOPMC Francileide da 
Conceição Almeida de Oliveira, pertencente ao Quadro 
de Oficiais Policiais Militares Combatentes (QOPMC), 
da Polícia Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 
2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1990

DECRETO Nº  4072  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade da 
CAP QOPMC JOSEVILMA PEREIRA GAMA KAWAKAMI 
ao posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, a CAP QOPMC Josevilma 
Pereira Gama Kawakami, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da 
Polícia Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 
2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
pubicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1967

DECRETO Nº  4073  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC ISAAC MEDEIROS DE QUEIROZ LIMA 
LÚCIO ao posto de MAJ QOPMC.



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 01• Nº 7.538Diário Oficial

10 de 258

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Isaac Medeiros 
de Queiroz Lima Lúcio, pertencente ao Quadro de 
Oficiais Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da 
Polícia Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 
2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1969

DECRETO Nº  4074  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC ADEMAR CLEMENTINO LEITE ao posto 
de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Ademar 
Clementino Leite, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia 
Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA

Governador

HASH: 2021-1105-0007-1991

DECRETO Nº  4075  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade da 
CAP QOPMC DANÚBIA VIANA DA SILVA MURICY ao 
posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, a CAP QOPMC Danúbia Viana da 
Silva Muricy, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1983

DECRETO Nº  4076  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC MARCOS ANTONIO DA COSTA BEZERRA 
ao posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :
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Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Marcos Antonio 
da Costa Bezerra, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia 
Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1985

DECRETO Nº  4077  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC SANCLER EUGÊNIO SOUZA SANTOS ao 
posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Sancler Eugênio 
Souza Santos, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia 
Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1986

DECRETO Nº  4078  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC ADRIANO SOUZA RODRIGUES ao posto 
de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 

arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Adriano Souza 
Rodrigues, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1992

DECRETO Nº  4079  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC CIRLEI RODRIGUES OLIVEIRA ao posto 
de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Cirlei Rodrigues 
Oliveira, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
pubicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1987
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
pubicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1988

DECRETO Nº  4082  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade 
do CAP QOPMC OBED SANTOS BATISTA ao posto de 
MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Obed Santos 
Batista, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1994

DECRETO Nº  4083  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade 
do CAP QOPMC WILKSON DE ARAÚJO SANTANA ao 
posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 

DECRETO Nº  4080  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade 
do CAP QOPMC ANDERSON CASTRO DE SOUZA ao 
posto de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Anderson Castro 
de Souza, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1993

DECRETO Nº  4081  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 
Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
CAP QOPMC GABRIEL BARBOSA PINHEIRO ao posto 
de MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Gabriel Barbosa 
Pinheiro, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.
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do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Wilkson de 
Araújo Santana, pertencente ao Quadro de Oficiais 
Policiais Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia 
Militar do Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1984

DECRETO Nº  4084  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade 
do CAP QOPMC ALAN PACHECO SOUZA ao posto de 
MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o CAP QOPMC Alan Pacheco 
Souza, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1995

DECRETO Nº  4085  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade 
da CAP QOPMC JANETE BRITO CABRAL ao posto de 

MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, a CAP QOPMC Janete Brito 
Cabral, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1996

DECRETO Nº  4086  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 
Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade da 
CAP QOPMC ENEIDA DAS NEVES REIS ao posto de 
MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos 
arts. 13; 14; 18 e 29, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 45, 
do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 (Regulamento 
da Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); arts. 12, § 
1º; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021 – DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, a CAP QOPMC Eneida das 
Neves Reis, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
pubicação.
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ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1997

DECRETO Nº  4087  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE 2021

Dispõe sobre a promoção pelo critério de antiguidade do 
CAP QOPMC RÔMULO GÓES FERREIRA ao posto de 
MAJ QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, e o 
previsto nos arts. 13, 14, 18 e 29, da Lei n° 6.752, de 17 
de dezembro de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP); art. 45, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 1990 
(Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais); arts. 12, 
§ 1º, 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei Complementar nº 0084, 
de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado 
do Amapá), e tendo em vista o contido no Processo nº 
0003.0380.0205.0006/2021-DP/DPOP/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJOR QOPMC, pelo 
critério de antiguidade, o CAP QOPMC Rômulo Góes 
Ferreira, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1999

DECRETO Nº  4088  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE 2021

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Tempo de 
Serviço do CAP QOPMA CLÉSIO CARDOSO PARAFITA, 
ao posto de MAJ QOPMA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, em 
concordância com o art. 54, da Lei Complementar nº 
0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do 
Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo nº 
0003.0382.0360.0233/2021-DP/DPOP/SPTS,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de MAJ QOPMA, pelo critério 
de Tempo de Serviço o CAP QOPMA Clésio Cardoso 
Parafita.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 26 de 
dezembro de 2020.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2000

DECRETO Nº  4089  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC ERICK MAX DOS SANTOS VILHENA 
ao posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Erick Max dos Santos 
Vilhena, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-1998

DECRETO Nº  4090  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC SILVIO DOS SANTOS FERREIRA ao 
posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
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PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Silvio dos Santos 
Ferreira, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2001

DECRETO Nº  4091  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC JOSIAGAB OLIVEIRA COSTA ao posto 
de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Josiagab Oliveira 
Costa, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2002

DECRETO Nº  4092  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 
Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC ALAN JEAN DE OLIVEIRA MIRANDA 
ao posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Alan Jean de Oliveira 
Miranda, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2003

DECRETO Nº  4093  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC RODRIGO CASCAES SANTOS BRITO 
ao posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Rodrigo Cascaes 
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Santos Brito, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2005

DECRETO Nº  4094  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC SANDRO BARROS DA SILVA ao posto 
de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Sandro Barros da 
Silva, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais Militares 
Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do Amapá, a 
contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2004

DECRETO Nº  4095  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC MÁRCIO SILVA LIMA ao posto de CAP 
QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 

de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Márcio Silva Lima, 
pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais Militares 
Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do Amapá, a 
contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2006

DECRETO Nº  4096  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade 
do 1º TEN QOPMC EDELSON MELO DOS SANTOS ao 
posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Edelson Melo dos 
Santos, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2008
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DECRETO Nº  4097  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC RAFAEL COELHO GARRETO ao posto 
de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Rafael Coelho 
Garreto, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2009

DECRETO Nº  4098  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade 
do 1º TEN QOPMC ANDERSON MONTORIL SALES ao 
posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Anderson Montoril 

Sales, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2007

DECRETO Nº  4099  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 
Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade 
do 1º TEN QOPMC SANDRO OLIVEIRA MIRANDA ao 
posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Sandro Oliveira 
Miranda, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2010

DECRETO Nº  4100  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade 
do 1º TEN QOPMC ANDERSON DOS SANTOS 
VASCONCELOS ao posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
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de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Anderson dos Santos 
Vasconcelos, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2013

DECRETO Nº  4101  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC MÜLLER BRYAN DA SILVA FONSECA 
ao posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Müller Bryan da Silva 
Fonseca, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2014

DECRETO Nº  4102  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC ANDREY TULLIO JARDIM QUARESMA 
ao posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Andrey Tullio Jardim 
Quaresma, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2011

DECRETO Nº  4103  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC IRLÃ SILVA MIRANDA ao posto de CAP 
QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Irlã Silva Miranda, 
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pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais Militares 
Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do Amapá, a 
contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2028

DECRETO Nº  4104  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC HAROLDO HUGO RIBEIRO ALVAREZ 
ao posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Haroldo Hugo Ribeiro 
Alvarez, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2015

DECRETO Nº  4105  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC ARINELSON DE SOUSA ao posto de 
CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 

de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Arinelson de Sousa, 
pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais Militares 
Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do Amapá, a 
contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2016

DECRETO Nº  4106  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 
Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES 
ao posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Marcelo dos Santos 
Rodrigues, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2027
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DECRETO Nº  4107  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade da 
1º TEN QOPMC DAYANE CRISTINA LIMA BALIEIRO ao 
posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, a 1º TEN QOPMC Dayane Cristina Lima 
Balieiro, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2026

DECRETO Nº  4108  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC RICHARDSON DA SILVA SANTIAGO 
ao posto de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Richardson da Silva 

Santiago, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2034

DECRETO Nº  4109  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC HARDEY DA SILVA TAVARES ao posto 
de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Hardey da Silva 
Tavares, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2033

DECRETO Nº  4110  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC MILTON ARLEY SILVA ROSA ao posto 
de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
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de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo 
critério de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Milton Arley 
Silva Rosa, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2017

DECRETO Nº  4111  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

Dispõe sobre a promoção pelo critério de Antiguidade do 
1º TEN QOPMC ELDER DA SILVA CARVALHO ao posto 
de CAP QOPMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, e o previsto nos arts. 
10, alínea “a”; 18 e 21, da Lei nº 6.752, de 17 de dezembro 
de 1979 (Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), c/c o 
art. 38, inciso I, do Decreto nº 0022, de 17 de abril de 
1990 (Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais da 
PMAP), e os arts. 12, § 1º; 23; 65, § 2º e 67, inciso I, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0003.0380.0720.0004/2021 – DP/
DPOP/SO/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover ao Posto de CAP QOPMC, pelo critério 
de Antiguidade, o 1º TEN QOPMC Elder da Silva 
Carvalho, pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais 
Militares Combatentes (QOPMC), da Polícia Militar do 
Amapá, a contar de 25 de agosto de 2021.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2018

DECRETO Nº  4112  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE 2021

Dispõe sobre a Reforma “Ex-Offício” do MAJ PM RR 
RAIMUNDO GUEDES DE OLIVEIRA, por ter sido julgado 
incapaz definitivamente para o Serviço Policial Militar. É 
INVÁLIDO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Emenda Constitucional nº 079/2014; consoante 
o Termo de Convênio instrumentalizado no Processo nº 
05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U nº 121, de 
27 de junho de 2016, que entre si celebram a União e 
o Estado do Amapá, c/c a Lei n° 6652, de 30 de maio 
de 1979 (Estatuto das Polícias Militares dos ex-Territórios 
Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima), e tendo 
em vista o teor do Processo nº 340101.0002894/2021-
DIP,

R E S O L V E :

Art. 1º Reformar, “Ex-Offício”, o MAJ PM RR Raimundo 
Guedes de Oliveira, pertencente ao ex-Território Federal 
do Amapá, cedido à Polícia Militar do Amapá, no posto 
de MAJ PM, por ter sido julgado incapaz definitivamente 
para o Serviço Policial Militar da PMAP. Apresenta 
doença especificada em lei. É inválido. Faz jus à isenção 
de imposto de renda, pela Junta Pericial de Saúde PM 
Sessão Ordinária nº 015/21-Dsau, em 15 de abril de 2021; 
Inquérito Sanitário de Origem - ISO n° 023/2021-DSAU-
PMAP, nos termos do art. 42, da Constituição Federal; 
art. 1º, § 2º, da Emenda Constitucional nº 079, de 27 
de maio de 2014, c/c os Arts. 96, inciso II e 99, inciso 
IV, da Lei n° 6652, de 30 de maio de 1979 (Estatuto das 
Polícias Militares dos ex-Territórios Federais do Amapá, 
de Rondônia e de Roraima).

Art. 2º Competirá à União manifestar-se sobre os 
proventos a que o militar faz jus na Reforma, observadas 
as disposições da Lei n° 10.486, de 04 de julho de 2002, e 
demais normas que tratem de direitos pecuniários devidos 
aos militares do ex-Território Federal do Amapá.

Art. 3º A Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia 
Militar do Estado do Amapá efetivará a Reforma, de 
acordo com o disposto nos arts. 111, inciso II, Parágrafo 
único e 112, da Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril 
de 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 15 de abril 
de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2032
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DECRETO Nº  4113  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 300101.0076.1851.2036/2021 
GABINETE-SESA,

R E S O L V E :

Homologar o deslocamento de Juan Mendes da Silva, 
Secretário de Estado da Saúde, da sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim 
de cumprir agenda no Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (CONASS), no período de 26 a 28 de outubro 
de 2021, sem ônus para o Estado.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2019

DECRETO Nº  4114  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 230201.0076.1584.0441/2021-
GAB/RURAP,

R E S O L V E :

Homologar o deslocamento de Hugo Tibiriçá Paranhos 
Cunha, Diretor-Presidente do Instituto de Extensão, 
Assistência e Desenvolvimento Rural do Estado do 
Amapá, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a 
cidade de Brasília-DF, a fim de acompanhar agenda de 
tratativas sobre construção do Complexo Administrativo 
do Setor Primário; buscar Emendas Parlamentares 
e Programas para o RURAP, bem como estreitar os 
relacionamentos institucionais, no período de 27 a 29 de 
outubro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2020

DECRETO Nº  4115  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 230201.0076.1584.0441/2021-
GAB/RURAP,

R E S O L V E :

Homologar a designação de Adail Barriga Dias Junior, 
Chefe de Gabinete, pelo exercício, em substituição, do 
cargo de Diretor-Presidente do Instituto de Extensão, 
Assistência e Desenvolvimento Rural do Estado do 
Amapá, durante o impedimento do titular, no período de 
27 a 29 de outubro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2021

DECRETO Nº  4116  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 150203.0076.2394.0117/2021 
GAB - IPEM,

R E S O L V E :

Autorizar Cleiton Brandão da Rocha, Diretor-Presidente 
do Instituto de Pesos e Medidas do Amapá, para viajar 
da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de 
Brasília-DF, com o objetivo de  participar da 2ª Reunião 
Plenária de 2021 do INMETRO com a Rede Brasileira de 
Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I), no período de 
03 a 07/11/2021.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2012

DECRETO Nº  4117  DE  05 DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 150203.0076.2394.0117/2021 
GAB - IPEM,

R E S O L V E :

Designar Rosimary Araújo Oliveira, Chefe de Gabinete, 
para exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo 
de Diretor-Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do 
Amapá, durante o impedimento do titular, no período de 
no período de 03 a 07/11/2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2031
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DECRETO Nº  4118  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 310101.0076.2281.0676/2021 
GAB - SEJUV,

R E S O L V E :

Autorizar Pedro Filé Lourenço da Costa Neto, 
Secretário Extraordinário de Políticas para a Juventude, 
para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a 
cidade de Brasília-DF, a fim de participar da campanha de 
lançamento do aplicativo do Programa Identidade Jovem 
(ID Jovem), no período de 09 a 13/11/2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2030

DECRETO Nº  4119  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido nos Ofício nº 230101.0076.2531.0328/2021 
GAB - SDR,

R E S O L V E :

Autorizar Janer Gazel Yared, Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural, para viajar da sede de suas 
atribuições, Macapá-AP, até a cidade de São Paulo-SP, 
a fim de participar do intercâmbio visando disseminar os 
bons resultados desenvolvidos na criação, produção e 
comercialização dos produtos derivados da criação de 
bubalinos, no período de 07 a 14 de novembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2029

DECRETO Nº  4120  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido nos Ofício nº 230101.0076.2531.0328/2021 
GAB - SDR,

R E S O L V E :

Designar Fábio dos Santos Silva, Chefe de Gabinete, 
para exercer, acumulativamente e em substituição, o 

cargo de Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, 
durante o impedimento do titular, no período de 07 a 14 de 
novembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2022

DECRETO Nº  4121  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 230201.0076.1584.0440/2021 
GAB-RURAP,

R E S O L V E :

Autorizar Hugo Tibiriçá Paranhos Cunha, Diretor-
Presidente do Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá, para viajar 
da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade 
de São Paulo–SP, a fim de participar de Visitas Técnicas 
no Estado de São Paulo, com o objetivo de troca de 
experiências referentes à atuação na pecuária bubalina, 
no período de 08 a 13 de novembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2023

DECRETO Nº  4122  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2021
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 230201.0076.1584.0440/2021 
GAB-RURAP,

R E S O L V E :

Designar Adail Barriga Dias Junior, Chefe de Gabinete, 
para exercer, acumulativamente e em substituição, o 
cargo de Diretor-Presidente do Instituto de Extensão, 
Assistência e Desenvolvimento Rural do Estado do 
Amapá, durante o impedimento do titular, no período de 
08 a 13 de novembro de 2021.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2024

DECRETO Nº  4123  DE  05  DE   NOVEMBRO   DE 2021
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
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das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Ofício nº 070101.0076.0883.2090/2021 
GABINETE-PGE,
 
R E S O L V E :
 
Designar Alexandre Martins Sampaio, Procurador 
Assistente do PGE, para exercer, acumulativamente e 
em substituição, o cargo de Procurador-Geral do Estado, 
durante o impedimento do titular, no período de 02 a 11 de 
novembro de 2021.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-1105-0007-2025

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SIGA nº 00001/
FCRIA/2021 PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 
138/2021 - CLC/PGE 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
 
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº    00001/FCRIA/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 138/2021 - 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: Contratação de empresa especializada na 
prestação de Serviços de LOCAÇÃO DE RÁDIO 
TRASNMISSORES (com terminais de acesso de banda 
larga (3g / 4g lte e wi-fi) com comunicação instantânea) 
em pleno funcionamento, compreendendo o fornecimento 
de equipamentos, materiais, serviços de instalação e 
programação, e demais insumos, para uso da Fundação 
da Criança e do Adolescente – FCRIA, nas comunicações 
de voz operacionais, sem fio, entre seus servidores de 
campo e entre estes e sua Central de Operações, pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme condições, 
especificações e quantitativos constantes no Anexo I – 
Termo de Referência – que integra o Edital, independente 
de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 23/11/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 23/11/2021, às 8h30min 

(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 23/11/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita02@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.
 
Macapá-AP, 05 de novembro de 2021.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19
 
HASH: 2021-1105-0007-1962

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SIGA nº 00005/
CBMAP/2021 PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 
131/2021 - CLC/PGE 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
 
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº    00005/CBMAP/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 131/2021 - 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: Aquisição de Equipamento de Informática 
(Computador Completo – DESKTOP), visando atender 
as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do 
Amapá - CBMAP, conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência 
– que integra o Edital, independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 23/11/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 23/11/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 23/11/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita05@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.
 
Macapá-AP, 05 de novembro de 2021.
Clauberto Gonçalves Cunha
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Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19
 
HASH: 2021-1105-0007-1958

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SIGA nº 00005/
SEDEL/2021 PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 
133/2021 - CLC/PGE 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº    00005/SEDEL/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 133/2021 - 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:  Contratação de empresa terceirizada para 
prestação de serviços na área de RH, confecção de 
uniformes, locação de equipamentos, fornecimento 
de alimentação/hidratação, confecção de material de 
identificação e divulgação, para execução de eventos de 
Desporto e Lazer, a ser realizado na Cidade de Macapá, 
no Estado do Amapá – AP, através da Secretaria de 
Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, com apoio técnico e 
financeiro do Convênio n.° 888853/2019, para a realização 
do projeto “Festival de Esporte e Recreação”, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no 
Anexo I – Termo de Referência – que integra o Edital, 
independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 23/11/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 23/11/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 23/11/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita09@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.

Macapá-AP, 05 de novembro de 2021.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19

HASH: 2021-1105-0007-1960

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SIGA nº 00007/
SEDEL/2020 PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 
139/2021 - CLC/PGE 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
 
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº    00007/SEDEL/2020
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 139/2021 - 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: Contratação de empresa terceirizada para 
prestação de serviços na área de RH, confecção de 
uniformes, locação de equipamentos, fornecimento de 
alimentação/hidratação, locação de veículos, confecção 
de material de identificação e divulgação, para execução 
de eventos de Desporto e Lazer, a ser realizado na área 
indígena do pólo Base Manga, Município de Oiapoque, 
no Estado do Amapá - AP, através da Secretaria de 
Estado do Desporto e Lazer – SEDEL, com apoio técnico 
e financeiro do Convênio n° 896922/2019, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no 
Anexo I – Termo de Referência – que integra o Edital, 
independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 23/11/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 23/11/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 23/11/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita04@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.
 
Macapá-AP, 05 de novembro de 2021.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19
 
HASH: 2021-1105-0007-1957

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SIGA nº 00009/
SEDEL/2020 PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 
132/2021 - CLC/PGE 

ESTADO DO AMAPÁ
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PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
 
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº    00009/SEDEL/2020
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 132/2021 - 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:  Aquisição de materiais esportivos para atender 
as necessidades da Secretaria de Estado do Desporto e 
Lazer/SEDEL, a qual ficará responsável pela organização 
e coordenação do evento esportivo “Esporte – Inclusão e 
Cidadania”. A referida contratação será com apoio técnico 
e financeiro do Convênio n.° 882215/2018, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no 
Anexo I – Termo de Referência – que integra o Edital, 
independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 23/11/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 23/11/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 23/11/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita13@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.
 
Macapá-AP, 05 de novembro de 2021.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19

HASH: 2021-1105-0007-1959

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SIGA nº 00013/
PGE/2021 PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 
134/2021 - CLC/PGE 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
 
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº    00013/PGE/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 134/2021 - 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 Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção 
Preventiva e Corretiva da Frota de Motocicletas da 
Polícia Militar do Estado do Amapá, incluindo, além do 
fornecimento de mão de obra, peças em geral, acessórios 
e materiais correlatos, bem como reboque, quando 
necessário, conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência 
– que integra o Edital, independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 23/11/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 23/11/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 23/11/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita14@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.
 
Macapá-AP, 05 de novembro de 2021.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19
 
HASH: 2021-1105-0007-1963

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SIGA nº 00019/
PGE/2021 PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 
135/2021 - CLC/PGE 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº    00019/PGE/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 135/2021 - 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 Material 
Sintético e Hidráulico (Óleo para Motor e Fluidos em 
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Geral), visando atender as necessidades dos órgãos 
e entidades que integram a Administração Pública do 
Estado do Amapá, conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência 
– que integra o Edital, independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 23/11/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 23/11/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 23/11/2021, 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 coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.

Macapá-AP, 05 de novembro de 2021.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19

HASH: 2021-1105-0007-1961

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SIGA nº 00034/
PGE/2020 PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 
136/2021 - CLC/PGE 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO SIGA nº    00034/PGE/2020
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 136/2021 - 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 
Escolar, a fim de atender as necessidades dos órgãos 
e entidades que integram a Administração Pública do 
Estado do Amapá, conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência 
– que integra o Edital, independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 23/11/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 23/11/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 23/11/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita11@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.
 
Macapá-AP, 05 de novembro de 2021.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19

HASH: 2021-1105-0007-1956

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° Nº 076/2020-CLC/PGE 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
Ata de Registro de Preços n° Nº 076/2020-CLC/PGE
Processo SIGA n.º 00030/PGE/2020.
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA n.º 039/2020-CLC/PGE.
Validade: 12 (doze) meses.
 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, em cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 
Governamental nº 3.182/16 e no Pregão Eletrônico nº 039/2020-CLC/PGE, torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços (ARP) n.º 076/2020-CLC/PGE, do objeto abaixo relacionado, conforme especificação, valor e fornecedor:
  
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: PREMIERE E COMÉRCIO LTDA- ME, CNPJ: 18.025.604/0001-58.
  

Lote Especificações do item Unidade Quantidade Preço 
Unitário (R$)

Preço 
Total (R$)
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 003
Água - Tipo: mineral; Dados Complementares: não incluso vasilhame; 
Embalagem: plástica; Galão plástico transparente: 20 litros; PH: mínimo de 
6,0 e máximo de 8,0. Marca: Águas da Amazônia

UND   9.875 R$ 5,00 R$ 49.370,00

   
003.1

Água - Tipo: mineral; Dados Complementares: não incluso vasilhame; 
Embalagem: plástica; Galão plástico transparente: 20 litros; PH: mínimo de 
6,0 e máximo de 8,0. Marca: Águas da Amazônia

 UND 1.550 R$ 5,00 R$ 7.750,00

VALOR TOTAL(R$) R$ 57.120,00
 
SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E: PREMIERE E COMÉRCIO LTDA- ME.
 
Macapá-AP, 03 de novembro de 2021.
NARSON DE SÁ GALENO
Procuradoria-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2021-1105-0007-1927

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO SIGA nº 00007/
SEJUSP/2021 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº    00007/SEJUSP/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 140/2021 - 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: Contratação de Empresa certificada pela Agência 
Nacional de Aviação – ANAC, para Prestação de Serviços 
de Manutenção Aeronáutica Preventiva e Corretiva, 
incluindo apoio operacional sob demanda, cumprimento 
das inspeções calendáricas e horárias, substituição de 
componentes de vida útil controlada, manutenção de 
campo, controle técnico de manutenção informatizado 
de célula, motor, aviônicos e componentes controlados, 
com fornecimento de peças para o Helicóptero Esquilo 
AS350B2/Eurocopter, Prefixo PR-GAP (Gavião 01), 
visando atender as necessidades do Grupamento 
Tático Aéreo – GTA/SEJUSP/AP, conforme condições, 
especificações e quantitativos constantes no Anexo I – 
Termo de Referência – que integra o Edital, independente 
de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 22/11/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 22/11/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 22/11/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita03@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.

Macapá-AP, 04 de novembro de 2021.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19

HASH: 2021-1105-0007-1928

EXTRATO DO CONTRATO N° 011/2021PGE

Contrato nº 011/2021-PGE, Contratante: Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá, Contratada: Empresa A T 
DA COSTA – ME; CNPJ: 15.251.128/0001-03, Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios, visando atender a 
necessidade da Procuradoria do Estado do Amapá; 
Vigência 12(doze) meses contados de 20/10/2021 a 
20/10/2022. Valor Total Estimado: R$ 3.800.00 (três mil 
e oitocentos reais). Processo SIGA nº 00059/PGE/2019; 
Pregão Eletrônico nº063/CLC/2020. Programa de 
Trabalho nº 03.122.0005.2305; Natureza de Despesa: 
3390.39 – Fonte de Recursos 101- RTU, Signatários: 
Narson de Sá Galeno - Ordenador de Despesas; pela 
Contratante – ADMILSON TRINDADE DA SILVA: Data 
de Assinatura: 20.10.2021.

HASH: 2021-1105-0007-1931

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2021 CCONV/CBMAP. 

CONTRATOS E CONVÊNIOS – CCONV/CBMAP
EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2021 CCONV/CBMAP.

Processo SIGA nº. 00009/PGE/2020. Contratante: 
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Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá - 
CBMAP. Contratada: AFTER LIMITS COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA. Objeto: Aquisição 
de Equipamentos para a Atividade de Mergulho Autônomo, 
a fim de atender ao Convênio nº 893547/2019, firmado 
entre o Governo Federal por intermédio do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros 
Militar do Amapá – CBMAP. Fundamentação Legal: Art. 
37, inciso XXI da CF/1988 e demais legislações contidas 
na cláusula primeira do instrumento contratual. Vigência: 
12 (doze) meses, de 21/10/2021 à 19/10/2022. Data de 
Assinatura: 21 de outubro de 2021.

WAGNER COELHO PEREIRA
Coronel QOC BM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2021-1105-0007-1895

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2021 CCONV/CBMAP. 

CONTRATOS E CONVÊNIOS – CCONV/CBMAP
EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2021 CCONV/CBMAP.

Processo SIGA nº. 00006/FREBOM/2021. Contratante: 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá - 
CBMAP. Contratada: AFTER LIMITS COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA. Objeto: 
Aquisição de Equipamentos de Combate a Incêndio 
Florestal para atender a demanda operacional do Corpo 
de Bombeiros Militar do Amapá, conforme especificações 
e condições descritas no Termo de Referência nº 
09/2021-DPLAN/DAG. Fundamentação Legal: Art. 37, 
inciso XXI da CF/1988 e demais legislações contidas na 
cláusula primeira do instrumento contratual. Vigência: 
Será regida de acordo com o caput. do art. 57, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. Data de Assinatura: 
19 de outubro de 2021.

WAGNER COELHO PEREIRA
Coronel QOC BM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2021-1105-0007-1891

PORTARIA N.º 32/2021 ?SEAFRO 

O SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICAS 
PARA OS AFRODESCENDENTES DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas através do Decreto nº 0661 de 01 de março de 
2021, e o que consta no art. 1º da Lei Estadual 1.700, de 
17 de julho de 2012, alterado pela Lei Estadual 2.124, de 

02 de dezembro de 2016,

Considerando que a Fundação Cultural Palmares, 
em atuação de parceria com o Ministério da Cidadania, 
atende, em caráter emergencial, às demandas por cestas 
de alimentos pelas populações quilombolas em situação 
de vulnerabilidade e insegurança alimentar agravada pela 
pandemia do coronavírus – COVID-19, nos termos do 
Acordo de Cooperação Técnica nº 08/2020/MCidadania/ 
FCP/CONAB

Resolve:

Art.1º - AUTORIZAR o deslocamento do servidor 
ROBSON VILHENA FURTADO, secretário executivo, da 
sede de suas atribuições Macapá até a localidade Ressaca 
da Pedreira  para distribuição de cestas alimentares no 
período de 06/11/2021.

Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.
                                                  
Macapá, 05 de Novembro de 2021.
JOEL NASCIMENTO BORGES
Secretário– SEAFRO
Decreto GEA 0661/2021

HASH: 2021-1105-0007-1949

PORTARIA N. 032/2021-SEAB
 

A Secretária de Estado, nomeada pelo Decreto n. 2675, 
de 16 de julho de 2018, no uso das atribuições legais que 
lhe foram conferidas pelos artigos 5º e 14 do Regulamento 
da Secretaria de Representação do Governo do Estado 
do Amapá em Brasília, aprovado pelo Decreto 2822, de 
06/08/2009, e
 
Considerando que no período de 01 a 30/11/2021 e 
03/12/2021 a 02/01/2022, a servidora Estelita Martins 
Sampaio, Fiscal de Contratos estará em gozo de férias;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Designar SORAIA MONTEIRO SOARES 
BRANQUINHO servidora do Quadro Comissionado 
do Estado, ocupante do cargo de Assessor Técnico 
Nível III, Código CDS-3/Secretaria, exercendo a função 
de Responsável por Atividades de Serviços Gerais 
e Transportes, matrícula n. 0969477-3-02, como 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato desta Secretaria, abaixo relacionado 
em substituição a servidora ESTELITA MARTINS 
SAMPAIO, servidora do Quadro Civil Estadual no cargo 
de professora, classe A, matrícula n. 0115176-2-02 
durante seu impedimento no período de 01 a 30/11/2021 
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e 03/12/2021 a 02/01/2022 devido a gozo férias:
                                                                                                    
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 
006/2019-SEAB
Processo Eletrônico n. 0048.0389.2301.0002/2021
Licitação n. 02/2019-SEAB
Processo Administrativo n. 076/2019-SEAB
Empresa: UNISERVE-COMÉRCIO E SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 12.742.245/0001- 73            
 
Art. 2º - Estabelecer que cópia desta Portaria e respectiva 

publicação constem dos processos acima indicados.
 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 01 de novembro de 
2021.
 
Dê Ciência, Cumpra-se e Publique-se.
Brasília-DF, 05 de novembro de 2021.
LILIA SUELY AMORAS COLLARES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ESTADO
DECRETO N. 2675/2018–GEA

HASH: 2021-1105-0007-1954
PUBLICIDADE
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Secretaria de Educação

PORTARIA Nº 079/2021 - SEED

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

CONSIDERANDO a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio e Subsequente, um ensino definido pela 
Lei nº 9.394/96 – LDB, alterada pela Lei nº 11.741/08, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.154/04; Lei nº 12.513/01, 
que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – PRONATEC e a Resoluções nº 04 e 
23/2012 – FNDE/MEC;

CONSIDERANDO que o Estado do Amapá está na 
condição de demandante e ofertante do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 
que visa ofertar Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos 
de Formação Inicial e Continuada (FIC), os quais possuem 
organização curricular própria e estão estruturados em 
Eixos Tecnológicos organizados pelo MEC cuja meta é 
habilitar jovens e adultos, através da Bolsa-Formação 
Estudante e da Bolsa-Formação Trabalhador;

CONSIDERANDO que o Estado do Amapá na condição de 
ofertante e demandante do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) deverá 
constituir uma equipe para compor a Coordenação Geral 
do PRONATEC, MEDIOTEC/PRONATEC e PROGRAMA 
NOVOS CAMINHOS devendo seguir as orientações 
contidas na legislação própria do Programa definida pelo 
FNDE/MEC; e.

CONSIDERANDO a necessidade da utilização de saldos 
financeiros dos recursos transferidos ao Distrito Federal, 
aos Estados e aos Municípios, por intermédio dos 
órgãos gestores da Educação Profissional e Tecnológica, 
decorrentes da previsão contida no inciso IV do art. 4º da 
Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a equipe de Apoios as Atividades 
Acadêmicas e Administrativos que atuarão no 
acompanhamento dos cursos da Bolsa Formação – 
Novos Caminhos no Estado do Amapá com atendimento 
as demandas das secretarias escolares das unidades 

ofertantes, acompanhamento do registro acadêmico no 
Sistema  Nacional de Informações da Educação Profissional 
e Tecnológica (SISTEC) e a elaboração da documentação 
e vida acadêmica dos alunos regularmente matriculados, 
além de contribuírem com as ações desenvolvidas pela 
coordenação adjunta dos Centros de Educação Profissional 
(ofertantes) e coordenação geral da SEED (demandante) 
das ofertas que estão em execução em 2021/2022;

Art. 2º – Designar para compor a equipe técnica dos 
Centros ofertantes os seguintes bolsistas:

Deumir Cardoso Ferreira - Apoio as Atividades Acadêmicas 
e Administrativas;

Caio Vinícius Lamarão Ferreira da Silva - Apoio as 
Atividades Acad. Administrativas; e
 
Elida Lopes Barros - Apoio as Atividades Acadêmicas e 
Administrativas.
 
Art.3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 04 de outubro de 2021 
e será publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá.

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

Macapá-AP, 26 de outubro de 2021.
MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA
Secretária de Estado da Educação
Decreto nº0158/2018 - GEA

HASH: 2021-1105-0007-1929

PORTARIA Nº 078/2021 – SEED

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
0158 de 26 de janeiro de 2018 com base no Decreto nº 
2378 e, com fulcro na Lei nº 1230, de 29 de maio de 2008, 
que organiza a Secretaria de Estado da Educação e,

CONSIDERANDO a necessidade de organização do 
processo de matrículas, levando em consideração 
o aumento da demanda escolar e assegurando as 
exigências das normas educacionais vigentes, na busca 
de alternativas que otimizem o acesso à escola pública 
e garanta de forma segura e adequada a pré-matrícula e 
matrícula nas redes públicas de ensino em 2021;

RESOLVE:
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Art. 1º - Instituir a Comissão das Normas de Matrículas 
para o Ano letivo de 2022, vinculado à Secretaria Adjunta 
de Políticas da Educação – SAPE/SEED.

Parágrafo único. A Comissão instituída terá como missão 
planejar e ordenar as ações pertinentes ao Processo de 
Matrícula para o Ano Letivo de 2022 nas escolas mantidas 
pelo poder público estadual.

Art. 2º - Ficam designados os servidores abaixo 
relacionados, sob a coordenação do primeiro, para 
comporem a Comissão das Normas de Matrícula para o 
ano letivo de 2022.

Ryan Muller Oliveira Santos – CEBEP
Carla Beatriz Miranda Carvalho – ETI
Evaldo Expedito dos Santos _ NTE
Wellingtom de Miranda Costa – ASCOM
Marcus Messala Silva Sales – NTE
Lilian Lobato Pereira - CEBEP
Edigleuma Cambraia – NEFEI
Marco Antônio de Souza Gaia – NEP
Joseph Marcos Santos Potássio - GPE
Mario Sérgio Epaminondas Brasil– NATEP
Adriana Távora de Araújo - NEJA
Maria Erenice de Carvalho Fontoura – NEM
Belcivaldo Pimentel de Matos – NIOE
Marlon Carlos Thomas Pereira - NIOE
Marli da Silva Barros – COGEAMI
Alessandro Gemaque Pantoja- CEESP
Iândela Garcia de Almeida – SEME/STN
Fernanda Miranda Batista – SEME/STN
Claudia Iracema Gonçalves Cunha Barbosa – SEMED/
MCP
Rildo César da Silva Nascimento - SEMED/MCP
 
Art. 3º A Comissão das Normas de Matrícula para o ano 
letivo de 2022 contará com o apoio técnico e logístico das 
Coordenadorias e demais setoriais e orgãos da Secretaria 
de Estado da Educação – SEED, para a construção do 
DOCUMENTO DAS NORMAS DE MATRÍCULA-2022.

Art. 4º - Caberá a Comissão tomar as medidas inerentes 
às suas competências e, após o encerramento do seu 
trabalho, previsto para abril de 2022, elaborar e encaminhar 
a instâncias superiores para conhecimento e deliberação o 
Relatório Consubstanciado das ações desenvolvidas.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Macapá, AP - 26 de Outubro de 2021.
MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA
Secretária de Estado da Educação
Decreto nº 0158/2018 - GEA

HASH: 2021-1105-0007-1930

Secretaria de Transporte

PORTARIA Nº 259/2021-SETRAP

O SECRETÁRIO  DE TRANSPORTES DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018 ,

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR o Servidor PAULO SÉRGIO DE 
SOUSA LOPES , Comandante de Aeronave , para viajar 
da Sede de suas atribuições Macapá/AP, até a cidade 
de RECIFE , com o objetivo de revalidar seu Certificado 
Médico Aeronáutico - CMA, na Clinica homologada pela 
ANAC,  no período de  05  a 10/12/2021.

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

MACAPÁ-AP, 04 DE NOVEMBRO  DE 2021.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado de Transportes

HASH: 2021-1105-0007-1904

Secretaria de Segurança

PORTARIA Nº 041/2021 – GAB/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 123, incisos I e II da Constituição 
Estadual e pelo Decreto nº 0792, de 26 de março de 2018.

CONSIDERANDO o ofício nº 460101.0008.2158.0083/2020 
DGPC/GAB/DGPC;

RESOLVE:

Constituir a Comissão de Avaliação de Desempenho do Policial 
Civil Camecran José Dias da Silva, matrícula nº 0116667-0-
02, em estágio probatório, composta pelos servidores:

a) JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA, matrícula 
nº 0052895-1 Secretário de Estado da Justiça e 
Segurança Pública, competindo-lhe a coordenação dos 
procedimentos;

b) PC AJAJE JOSÉ RACHID NETO, matrícula nº 
2417899, Coordenador de Operações Aéreas/SEJUSP;

c) TEN PM Muller Bryan da Silva Fonseca, matrícula nº 
575356, Operador  Aerotático.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
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Macapá-AP, 04 de novembro de 2021
José Carlos Corrêa de Souza – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2021-1105-0007-1940

PORTARIA Nº 044/2021 - SRH/SEJUSP
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, incisos I e II da 
Constituição Estadual e pelo Decreto nº 0792/2018 de 
26 de março de 2018, e tendo em vista o OFÍCIO Nº 
330101.0077.1250.0043/2021 GTA/SEJUSP.
 
RESOLVE:

Homologar o deslocamento dos servidores relacionados 
abaixo, que viajaram da sede de suas atribuições Macapá-
AP até o município de Calçoene-AP, com o objetivo de 
participarem da Operação de Buscas e Apoio aéreo, no 
período de 13 a 26 de abril de 2021.

SERVIDOR PERÍODO
Rogério Umbelino da Silva 13/04/2021 a 16/04/2021

Franck Pinon Mareco 13/04/2021 a 16/04/2021 e 
20/04/2021 a 23/04/2021

Marcel Edmundo Rodrigues de 
Araújo

13/04/2021 a 16/04/2021 e 
20/04/2021 a 26/04/2021

Denysin Gustavo Camara 
Ferreira

13/04/2021 a 18/04/2021 e 
23/04/2021 a 26/04/2021

Bruno Barbosa dos Santos 13/04/2021 a 18/04/2021 e 
23/04/2021 a 26/04/2021

Rômulo Cezar Bastos Alves 13/04/2021 a 20/04/2021

Alison Manoel Cardoso Vanzeler 16/04/2021 a 20/04/2021

Dirley José Rodrigues da Silva 16/04/2021 a 20/04/2021 e 
23/04/2021 a 26/04/2021

Kleicy Luiz de Melo Pantoja 16/04/2021 a 20/04/2021

Itamir Andrade dos Santos 16/04/2021 a 20/04/2021

Edson Lima de Couto 19/04/2021 a 23/04/2021

Enivaldo Silva Barbosa 19/04/2021 a 26/04/2021

Luis Roberto Batista Neri 20/04/2021 a 23/04/2021

Sandro Luis Monteiro da Silva 20/04/2021 a 23/04/2021

Amauri da Silva Fernandes 20/04/2021 a 23/04/2021

Alan Alves de Freitas 23/04/2021 a 26/04/2021

Waldecy Teles Campos 23/04/2021 a 26/04/2021
       
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
Macapá-AP, 05 de Novembro 2021
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça
e Segurança Pública

HASH: 2021-1105-0007-1934

Secretaria de Infraestrutura

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2021 – SEINF/GEA

Processo nº 196.204319/2018-SEINF/AP
DAS PARTES: CONTRATANTE GOVERNO DO ESTADO 
DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA – SEINF,   CONTRATADA: A 
Empresa, ENGETOR LTDA - EPP, como Contratada.

FUNDAMENTO LEGAL – Em observância ao art. 37, 
inciso XXI da Constituição Federal do Brasil de 1988; 
Lei nº 8.666/1993), Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147/2014, Edital de Tomada de Preços 
nº 0013/2021-CPL/SEINF/AP e seus anexos, Processo nº 
0038.0409.2053.0008/2021-COPLAN/SEINF.

OBJETO - O presente Contrato tem por objeto a 
AMPLIAÇÃO PREDIAL, INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 
E TELEFONICA DA 9ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, 
NO MUNICIPIO DE MACAPÁ/AP.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
E DO PREÇO:

I - Unidade Gestora: UG 200101 -  SEINF

II - Unidade Orçamentária: UO 20.101- Secretaria de 
Estado da Infraestrutura  - SEINF

III - Programa de Trabalho: 0031 – Desenvolvimento da 
Infraestrutura Social.

IV - Ação: 1050 – Construção de Unidades da Área da 
Defesa Social

V - Natureza de Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações.

VI - Fonte:  - 107 - Recursos do Tesouro, no valor de R$ 
337.331,74 (trezentos e trinta e sete mil e trezentos e 
trinta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme 
Notas de Empenho nº 2021NE00271, de 28/10/2021..

O Preço deste Contrato foi estabelecido no valor total de 
R$ 337.331,74 (trezentos e trinta e sete mil e trezentos 
e trinta e um reais e setenta e quatro centavos).

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA – O prazo para 
execução da obre será de  180 (cento e oitenta) dias, contados 
a partir da data de emissão da Ordem de Início de Serviços.

DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  - Este 
Contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias, a contar da data de sua assinatura.

Macapá-AP, 04 de novembro de 2021.
ALCIR FIGUEIRA MATOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
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DECRETO Nº 0790/2018
CONTRATANTE

HASH: 2021-1105-0007-1889

PORTARIA ( P ) Nº 159/2021 - SEINF

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo Decreto nº 3629, de 15 de outubro de 2020, 
e tendo em vista OFÍCIO Nº 200101.0077.2022.0966/2021 
GAB - SEINF, de 04 de novembro de 2021 e Autorizações 
nº 046/2021 – GAB/SEINF, nº 047/2021 – GAB/SEINF e 
nº 048/2021 – GAB/SEINF.

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o deslocamento dos servidores ALCIR 
FIGUEIRA MATOS – Secretário de Estado e AGUINALDO 
DE LIMA RODRIGUES – Secretário Adjunto, até o Município 
de Tartarugalzinho/AP, no dia 05/11/2021, objetivando 
visitarem as obras em andamento, as recém-concluídas, 
e as que estão em fase de elaboração de projetos, no 
referido município para acompanhamento, e reunião com 
as autoridades locais e comunidade interessada.

Art. 2º. Na oportunidade informamos que o Servidor 
BENTO COSTA E SILVA, designado para função de 
Motorista, irá conduzir o veículo que levará os servidores 
até o supracitado Município.

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, em 
Macapá-AP, 04 de novembro de 2021.
Aguinaldo de Lima Rodrigues
Secretário Adjunto/SEINF

HASH: 2021-1105-0007-1923

Secretaria de Mobilização Social

PORTARIA Nº366/2021-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas atribuições 
que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 de janeiro de 
2004, no seu art. 87, em consonância com o art.8º, inc. XII 
do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo em 
vista o contido no Ofício nº 310103.0077.3023.0091/2021 
– CPS/SIMS e Processo nº 439/2021.       

RESOLVE:      

Art. 1º Designar os deslocamentos dos Servidores: 
LEONARDO SILVA DE FREITAS, Coordenador Estadual 
do PBF e CADÚNICO, ADELSON SARAIVA BRANDÃO, 
Assistente Administrativo e LUCIANE TÁVORA TEIXEIRA, 
Coordenadora Estadual da Condicionalidade Educação/
SEED que se deslocarão da sede de suas atribuições em 
Macapá/AP até o Município do Oiapoque, no período de 
08 a 12 de novembro de 2021, com objetivo de realizar a 
Capacitação sobre o Preenchimento dos Formulários do 
Cadúnico e reunir com os Gestores da Saúde e Educação.

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

Macapá/Ap. 05 de Novembro de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-1105-0007-1888

PORTARIA Nº367/2021-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 OFÍCIO Nº 310103.0077.2816.0039/2021 
SIGA – SIMS

RESOLVE:                   

Art. 1º - Designar os servidores: Gerson Nascimento 
da Silva Júnior – Assistente Administrativo, (Titular), 
e Ramon Luciano Morais de Siqueira – Gerente de 
Unidade/UMPT, (Suplente), para fiscalizarem a Ata de 
registro de preço nº 002/2021 – CLC/PGE, Processo nº 
316/2021, que celebram entre si o Governo do Estado do 
Amapá, através da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social – SIMS, e a  empresa, G R LOBATO 
- ME, cujo objeto é Aquisição de Descartáveis em Geral.

Art. 2° - Determinar que o fiscal ora designado deva:

Zelar pelo fiel cumprimento do referido contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou das improbidades observadas e, submetendo 
os seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as 
providências que ultrapassem a sua competência, nos 
termos do art. 67, da Lei n° 8.666/93;
Avaliar, continuamente, a qualidade do material entregue 
pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao 
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;
Atestar formalmente, nos autos do processo, as notas 
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fiscais relativas aos materiais entregues antes do 
encaminhamento para pagamento.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de 
sua publicação.

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

Macapá – Ap. de 05 de novembro de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-1105-0007-1905

PORTARIA Nº 368/2021-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas atribuições 
que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 de janeiro de 
2004, no seu art. 87, em consonância com o art.8º, inc. XII 
do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 2005. tendo em 
vista o contido no Ofício nº 310103.0077.3023.0069/2021 
CPS – SIMS, e Processo nº 434/2021-SIMS.

RESOLVE:                   
Art. 1º - Homologar a designação do deslocamento da 
servidora: Wilma Figueira da Silva, Assistente Social, que 
se deslocou da sede de suas atribuições em Macapá–AP, 
até o município de Mazagão ( Sub-região Maracá), no 
período de 13/10/2021 a 16/10/2021, com o objetivo de 
realizar visitas técnicas, mobilização, e distribuição de cetas 
básicas às entidades participantes do Programa Social 
Comida em Casa, do Gorverno do Estado do Amapá.

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

Macapá – Ap. de 05 de novembro de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-1105-0007-1915

PORTARIA Nº369/2021-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas atribuições 
que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 de janeiro de 
2004, no seu art. 87, em consonância com o art.8º, inc. XII 
do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo em 
vista o contido no Ofício nº 310103.0077.3023.0073/2021 
– CPS/SIMS e Processo nº 435/2021.       

RESOLVE:      

Art. 1º Homologar os deslocamentos dos Servidores: 
Leornardo Silva de Freitas, Coordenador Estadual 
do PBF e CADÚNICO, Adelson Saraiva Brandão, 
Assistente Administrativo e Luciane Távora Teixeira, 
Coordenadora Estadual da Condicionalidade Educação/
SEED que se deslocarão da sede de suas atribuições 
em Macapá/AP até o Município do Tartarugalzinho-, no 
período de 18 a 22 de Outubro de 2021, com objetivo 
de realizar a Capacitação sobre o Preenchimento dos 
Formulários do Cadúnico e reunir com os Gestores da 
Saúde e Educação.

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

Macapá/Ap. 05 de Novembro de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-1105-0007-1916

PORTARIA Nº 370/2021-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 
20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância 
com o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de 
janeiro de 2005. tendo em vista o contido no Ofício 
nº 310103.0077.3106.0142/2021 NRC/CPS/SIMS e 
Processo nº 433/2021.       

RESOLVE:                   

Art. 1º - Homologar a designação do deslocamento 
das servidoras: Cleonice Barreto da Silva – Gerente 
Operacional, Adrianny Chucre Fernandes, Cilete Barros 
dos Santos,  Elielme de Cassia Nery Pereira, Marta 
Barros dos Santos, Raimunda Isabel Viana, assintentes 
Sociais e, Mayara Camila Alves dos Santos, Gerente 
Operacional, que deslocaram-se da sede de suas atribuições 
em Macapá–AP, até o distritode  São Joaquim do Pacuí, no 
dia 02/10/2021, com o objetivo de realizar ação de auxílio de 
sehurança alimentar do Programa Comida em Casa.

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

Macapá – Ap. de 05 de novembro de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-1105-0007-1921

PORTARIA Nº371/2021-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas atribuições 
que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 de janeiro de 
2004, no seu art. 87, em consonância com o art.8º, inc. XII 
do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo em 
vista o contido no Ofício nº 310103.0077.3023.0093/2021 
– CPS/SIMS e Processo nº 436/2021.       

RESOLVE:      

Art. 1º Designar os deslocamentos dos Servidores: 
Leornardo Silva de Freitas, Coordenador Estadual 
do PBF e CADÚNICO, Adelson Saraiva Brandão, 
Assistente Administrativo e Luciane Távora Teixeira, 
Coordenadora Estadual da Condicionalidade Educação/
SEED que se deslocarão da sede de suas atribuições em 
Macapá/AP até os Municípios de Laranjal do Jari e Vitoria 
do Jari, no período de 22 a 27 de Novembro de 2021, com 
objetivo de realizar a Capacitação sobre o Preenchimento 
dos Formulários do Cadúnico e reunir com os Gestores 
da Saúde e Educação.

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

Macapá/Ap. 05 de Novembro de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-1105-0007-1919

PORTARIA Nº 372/2021-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 
de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância com 
o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 
2005. tendo em vista o contido no Memo nº 147/2021/
NPB/CPS/SIMS e Processo nº 432/2021.       

RESOLVE:                   

Art. 1º - Autorizar o deslocamento das servidoras: Iza 
Cristina Batista de Souza Xerfan – Coordenadora Estadual 
do Programa Criança Feliz, Andréia Leite da Silva, e 
Gilmara Helena Oliveira dos Passos – Ambas, Analistas 
de planejamento e Orçamento, que se deslocarão da sede 
de suas atribuições em Macapá–AP, até os municípios de 
Amapá e Calçoene, no período de 22 a 26/11/2021, com o 
objetivo de monitorar e acessorar, técnica, administrativa e 
financeiramente os referedos Municípios.

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

Macapá – Ap. de 05 de novembro de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 

SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-1105-0007-1939

PORTARIA Nº 373/2021-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas atribuições 
que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 de janeiro de 
2004, no seu art. 87, em consonância com o art.8º, inc. XII 
do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 2005. tendo em 
vista o contido no Oficio nº 310102.0076.2194.0108/2021/
GAB/SEPI e Processo nº 428/2021.       

RESOLVE:                   

Art. 1º - Homologar o deslocamento da servidora Jessica 
Silva dos Santos, que se deslocou da sede de suas 
atribuições em Macapá–AP, até o Estado de São Paulo, no 
período de 11 à 16/10/2021, com o objetivo de participar 
da Oficina da Mulher do RCA.

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

Macapá – Ap. de 05 de Novembro de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-1105-0007-1935

PORTARIA Nº 374/2021-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas atribuições 
que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 de janeiro de 
2004, no seu art. 87, em consonância com o art.8º, inc. XII 
do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 2005. tendo em 
vista o contido no Oficio nº 310104.0076.2405.0096/2021/
GAB/SEAFRO e Processo nº 429/2021.       

RESOLVE:                   

Art. 1º - Homologar os deslocamentos dos servidores 
Antonio Amorim Monteiro, Auxiliar Administrativo, Joel 
Nascimento Borges, Assessor nivel II e Max Gabriel 
da Silva Penha, Assessor nível II, que se deslocaram da 
sede de suas atribuições, até o Municipio de Amapá, no 
dia 22/10/2021, com o objetivo de participar do evento de 
aniversario de 120 anos do Municipio de Amapá.

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

Macapá – Ap. de 05 de Novembro de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
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SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-1105-0007-1933

PORTARIA Nº 375/2021-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas atribuições 
que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 de janeiro de 
2004, no seu art. 87, em consonância com o art.8º, inc. XII 
do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 2005. tendo em 
vista o contido no Ofício nº 310103.0077.3023.0086/2021 - 
CPS/SIMS e Processo nº 431/2021.       

RESOLVE:                   

Art. 1º - Homologar o deslocamento das servidoras: Cilete 
Barros dos Santos,  Elielme de Cassia Nery Pereira, 
assintentes Sociais e, Mayara Camila Alves dos Santos, 
Gerente Operacional, que deslocaram-se da sede de suas 
atribuições em Macapá–AP, até o município de Amapá/
AP, no dia 22/10/2021, com o objetivo de realizar ação do 
Programa Renda para Viver Melhor.

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

Macapá – Ap. de 05 de novembro de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-1105-0007-1932

PORTARIA Nº376/2021-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 
20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância 
com o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de 
janeiro de 2005, tendo em vista o contido no Ofício 
nº 310103.0077.3106.0186/2021 – NRC/CPS/SIMS e 
Processo nº 430/2021.       

RESOLVE:      

Art. 1º Homologar os deslocamentos dos Servidores: 
Adriana Sucupira da Costa - Assistente Social, e Marcelo 
Ribeiro de Almeida – Fiscal do contrato nº006/2016 que 
se deslocaram da sede de suas atribuições em Macapá/
AP até o Município de Mazagão ( Sub-região do Maracá), 
no período de 25 a 26 de outubro de 2021, com objetivo 
de realizar ação de acompanhamento, monitoramento 
e fiscalização da entrega da cota de combustível do 
mês de Outubro/2021 às comunidades rurais isoladas, 
beneficiadas pelo Programa Luz para viver melhor.

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

Macapá/Ap. 05 de Novembro de 2021.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2021-1105-0007-1947

Secretaria Do Trabalho

e Empreendedorismo

PORTARIA Nº. 050/2021 – SETE

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO, usando das atribuições 
legais que lhes são conferidas, nos termos dos Artigos 
122, 123 e incisos da Constituição do Estado do 
Amapá, e considerando o disposto no OFÍCIO Nº 
240101.0077.2845.0027/2021 CA - SETE, de 04 de 
novembro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR os servidores JUNIELSON PESSÔA 
PEREIRA, Cargo em Comissão, Coordenador Geral 
da Gerência do Projeto “Coordenadoria do Artesanato”, 
Código CDS-3, Matrícula nº 118575-6-02, representante da 
Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, 
na condição de Coordenador Estadual do Artesanato 
do Amapá – CEA/AP, na composição do Programa 
do Artesanato Brasileiro - PAB, Portaria nº 045/2021-
SETE, e RAIMUNDO AUGUSTO ARAÚJO DE ABREU, 
Cargo em Comissão, Coordenador/Coordenadoria de 
Empreendedorismo, Código CDS-3, Matrícula nº 0964587-
0-04, para se deslocarem da sede de suas atribuições 
Macapá/AP até a cidade de Olinda/PE, no período de 
07 a 21 de dezembro de 2021, com objetivo organizar e 
coordenar a exposição e comercialização de produtos 
artesanais de artesãos, selecionados por meio de Edital 
de Chamamento, no Estande do Amapá, na 21ª Edição da 
Feira Nacional de Negócios do Artesanato - FENEARTE.

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

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

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, em 04 de 
novembro de 2021. 
KARLA MARCELLA FERNANDES CHESCA
Secretária de Estado do Trabalho e Empreendedorismo
Decreto nº 0017 de 02 de janeiro de 2019

HASH: 2021-1105-0007-1924
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PORTARIA Nº. 051/2021 – SETE

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO, usando das atribuições 
legais que lhes são conferidas, nos termos dos Artigos 
122, 123 e incisos da Constituição do Estado do 
Amapá, e considerando o disposto no OFÍCIO Nº 
240101.0077.2151.0279/2021 GAB - SETE, de 04 de 
novembro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR os servidores TAIZA PAES LEÃO, 
Cargo em Comissão, Chefe de Gabinete/Gabinete 
Executivo, Código CDS-3, Matrícula nº 9664562-4-02, 
IRANILDE DOS SANTOS SILVA, Cargo em Comissão,  
Assessora Técnico Nível I/Assessoria de Desenvolvimento 
Institucional, Código CDS-1, Matrícula nº 0089365-0-04, 
e CLODOALDO VIEIRA DINIZ, Cargo em Comissão, 
Assessor Técnico Nível I/Assessoria de Desenvolvimento 
Institucional, Código CDS-1, Matrícula nº 9645365, 
Motorista Credenciado, para se deslocarem da sede 
de suas atribuições Macapá/AP até ao Município de 
Calçoene/AP, no período de 18 a 22 de novembro de 2021, 
com objetivo de acompanhar a realização da II FEIRA DE 
ARTESANATO E EMPREENDEDORISMO e participar 
da implantação do espaço da loja de comercialização de 
artesanato no Município de Calçoene/AP..

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

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

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, em 04 de 
novembro de 2021.
KARLA MARCELLA FERNANDES CHESCA
Secretária de Estado do Trabalho e Empreendedorismo
Decreto nº 0017 de 02 de janeiro de 2019

HASH: 2021-1105-0007-1925

Secretaria de Administração

PORTARIA Nº 1939/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  
DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  
que  lhe  conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  
nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando, o art. 10 da Lei no 0066 de 03/05/1993, que 
regulamenta a Progressão Funcional como avanço do servidor 
de uma referencia para a seguinte, na mesma carreira;
 
Considerando a Lei nº  0618 de  17 de  julho  de  2001,  

que  estabelece  o  interstício  mínimo de 18 (dezoito) 
meses para a concessão da  Progressão  Funcional  dos  
Servidores  Públicos  do Quadro de Pessoal Civil do 
Governo do Estado do Amapá;
 
Considerando que para a concessão   da   progressão,   
o   servidor   deverá   cumprir   o interstício mínimo de 18 
meses sem que tenha ausência injustificada ao serviço ou 
sofrido penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico 
Único dos Servidores Estaduais.
 
Considerando os critérios regulamentados pelos Planos   de   
Cargos,   Carreiras   e   Sal ários dos Servidores Públicos 
Efetivos do Quadro de Pessoal Civil   do   Governo   do   
Estado   do Amapá, quanto ao desenvolvimento do servidor 
no cargo em que ocupa, por   meio   de progressão funcional;
 
Considerando, ainda, que as Fichas de Avaliação de 
Desempenho, para   efeito   de progressão, foram 
encaminhadas à Secretaria de Estado da Administra ção - 
SEAD,   conforme registros existentes no NCP/CGP/SEAD;
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - 1994

N° Matrícula Nome Classe Padrão De / Para
Efeito 

Financeiro

1
0033395-

6

IVONETE 

FERREIRA 

MACIEL

ESPECIAL

/II

ESPECIAL

/III
29/12/2020

2
0033669-

6

MARILDA DA 

CONCEICAO 

PEREIRA DA 

SILVA

ESPECIAL

/I

ESPECIAL

/II
20/06/2019

ESPECIAL

/II

ESPECIAL

/III
20/12/2020

 
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2000

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

3 0062651-1
GIZELI PEREIRA 

MIRANDA

1ª/I 1ª/II 27/12/2019

1ª/II 1ª/III 27/06/2021

4 0062538-8
MIRTES MARIA 
DE OLIVEIRA 

KASKELIS

2ª/VI 1ª/I 19/06/2018

1ª/I 1ª/II 19/12/2019

1ª/II 1ª/III 19/06/2021

5 0062526-4
SIMIRAMIS 

BASTOS BRABO 
DOS SANTOS

2ª/VI 1ª/I 04/04/2018

1ª/I 1ª/II 04/10/2019

1ª/II 1ª/III 04/04/2021

 
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2005

N° Matrícula Nome
Classe Padrão 

De / Para
Efeito 

Financeiro
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6 0083753-9
JAIRO PEREIRA 

MORAES

2ª/II 2ª/III 28/06/2017

2ª/III 2ª/IV 28/12/2018

2ª/IV 2ª/V 28/06/2020
 

Cargo: AUXILIAR OPER SER DIVERSOS / AOSDC - 2010

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

7 0102883-9
REGINALDO SILVA 

DE SOUZA

3ª/V 3ª/VI 15/06/2018

3ª/VI 2ª/I 15/12/2019

2ª/I 2ª/II 15/06/2021
 

Cargo: ENFERMEIRO - 2000

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

8 0062460-8
INES CELESTE 

RIBEIRO MARTINS
2ª/VI 1ª/I 08/04/2020

9 0062409-8
SARA MARTA DA 
SILVA PANTOJA

2ª/V 2ª/VI 04/11/2016

2ª/VI 1ª/I 24/09/2017

1ª/I 1ª/II 24/03/2019
 

Cargo: ENFERMEIRO - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

10 0113489-2
GERLANE 

PEREIRA LIMA
3ª/III 3ª/IV 13/06/2018

3ª/IV 3ª/V 13/12/2019

11 0110330-0
MARIA VALQUIRIA 

TAVARES DOS 
SANTOS

3ª/III 3ª/IV 02/07/2017

3ª/IV 3ª/V 02/01/2019

3ª/V 3ª/VI 02/07/2020

12 0108859-9
MILENE DE 

MORAIS SOUZA
3ª/IV 3ª/V 02/01/2019

3ª/V 3ª/VI 02/07/2020
 

Cargo: FARMACEUTICO - 2006 

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

13 0086801-9

FLAVIA 
PRISCILA 
ALMEIDA 

DOS SANTOS 
NUNES

2ª/II 2ª/III 24/04/2018

2ª/III 2ª/IV 24/10/2019

2ª/IV 2ª/V 24/04/2021

 

Cargo: FARMACEUTICO - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

14 0109048-8
VANISCLEY 

HENICKA
3ª/V 3ª/VI 03/07/2020

           
Cargo: FARMACEUTICO - 2015

N° Matrícula Nome
Classe Padrão 

De / Para
Efeito 

Financeiro

15 0117962-4
TIAGO 

MARIOTTI
3ª/III 3ª/IV 22/07/2019

3ª/IV 3ª/V 22/01/2021
 

Cargo: FARMACEUTICO-BIOQUIMICO - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

16 0090130-0

PAULO 
SERGIO 
RABELO 

DE 
SOUZA 
FILHO

2ª/II 2ª/III 27/03/2019

2ª/III 2ª/IV 27/09/2020

 
Cargo: FONOAUDIOLOGO - 2016

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

17 0104913-5
SUZANE DE SOUZA 

FONSECA
3ª/III 3ª/IV 12/02/2021

           
Cargo: MEDICO - 1992

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

18 0027555-7
RAIMUNDO ERI 

DE ARAUJO 
BARBOSA

1ª/III 1ª/IV 04/11/2016

1ª/IV 1ª/V 04/11/2016

1ª/V 1ª/VI 04/11/2016
  

Cargo: MEDICO - 1996

N° Matrícula Nome
Classe Padrão De 

/ Para
Efeito 

Financeiro

19
0040030-

0

JOSE 
MACIAS DE 

BARROS

1ª/IV 1ª/V 01/12/2017

1ª/V 1ª/VI 01/06/2019

1ª/VI ESPECIAL/I 01/12/2020

Cargo: MEDICO - 2005

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

20 0083981-7
EDINILSON 

CASTRO 
RIBEIRO

2ª/IV 2ª/V 01/09/2020

21 0070947-6

MELISSA 
DALMEIDA 

GOMES DOS 
SANTOS

2ª/III 2ª/IV 25/04/2020

2ª/IV 2ª/V 25/10/2021

22 0070944-1
REGINA CELIA 

SEGATO 
BIANQUINI

2ª/IV 2ª/V 25/04/2020

2ª/V 2ª/VI 25/10/2021

 
Cargo: MEDICO - 2012
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N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

23 0108994-3
JOSELI DA SILVA 

CALANDRINI 
SIDONIO SERRUYA

3ª/V 3ª/VI 26/06/2020

24 0108965-0
MARCO AURELIO 

DA COSTA 
SERRUYA

3ª/V 3ª/VI 26/06/2020

 
Cargo: MEDICO VETERINARIO - 2001

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

25 0061779-2
CARLOS SAMPAIO 

DUARTE
2ª/VI 1ª/I 12/11/2019

1ª/I 1ª/II 12/05/2021
 

Cargo: NUTRICIONISTA - 1989

N° Matrícula Nome
Classe Padrão De / 

Para
Efeito 

Financeiro

26
0049803-

3

BELMIRA 
SILVA 

FARIAS E 
SOUZA

ESPECIAL
/III

ESPECIAL
/IV

04/11/2016

ESPECIAL
/IV

ESPECIAL
/V

06/06/2017

ESPECIAL
/V

ESPECIAL
/VI

06/12/2018

 
Cargo: NUTRICIONISTA - 2000

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

27 0062340-7

OCILENE MARIA 
FERREIRA 
GUIDAO DA 

SILVA

2ª/IV 2ª/V 08/04/2017

2ª/V 2ª/VI 08/10/2018

2ª/VI 1ª/I 08/04/2020

 
Cargo: PSICOLOGO - 1991

N° Matrícula Nome Classe Padrão De / Para
Efeito 

Financeiro

28 0050045-3

KATIA 

CONCEICAO 

DA COSTA

ESPECIAL

/II

ESPECIAL

/III
04/11/2016

ESPECIAL

/III

ESPECIAL

/IV
02/10/2017

ESPECIAL

/IV

ESPECIAL

/V
02/04/2019

 
Cargo: TECNICO DE LABORATORIO - 1994

N° Matrícula Nome Classe Padrão De / Para
Efeito 

Financeiro

29
0026162-

9

IVAN 
BARBOSA 

DE 
OLIVEIRA 
JUNIOR

ESPECIAL 
/I

ESPECIAL
/II

27/06/2019

ESPECIAL 
/II

ESPECIAL
/III

27/12/2020

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2000

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

30 0062857-3
MARCIO SILVA 

GARCIA

2ª/IV 2ª/V 08/04/2017

2ª/V 2ª/VI 08/10/2018

2ª/VI 1ª/I 08/04/2020

31 0062850-6
MARINEIDE 

MACIEL PANTOJA
2ª/V 2ª/VI 08/10/2018

2ª/VI 1ª/I 08/04/2020
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2005

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

32 0070789-9
ELMA ALMEIDA 

MIRANDA
2ª/IV 2ª/V 28/03/2020

2ª/V 2ª/VI 28/09/2021

33 0070811-9
IVANILDA 
DA SILVA 

CAVALCANTE
2ª/III 2ª/IV 28/09/2018

34 0084410-1
LEDA MARIA 

AQUINO FARIAS 
NOBRE

2ª/II 2ª/III 24/11/2017

2ª/III 2ª/IV 24/05/2019

 
Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

35 0089768-0
CATIANE LIMA 

COSTA
2ª/I 2ª/II 22/03/2019

2ª/II 2ª/III 22/09/2020
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

36 0114236-4
ANDRE 

BARBOSA 
CORDEIRO

3ª/III 3ª/IV 17/06/2018

3ª/IV 3ª/V 17/12/2019

37 0113443-4

ANTONIO 
ALEXANDRE 
SANTOS DE 

ALMEIDA

3ª/III 3ª/IV 13/12/2019

38 0114377-8
JULIANA 

FERREIRA 
BRAZAO

3ª/V 3ª/VI 13/06/2021

39 0109999-0
JULIANA 

SARMENTO DE 
SENA

3ª/IV 3ª/V 10/01/2019

3ª/V 3ª/VI 10/07/2020

40 0109758-0
JULIO NUNES 

CARNEIRO

3ª/III 3ª/IV 08/07/2017

3ª/IV 3ª/V 08/01/2019

3ª/V 3ª/VI 08/07/2020

41 0113356-0
MERYLU 

LIBORIO SANTOS 
GUIMARAES

3ª/V 3ª/VI 17/06/2021
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42 0109373-8
NEURACELI 

LIMA PEREIRA 
SARMENTO

3ª/IV 3ª/V 09/01/2019

3ª/V 3ª/VI 09/07/2020

43 0109528-5
NUBIA CRISTINA 

MESQUITA 
CAMPOS

3ª/V 3ª/VI 09/07/2020

44 0109593-5
YEDA DAYANA 
DIAS CASTRO

3ª/V 3ª/VI 10/07/2020

 
Cargo: TECNICO EM HIGIENE DENTAL - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

45 0109622-2
JUCIDEA LIDIANE 

PINTO SILVA

3ª/III 3ª/IV 10/07/2017

3ª/IV 3ª/V 10/01/2019

3ª/V 3ª/VI 10/07/2020
 

Cargo: TECNICO EM HIGIENE DENTAL - 2015

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

46 0118491-1
ALZIRA DA SILVA 

FERREIRA
3ª/III 3ª/IV 27/08/2019

3ª/IV 3ª/V 27/02/2021
 

Cargo: TECNICO EM NUTRICAO E DIETETICA - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

47 0113668-2
ELI SILVA DA 

COSTA

3ª/III 3ª/IV 16/06/2018

3ª/IV 3ª/V 19/12/2019

3ª/V 3ª/VI 19/06/2021

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

Macapá-AP, 5 de novembro de 2021

SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-1105-0007-1948

Secretaria de Cultura

PORTARIA Nº 079/2021 – SECULT

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA DO AMAPÁ-
SECULT, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei nº 1073, em seu artigo 9º, inciso XVIII, 
seção II, anexos IX, X e Decreto nº 0621 de 13 de fevereiro 
de 2019; e tendo em vista o contido no Documento Nº 
380101.0077.2361.0588/2021-SECULT.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR  o Servidor ANDERSON ANDRÉ NEVES 
BARBOSA, Gerente do Núcleo Técnico Programático/CDC/
SECULT, Código CDS-2, para atuar como fiscal no evento  
“12º Edição do evento Amapá Sabor”, no período de 04 a 
07 de novembro de 2021, Avenida Mario Cruz (ao lado do 
Teatro das Bacabeiras), no Município de Macapá.

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

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

Gabinete do Secretário, Macapá-AP, 05 de Novembro de 
2021.
EVANDRO COSTA MILHOMEM
Secretário de Estado da Cultura
Dec. nº 0621 de 11/03/2019

HASH: 2021-1105-0007-1913

PUBLICIDADE
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ERRATA OO1/SECULT- EDITAL 002/2021

 

 
 

ERRATA Nº 001/2021 – SECULT 
 

EDITAL Nº 002/ 2021 – LEI ALDIR BLANC/SECULT - Promotor MAURO GUILHERME  
Premiação de produções artísticas a serem realizadas por artistas amapaenses,  

em formato virtual 
 
A Secretaria de Estado da Cultura do Amapá - SECULT, criada através da Lei nº 1.073 de 02 de Abril de 2007, e inscrita 
no CNPJ sob o nº 11.762.155/0001-81, representada por seu Secretário, o senhor EVANDRO COSTA MILHOMEN, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 0621/ 2019 - GEA, faz saber que faz saber que retifica o EDITAL 
Nº 002/2021 – LEI ALDIR BLANC/SECULT - Promotor MAURO GUILHERME, publicado no Diário Oficial do Estado sob 
nº 7527 de 20 de Outubro de 2021, que trata da inscrição para selecionar 385 (trezentos e oitenta e cinco) propostas de 
produções artísticas a serem realizadas por artistas amapaenses, em formato virtual, nas categorias Multilinguagens/novos 
talentos, multilinguagens, cultura popular/ folguedo junino, cultura gospel e música autoral a serem premiados para o Auxílio 
Emergencial Cultura da Lei Aldir de acordo com as condições e exigências aqui estabelecidas: 
 
I – O item 5 (das inscrições) passa a vigorar com a seguinte redação: 
5 - DAS INSCRIÇÕES  

5.1. PESSOA FÍSICA - maior de 18 anos, residente ou domiciliado no Estado do Amapá com comprovada atuação na 
atividade de sua inscrição que satisfaça as condições de habilitação fixadas neste Edital;  

5.2. PESSOAS JURÍDICAS - de direito privado, inclusive MEI (Microempreendedor Individual), com ou sem fins lucrativos, 
com sede e foro no Estado do Amapá, e que apresentem expressamente em seus CNAES, legalidade para atuação nos 
segmentos artísticos e culturais a qual se inscreve. O representante legal da empresa deve ser brasileiro nato ou 
naturalizado, residente e domiciliado no Estado do Amapá.  

5.3 - Para efeito de validação da inscrição de grupos/ coletivos, representados por Pessoas Física ou Jurídica, inclusive 
MEI, é obrigatório o PROPONENTE apresentar Carta Coletiva de Anuência do Grupo/Coletivo (Anexo II).  

Parágrafo Único: Serão destinados 50% das vagas para Pessoa Física e 50% Pessoa Jurídica. Não havendo o 
preenchimento das vagas entre ambas, as mesmas serão realocadas conforme rank de pontuação. 

5.2.1. - Em se tratando de agenciamento de artistas, este deverá comprovar atuação artística e cultural, residência e 
domicílio no Estado do Amapá pelo período mínimo de 02 (dois) anos.  

5.2.2. A comprovação de funcionamento de Pessoa Jurídica, inclusive MEI, bem como a legalidade de sua atuação, será 
realizada através de consulta ao site da Receita Federal do Brasil, cujas atividades descritas no cartão de CNPJ estejam 
de acordo com proposta inscrita. 

5.3. Podem inscrever-se neste Edital, trabalhadores de qualquer manifestação cultural e/ ou segmento artístico, que 
atendam aos objetivos previstos neste edital, em suas mais diversas atividades como: apresentações de espetáculos, 
contações de histórias, demonstrações técnicas, exibições de obras de cinema/ audiovisual, oficinas, rodas de conversa, 
shows e outras.  

5.4 - NÃO PODERÃO APRESENTAR PROPOSTAS NESTE EDITAL:  

a. Candidatos a cargos eletivos, titulares de cargos efetivos, comissionados, empregados temporários e terceirizados da 
SECULT e suas vinculadas, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até 2º grau;  

b. Titulares e Suplentes do Conselho Estadual de Políticas Culturais – CEPC e Conselho de Pauta do Teatro das 
Bacabeiras seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 2º grau;  

c. Propostas apresentadas por integrantes da Comissão de Seleção deste Edital, seus cônjuges, parentes consanguíneos 
ou afins, até 2º grau.  
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II – O Subitem 6.2 (6. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:) passa a vigorar com a seguinte redação: 
6.2 – Artistas, Grupos/Coletivos que desejar submeter inscrição no presente Edital, devem OBRIGATORIAMENTE estar 
cadastrados e com perfis ativos e atualizados no Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais - SEIIC: 
http://seiic.ap.gov.br/;  

6.3 – Somente será aceita uma inscrição por CPF; 

6.4 - Não será permitida mais de uma inscrição do mesmo PROPONENTE, direta ou indiretamente, neste Edital, sob pena 
de exclusão do certame; com exceção de cooperativas, coletivos, associações ou produtoras que representem diversos 
artista, grupos, companhias, bandas ou grupos musicais.  

Parágrafo Único: No caso de inscrições feitas por cooperativas, coletivos, associações ou produtoras, deverá 
necessariamente ser especificado o nome do artista, grupo, companhia, banda ou coletivo que está sendo representado, 
seu endereço e contatos de e-mail e telefone. 

6.5 - Para efetivar inscrição neste Edital, o PROPONENTE deverá enviar as informações previstas no item 7.1 deste edital 
devidamente preenchido e assinado, em formato PDF, para o e-mail: editalsecultap2021@gmail.com, até a data limite 
estabelecida.  

Parágrafo único – entende-se por PROPONENTE o representante da proposta artística, a quem caberá UNICAMENTE: 
o envio do e-mail da inscrição, e o e-mail contendo os documentos solicitados após fase de seleção;  

6.6 - No ato da inscrição, no campo assunto do e-mail, o (a) PROPONENTE deve escrever em letras maiúsculas 
INSCRIÇÃO [CATEGORIA] NOME DA PROPOSTA | ATRAÇÃO;  

6.7 - A SECULT levará em consideração o momento em que o e-mail enviado para inscrição chegar à caixa de entrada do 
endereço eletrônico especificado no item 6.1 do presente Edital, não sendo aceitas justificativas relacionadas a atrasos, 
extravios, datas e horários de envio do e-mail elaborado pelo (a) PROPONENTE;  

6.8 - A SECULT não se responsabilizará por inscrições não concluídas devido a falhas tecnológicas, tais como problemas 
em servidores, na transmissão de dados, na linha telefônica, em provedores de acesso ou por lentidão provocada pelo 
excesso de acessos simultâneos nos últimos dias do processo seletivo, razão pela qual sugerimos aos interessados, que 
concluam suas inscrições com antecedência, evitando eventuais dificuldades técnicas que porventura venha ocorrer nos 
últimos dias do prazo de inscrições; 

6.9 - O anexo necessário à inscrição, estará disponível no formato doc (word) no portal da SECULT: https://secult. 
portal.ap.gov.br;  

6.10 - O PROPONENTE, para fins de pagamento, deverá indicar, no ato da inscrição, uma conta bancária válida e com 
limite mínimo conforme o valor da premiação.  

6.11 - Não serão efetuados pagamentos em contas bancárias do tipo salário, derivadas ou contas correntes de terceiros, 
isto é, que não sejam de titularidade do próprio PROPONENTE.  

6.12 - Os dados bancários poderão ser corrigidos, atualizados ou substituídos, desde que por outros dados de titularidade 
do PROPONENTE, mediante diligência a ser realizada pela Secretaria de Estado da Cultura.  

6.13 - A apresentação de qualquer documento com indícios de falsidade será encaminhada à Assessoria Jurídica desta 
SECULT para as providências necessárias, tendo em vista tratar-se de crime previsto nos artigos 297 e 304 do Código 
Penal.  

6.14 - Não será permitido alterações no layout do ANEXO I deste edital.  

Paragrafo Único: Durante todo o período de inscrição deste certame, no horário das 08h às 22h, os canais de comunicação 
da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá – SECULT, abaixo descritos, estarão à disposição dos interessados para 
dirimir dúvidas e esclarecimentos eventuais.  

Tel: (96) 98808-0736  

E-mail: editalsecultap2021@gmail.com  
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III – O item 7 (DA DOCUMENTAÇÃO) passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

7. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À ANALISE DAS PROPOSTAS  

7.1. Para fins de inscrição no presente Edital, o PROPONENTE deverá anexar no e-mail a seguinte documentação:  

7.1.1 Formulário de inscrição incluindo todo o detalhamento da proposta;  

7.1.2 Carta de anuência para grupos/coletivos (se houver); 

7.1.3 Declaração de Uso de Imagem; 

7.1.4 Portfolio artístico; 

7.1.5 Informações adicionais (se houver); 

7.1.6 Os anexos deverão ser encaminhados em ARQUIVO UNICO PDF e não podem ultrapassar o limite de 20 (vinte) 
megabytes. 

Paragrafo Único: Não será aceito a inserção de links de direcionamento para os referidos itens (7.1.2 /  7.1.3 e 7.1.4) 
devendo obedecer o que determinar o item 7.1.6. 
 
IV – O item 7 (DA DOCUMENTAÇÃO) passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
12. DA DOCUMENTAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  

• Cópia simples do RG e CPF do PROPONENTE;  
• Comprovante de Residência do PROPONENTE (últimos 02 meses);  
• Serão aceitos, para fins de comprovação de residência, dentre outros, conta de água, luz, telefone, 

boletos ou faturas desde que legíveis e em nome do PROPONENTE.  
• EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA EM NOME DO PROPONENTE informando nitidamente: 

Nome do Banco, Número da agência bancária com dígito, Número da conta corrente ou poupança com 
dígito, nome completo do favorecido;  

 
PESSOA JURÍDICA  
 
- EMPRESA (ME): 

• Cópia do cartão CNPJ atualizado, com CNAE de acordo com os segmentos artístico e culturais a qual 
se inscreve; 

• Cópia do contrato social ou requerimento de empresário (CNAE de acordo com os segmentos artístico 
e culturais a qual se inscreve); 

• Dados Bancários da Pessoa Jurídica (nome e número da instituição financeira, número da Agência e da 
Conta Corrente). OBS: Não serão aceitas contas digitais; 

• Cópias de RG e CPF do Responsável; 
• Cópia do Comprovante de endereço atualizado em nome da Pessoa Jurídica; 
• Cópia do Comprovante de endereço atualizado do artista representado/ (últimos 02 meses); 
• Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
• Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
• Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
• Certidão de Regularidade do FGTS; 
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e 
• Contrato de exclusividade registrado em cartório (em caso de agenciamento ou representação artística). 
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EMPRESA (MEI): 

• Cópia do cartão CNPJ atualizado, com CNAE de acordo com os segmentos artístico e culturais a qual 
se inscreve; 

• Cópia do certificado da condição de microempreendedor individual (CCMEI) com CNAE primário ou 
secundário, de acordo com os segmentos artístico e culturais a qual se inscreve; 

• Declaração do SIMPLES Nacional (se for optante); 
• Dados Bancários da Pessoa Jurídica (nome e número da instituição financeira, número da Agência e da 

Conta Corrente). OBS: Não serão aceitas contas digitais; 
• Cópias de RG e CPF do Empresário Individual; 
• Cópia do Comprovante de endereço atualizado em nome do representante do MEI; 
• Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
• Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
• Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
• Certidão de Regularidade do FGTS; e 
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): 

• Cópia do cartão CNPJ atualizado; 
• Cópia dos atos constitutivos (ata de eleição e posse da atual diretoria, relação de membros da diretoria) 

registrado em cartório; 
• Dados Bancários da Pessoa Jurídica (nome e número da instituição financeira, número da Agência e da 

Conta Corrente). OBS: Não serão aceitas contas digitais; 
• Cópias de RG e CPF Dos Dirigentes/Sócios; 
• Cópia do RG, CPF e Comprovante de endereço do presidente da OSC; 
• Cópia do Comprovante de endereço atualizado em nome da Pessoa Jurídica; 
• Cópia do Comprovante de endereço atualizado do artista representado/ (últimos 02 meses); 
• Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
• Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 
• Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
• Certidão de Regularidade do FGTS; 
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e 
• Contrato de exclusividade registrado em cartório (em caso de agenciamento ou representação artística). 

 
12.1. A documentação acima descrita, deverá ser enviada em ARQUIVO ÚNICO, em FORMATO PDF, na 
sequência estabelecida no item anterior, não sendo, portanto, aceitas inscrições com vários anexos incorporados 
ao e-mail enviado ou com arquivos diferentes do FORMATO PDF. 
12.2. Não serão aceitos anexos compactados em arquivos ZIP ou RAR.  
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V – O Anexo I  (FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO/PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO) passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO/PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO 
1 – Nome da atração (descrever o nome artistico do artista/grupos/bandas etc...) 
 
2. Nome do responsável (escrever aqui o nome completo do responsável pela atração artística ) 
 

3. (   ) PESSOA FÍSICA (   ) PESSOA JURÍDICA 
3.1. CPF/CNPJ (informar o CPF /CNPJ do responsável pela atração): 
 

3.2. Nome do Proponente (somente para Pessoa Jurídica) 
 
3.4. Nome da Razão Social (somente para Pessoa Jurídica) 
 
4. CADASTRO NO SEIIC (informar o link da atração artística) ex. http://seiic.ap.gov.br/artista/xxx 
 

MUNICÍPIO 
 
5. Categoria e Segmento de Inscrição (descrever a categoria contida no item 3.2) ex. Cultura Gospel/Dança 

 

6. Dados Bancários 
Banco Agencia Conta Tipo (corrente/poupança) 

    

7. telefone para contato: 8. E-mail para Contato: 
  

PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO 
9. Nome da Proposta: (descrever o titulo da proposta) 
 
 
10. Justificativa da Proposta (descrever de forma sucinta a proposta a ser executada justificando a relevância do 
seu trabalho com segmento que concorre. Conte sobre os principais aspectos do trabalho e da contribuição para a 
comunidade) 
 
 
11. Público Alvo: (descrever qual o público que a proposta irá atingir) 
 
 
12. OBJETIVOS: geral e específicos (geral: apresentar a ideia central da proposta. Específicos: descrever os 
resultados que se pretende alcançar a partir da proposta.) 
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13. ETAPAS (A partir de seus objetivos, estruture em etapas a realização de sua proposta. Leve em consideração o 
período de 60 dias para concretizar seus objetivos e resultados esperados) 
Estrutura sugerida  
1º Etapa: 
2º Etapa: 
14. ORÇAMENTO SIMPLIFICADO (A partir das etapas, estruture os blocos de recursos necessários para 
realização de sua proposta. 
Item Descrição Quant Valor unit Valor Total 
Etapa 1 - exemplo 
1.1 Exemplo 1 01 100,00 100,00 
1.2 Exemplo 2 02 500,00 500,00 
Valor total do projeto 600,00 
  

15. Declaração 
Ao efetuar inscrição no EDITAL Nº 002/ 2021 – LEI ALDIR BLANC/SECULT - Promotor MAURO GUILHERME 
declaro que: 
- Estou ciente, e concordo integralmente com o teor do mesmo, bem como, autorizo desde já, o uso de 
imagens, vídeos de programas e ações desenvolvidos pelos participantes premiados, e demais materiais 
julgados necessários para promoção e divulgação deste certame; 
- Que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, menor 
de 16 (dezesseis) anos, assim como assumo o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato 
impeditivo à minha eliminação; 
- Que inexiste qualquer fato impeditivo à minha participação no processo citado, que não fui declarado inidôneo 
e não estou impedido de contratar o Poder Público de qualquer esfera, ou suspenso de contratar com a 
Administração, e que me comprometo a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes;  
- Que não sou candidato a cargos eletivos, titular de cargos efetivos, comissionados, empregados e 
terceirizados da SECULT e suas vinculadas, cônjuges, parentes consanguíneos ou afins. 
- Que não sou titular ou suplente do Conselho Estadual de Cultura e Conselho de Pauta do Teatro das 
Bacabeiras; 
- Que a proposta aqui apresentada, não beneficia integrantes da Comissão de Seleção deste Edital, seus 
cônjuges, parentes consanguíneos ou afins. 
- Que será apresentado como CONTRAPARTIDA o vídeo previsto no art 13 deste edital; 
 
Declaro que as informações contidas no presente formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas 
assim que solicitadas. 

Macapá/AP, ____ de ________ de 2021. 
 
 

________________________________________ 
Assinatura 

(Assinatura legível do responsável pela atração e/ou representante jurídico, se houver) 
 

 
Revogam-se as disposições em contrário. 
Macapá-AP, 05 de Novembro de 2021 

 
EVANDRO COSTA MILHOMEN 
Secretário de Estado da Cultura 
Decreto nº 0621 de 11.03.2019 

HASH: 2021-1105-0007-1955
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Secretaria de Fazenda

PORTARIA (P) Nº 041/2021 – SEFAZ
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, usando das 
atribuições conferidas por lei, e

Considerando que a Secretaria de Estado da Fazenda 
realizará em parceria com a Secretaria de Estado da 
Educação, Delegacia da Receita Federal/AP e a Gerência do 
Protagonismo Estudantil-GPE, o IV Concurso de Redação 
do Programa de Educação Fiscal destinado aos alunos 
da 1º ao 3º ano do Ensino Médio, das Escolas Estaduais 
do Município de Macapá e outros municípios, com o tema 
“Educação Fiscal e a Função Social dos Tributos”;

Considerando que o período de escolha da redação 
vencedora e do 2º e 3º lugares, ocorrerá em 10 de 
novembro de 2021, com as respectivas premiações em 
07 de dezembro de 2021;

Considerando a necessidade de dar publicidade aos 
requisitos a serem observados para a participação no IV 
Concurso de Redação;
 
RESOLVE:

Art. 1º Publicar o Regulamento do IV Concurso de 
Redação do Programa de Educação Fiscal, destinado 
aos alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, das Escolas 
Estaduais do Município de Macapá e outros municípios, 
com o tema “Educação Fiscal e a Função Social dos 
Tributos”; anexo a esta Portaria”.

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

Macapá, 29 de outubro de 2021.
Josenildo Santos Abrantes
Secretário de Estado da Fazenda

HASH: 2021-1105-0007-1906

PUBLICIDADE
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ANEXO DA PORTARIA (P) Nº 041/2021-SEFAZ

  

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA 

                                      PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL ESTADUAL  
 

 

ANEXO DA PORTARIA (P) Nº 041/2021-SEFAZ 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO 
 

IV CONCURSO DE REDAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL 
ESTADUAL 

 

 

I- TEMA: “Educação Fiscal e a Função Social dos Tributos”.  

  

O tema Educação Fiscal é um eixo pertinente ao Programa Nacional baseado num 
Projeto socioeducativo tributário. A Função Social dos Tributos é onde se alicerça o 
Programa. Partindo dessas premissas, o IV Concurso contempla 5 eixos temáticos, com 
muita riqueza de conteúdo para pesquisa e desenvolvimento do assunto. É evidente que 
o espaço formador da cidadania é a escola e o professor é o formador de opiniões que 
prepara o cidadão do futuro. A Educação Fiscal é uma nova visão do universo 
tributário, onde orienta não só para o pagamento de tributos, uma obrigação 
estabelecida pelo Estado, previsto na Constituição Federal, mas também abre uma 
perspectiva de análise quanto aos benefícios sociais que o Poder Público deve prestar 
ao cidadão, advindo justamente do direito de seus súditos de cobrá-lo -como 
financiador dos bens sociais - uma vida digna, em questões de saúde, educação, 
segurança, saneamento e urbanismo de qualidade, além de outros benefícios.  

II- DA ORGANIZAÇÃO 

O IV Concurso será organizado pelo Grupo de Educação Fiscal Estadual- GEFE, da 
Secretaria da Receita Estadual/SEFAZ, composto por Fiscais de Tributos Estaduais e 
técnicos fazendários, com a parceria da Secretaria de Educação- SEED, através de suas 
representantes (Professoras/Pedagogas) no Grupo, e representante da Delegacia da 
Receita Federal -DRFB/AP e Gerência de Protagonismo Estudantil-GPE. 
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III- DA INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas: de 27 a 30/08/2021. As escolas interessadas em 
participar do concurso deverão  receber a matéria de consulta por meio eletrônico: email 
ou por WhatsAp, assim como, ficar  com a 2ª via de Inscrição no momento do 
preenchimento da Ficha, e a Folha de Redação (Anexo I), a partir das 8h às  12h,  do dia 
27 a 30/08/2021. 
Posteriormente ao ato de inscrição no concurso, o aluno e seu responsável legal, o 
professor orientador e o diretor da escola, autorizam a título universal, definitivo e 
gratuito, ao público em geral, todo e qualquer tipo de comunicação, divulgação, 
veiculação, publicidade e promoção relativas ao seu nome, imagem e voz, em qualquer 
meio, incluindo eletrônicos e internet, bem como, concedem os direitos autorais e 
patrimoniais ao Grupo de Educação Fiscal Estadual-GEFE para amplo uso deste 
material entregue, pertinente ao IV Concurso de Redação com o tema: “Educação Fiscal 
e a Função Social dos Tributos”. 
 
 
  IV- DA CONDIÇÃO PARA PARTICIPAR 

 
Somente poderão participar do IV Concurso de Redação do Programa de Educação 
Fiscal, os alunos regularmente matriculados no 1º ao 3º ano do Ensino Médio das 
Escolas Públicas de Macapá e demais municípios, formalmente inscritas no concurso. 
Os participantes utilizarão recursos didáticos fornecidos pelo Grupo de Educação Fiscal, 
também pela escola, como livros, revistas, jornais, internet, panfletos, CDs e outros. 
Não será permitido plágio. 

-Trabalho Inédito- para não infringir o que regulamenta a Lei Federal 9610/98, 
que dispõe sobre os direitos autorais, copiando ou reproduzindo a já existente. 
Caso aconteça, será desclassificado. 
 

Serão desclassificadas as redações que não se enquadrarem no tema proposto e nas 
especificações deste Regulamento, as que forem realizadas fora do formulário padrão 
(Folha de Redação) ou entregues fora do prazo estabelecidos, bem como aqueles 
enviados em desconformidade com o item 07 do regulamento.  
 
Serão desclassificadas as redações que tenham qualquer assinatura, pseudônimo, 
desenho, rasura ou marca identificadora fora do local apropriado. Não serão permitidos 
textos em língua estrangeira. 
 
 
 
V- DAS ETAPAS 

5.1. Primeira Etapa: Seleção de 01 (uma) redação pela escola. 

 

Será realizada nas escolas estaduais, do município de Macapá, Santana e outros 
municípios, envolvendo todas as turmas da série contemplada por este concurso. Os 
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professores deverão trabalhar o tema com os alunos, incentivando o seu debate no 
ambiente escolar e extraclasse, bem como organizar e supervisionar a elaboração das 
redações, que deverão ser realizadas em sala de aula/on-line. 
 
Após a etapa de produção dos textos em sala de aula/on-line, os professores serão 
responsáveis pela escolha de 01 (uma) redação por turma; 
 

A direção da escola deverá constituir uma comissão técnica julgadora para escolher, 
entre as redações selecionadas por turma, a melhor redação para representar a 
Instituição; 
Cada uma das escolas participantes será responsável por remeter à Secretaria de Estado 
da Fazenda, aos cuidados do Grupo de Educação Fiscal Estadual - GEFE, 01 (uma) 
redação, no período de 18/10 a 22/10/2021, no horário de 08H00 as 12H00, de segunda 
à sexta-feira.  
OBS: Conforme deliberação e, dependendo de mudança de Decreto Governamental, a 
entrega do Ofício e da redação poderá ser feita por via e-mail ou WhatsApp, 
devidamente assinado e escaneado. 
A redação assinada pelo aluno, deverá ser entregue via oficio assinado pelo Diretor, no 
seguinte endereço: 
Secretaria Adjunta da Receita (Prédio anexo) 
A/C Grupo de Educação Fiscal Estadual 
Av. Raimundo Álvares da Costa, nº 367, esquina com Rua São José 
Bairro: Centro 
CEP: 68900-074 
Macapá-AP 
 

7.2-Segunda Etapa: Escolhas das redações vencedoras do primeiro, segundo e terceiro 
lugar, pela Comissão Julgadora. 
 

 VI- DA COMISSÃO JULGADORA 
 

A Comissão Julgadora será assim representada: 
1) composta por 02 (dois) representantes do Grupo TAF da Secretaria de Estado da 

Receita Estadual, SEFAZ/AP, 01 Auditor e 01 Fiscal: 
2) 02 (dois) representantes da Secretaria de Educação, 1 Professor de Língua 

Portuguesa e 1 de Literatura; 
3) 01 (um) representante da sociedade civil: aluno premiado em Concurso de 

Redação (a critério da Gerência de Protagonismo Estudantil); 
4) 01 (um) representante da Secretaria de Cultura.  
5) 01 (um) ) representante da Receita Federal. 

 
A Comissão selecionará com base nos critérios expostos no item 10 do Projeto, 01 
(uma) redação vencedora, sendo responsável, ainda, por apontar as redações 
selecionadas em segundo e terceiro lugares. São 09 (nove) prêmios: o primeiro lugar 
contempla o aluno, professor-orientador e escola, assim ocorrendo nas outras categorias 
premiadas. 
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VII- DA AVALIAÇÃO 
 

As redações inscritas neste concurso serão avaliadas, observando os seguintes critérios: 

 

 
QUESITO AVALIADO 
 

VALOR 
MÁXIMO N0TA 

1-Pertinência ao tema proposto pelo concurso, “Educação 
Fiscal e a Função Social dos Tributos” 
 

 
       2,0 

 

2-Criatividade, objetividade, clareza no desenvolvimento 
das ideias, correção ortográfica e gramatical do texto, a 
estética, a organização e a conclusão da ideia; 
 

 
      3,0 

 

3-Ser inédito e original e não ter sido publicado em 
quaisquer mídias ou participado em concursos anteriores; 
 

 
2,0 

 

4-Ser produzida individualmente, no ambiente de sala de 
aula;  
 

 
1,0 

 

5-Ser confeccionado no formulário padrão de redação do 
concurso (Folha de Redação), disponibilizado por e-mail 
 

 
       1,0 

 

6-Conter no mínimo 20 (vinte) e, no máximo, 30 (trinta) 
linhas, ser manuscrita, com caneta esferográfica azul ou 
preta; 
 

 
1,0 

 

 
NOTA AVALIADOR 
 

 

10,0 
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VIII- SELEÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO 
 

No período de 22 a 26 de novembro, o resultado final do concurso será divulgado para 
as Escolas vencedoras, mas sem informar a posição alcançada (1º, 2º e 3º lugar), que 
será revelado no evento de encerramento. 
O primeiro lugar será contemplado com os prêmios (aluno, professor-orientador e 
escola) durante o evento, assim como o segundo e terceiro lugar. 
 Os vencedores do Concurso receberão as seguintes premiações: 
 
Os vencedores do Concurso receberão as seguintes premiações: 

 

1º- LUGAR: 

Aluno- 1 aparelho celular MI 8 Lite 

Professor Orientador – 1 celular MI 8 Lite 

Escola-1 celular MI 8 Lite  

2º LUGAR: 

Aluno – 1 aparelho celular MI 8 Lite  

Professor Orientador - 1 aparelho celular MI 8 Lite 

Escola - 1 celular MI 8 Lite 

3º LUGAR: 

Aluno – 1 aparelho celular MI 8 Lite 

Professor Orientador – 1 aparelho celular MI 8 Lite 

Escola -1 aparelho celular MI 8 Lite 

 

 

As Escolas vencedoras do concurso (1º, 2º e 3º lugar), bem como, os respectivos 
professores orientadores e alunos vencedores participantes, serão contemplados com um 
Certificado de classificação no concurso. Os demais Diretores das Escolas participantes 
também receberão Certificados. Participarão, ainda da cerimônia de entrega da 
premiação, no dia 07 de dezembro, no Auditório do SEBRAE/AP, das 8H às 12H.  
 
 
OBS: Conforme deliberação e, dependendo de mudança de Decreto Governamental, a 
Cerimônia de entrega da Premiação poderá ser presencial ou on-line. 
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IX- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Casos omissos neste regulamento serão analisados pela comissão organizadora. 
O presente Regulamento pode ser alterado e/ou o IV Concurso de Redação poderá ser 
suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer 
outro fator que esteja fora do controle dos organizadores, que comprometa de forma a 
impedir ou modificar a condução deste Concurso. 
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FOLHA DE REDAÇÃO 

Instruções: Faça uma redação sobre o tema: “Educação Fiscal e a Função Social dos 
Tributos”. 
Modalidade – Dissertação 
A redação deve ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Não se esqueça de preencher a 
identificação. 

-

1
1
1
1 

 
2  
3  
4  

 5  
6  
7  
8  
9  
1
0 

 
1
1 

 
1
2 

 
1
3 
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1
8 

 
1
9 

 
2
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2
1 

 
2
2 

 
2
3 

 
2
4 

 
2
5 

 
2
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2
7 

 
2
8 

 

 
2
9 

 
3
0 

 
  

 
Escola:                                                                                                         M unicípio:                                                          
UF: Aluno (a):                                                                                                                                        Idade: 

 Turma:                                Professor(a) Orientador(a) 

9 
 

Assinatura do Responsável Legal pelo aluno: 
 

HASH: 2021-1105-0007-1896
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Secretaria de Saúde

EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 07/2020 
– NGC/SESA

PROCESSO Nº 300101.0077.1857.0071/2021

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 
SESA. Contratado: ALFHA COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA; CLÁUSULA PRIMEIRA: 1.1. A Secretaria 
Estadual de Saúde resolve de maneira unilateral e, 
na forma do Processo Administrativo que culminou 
na contratação da empresa ALFHA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA que originou no Contrato no 07/2020, 
encerrar sua execução e vigência, a partir de 08/11/2021, 
conforme determinação contida dentro do PRODOC 
300101.0077.1857.0071/2021. PARÁGRAFO ÚNICO 
Considerando a justificativa disposta nos autos do 
processo, quanto ao encerramento das atividades do 
COVID – IV – Hospital Universitário, ocorreu, portanto, a 
extinção do objeto contratual. Não sendo mais necessária 
a continuidade do serviço de limpeza, conservação, 
higienização e desinfecção. CLÁUSULA SEGUNDA: 2.1. 
A rescisão do contrato em epígrafe será realizada sem 
ônus de qualquer natureza, renunciando as partes ao 
direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se 
pactuou no Processo no 300101.0005.1852.0081/2020, e 
em decorrência da Dispensa de Licitação n° 046/2020-
CPL/COGEC/SESA. CLÁUSULA TERCEIRA: 3.1. A partir 
da data de assinatura da presente Rescisão, não mais 
haverá qualquer obrigação entre as partes do Contrato no 
07/2020 e assentem não haver mais qualquer obrigação 
de ordem financeira. Signatário: JUAN MENDES DA 
SILVA, Secretário de Estado da Saúde, nomeado pelo 
Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020. 

Macapá-AP, 04 de outubro de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde do Amapá

HASH: 2021-1105-0007-1943

EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 10/2020 
– NGC/SESA

PROCESSO Nº 300101.0077.1857.0071/2021

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 
SESA. Contratado: ALFHA COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA; CLÁUSULA PRIMEIRA: 1.1. A Secretaria Estadual 
de Saúde resolve de maneira unilateral e, na forma do 
Processo Administrativo que culminou na contratação da 
empresa ALFHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA que 
originou no Contrato no 10/2020, encerrar sua execução 
e vigência, a partir de 08/11/2021, conforme determinação 
contida dentro do PRODOC 300101.0077.1857.0071/2021. 
PARÁGRAFO ÚNICO Considerando a justificativa 

disposta nos autos do processo, quanto ao encerramento 
das atividades do COVID – IV – Hospital Universitário, 
ocorreu, portanto, a extinção do objeto contratual. 
Não sendo mais necessária a continuidade do serviço 
de Carregador; Maqueiro e Recepcionista, com a 
disponibilização de mão-de-obra qualificada para atender 
às necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE DO AMAPÁ – SESA, na unidade HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO/HU. CLÁUSULA SEGUNDA: 2.1. A 
rescisão do contrato em epígrafe será realizada sem 
ônus de qualquer natureza, renunciando as partes ao 
direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se 
pactuou no Processo no 300101.0005.1852.0068/2020, e 
em decorrência da Dispensa de Licitação n° 049/2020-
CPL/COGEC/SESA. CLÁUSULA TERCEIRA: 3.1. A partir 
da data de assinatura da presente Rescisão, não mais 
haverá qualquer obrigação entre as partes do Contrato no 
10/2020 e assentem não haver mais qualquer obrigação 
de ordem financeira. Signatário: JUAN MENDES DA 
SILVA, Secretário de Estado da Saúde, nomeado pelo 
Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020. 

Macapá-AP, 04 de outubro de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde do Amapá

HASH: 2021-1105-0007-1942

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021 – 
NGC/SESA

PROCESSO Nº 300101.0068.0119.6485/2020 / 
0002.0571.1851.0023/2021.

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 
SESA.

Contratado: CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA FREI 
DANIEL DE SAMARATE – ASSOCIAÇÃO EDUCADORA 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS, “CAPUCHINHOS”; Objeto: 
a prestação de serviços especializados de atendimento 
oftalmológico aos pacientes encaminhados pela central 
de regulação do Estado do Amapá, para a Instituição, 
conforme grade de capacidade técnica a ser aberta 
mensalmente e atendimento ITINERANTE aos municípios 
indicados pela SESA; Fundamentação legal: o Processo 
nº 300101.0068.0119.6485/2020 e em observância às 
disposições da Lei nº 13.019/2014; Prazo de vigência: 05 
(cinco) meses, a contar de 04/11/2021 a 03/04/2022; Dotação 
Orçamentária: Ação: 2621, Natureza: 335043; Fonte 216.; 
Valor Global do Contrato: R$ 29.998.068,80 (vinte e nove 
milhões novecentos e noventa e oito mil sessenta e oito 
reais e oitenta centavos). Signatários: JUAN MENDES 
DA SILVA, Secretário de Estado da Saúde, nomeado pelo 
Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, pela contratante e 
FREI JOSÉ CARLOS PESTANA, pela contratada. 

Macapá-AP, 05 de novembro de 2021.
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JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde do Amapá

HASH: 2021-1105-0007-1938

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 
Nº38/2021 – NGC/SESA

PROCESSO Nº 300101.0077.1857.0071/2021

O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ, com sede na 
Avenida FAB, nº 69, Bairro Centro, CEP 68900-073, na 
cidade de Macapá, no estado do Amapá, inscrito no CNPJ 
sob o nº. 23.086.176/0001-03, neste ato representado (a) 
pelo(a) Sr. JUAN MENDES DA SILVA, nomeado(a) pelo 
Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, publicado no 
DOE/AP nº 7.166, de 13 de maio de 2020, inscrito no CPF 
nº 997.241.622-49, portador da carteira de identidade nº 
4077599, expedida pelo(a)  Policia Civil/PA, doravante 
denominada CONTRATANTE,  tendo em vista o que 
consta no Processo 300101.0077.1857.0071/2021  e 
em observância às disposições do art. 78, XII e 79,I da 
Lei Federal nº 8.666/1933, firma o presente Termo de 
Rescisão de contrato, mediante as cláusulas e condições 
a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 A Secretaria Estadual de Saúde resolve de maneira 
unilateral e, na forma do Processo Administrativo que 
culminou na contratação da empresa LIMPEX SERVIÇOS 
AMBIENTAIS EIRELI, que originou no Contrato nº 
38/2021, encerrar sua execução e vigência, a   partir de 
08/11/2021, conforme determinação contida dentro do 
PRODOC 300101.0077.1857.0071/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO

Considerando a justificativa disposta dentro do autos do 
processo, quanto ao encerramento das atividades do 
COVID – IV – Hospital Universitário, ocorreu, portanto, a 
extinção do objeto contratual. Não sendo mais necessária 
a continuidade do serviço relativo à locação, fornecimento, 
reposição, desinfecção e higienização em hotelaria 
hospitalar e cirúrgica, esterilização de alta complexidade 
em hotelaria cirúrgica.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2.1  A rescisão do contrato em epígrafe será realizada 
sem ônus de qualquer natureza, renunciando as partes ao 
direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se 
pactuou no Processo nº 300101.0077.2698.0027/2021, 
Dispensa de licitação nº 008/2021 – CMPC/SESA.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA
3.1      A partir da data de assinatura da presente Rescisão, 
não mais haverá qualquer obrigação entre as partes do 

Contrato nº 38/2021 e assente não haver mais qualquer 
obrigação de ordem financeira.

Macapá/AP, 04 de novembro de 2021
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
Contratante

HASH: 2021-1105-0007-1941

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 
Nº42/2021 – NGC/SESA

PROCESSO Nº 300101.0077.1857.0071/2021

O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ, com sede na 
Avenida FAB, nº 69, Bairro Centro, CEP 68900-073, na 
cidade de Macapá, no estado do Amapá, inscrito no CNPJ 
sob o nº. 23.086.176/0001-03, neste ato representado (a) 
pelo(a) Sr. JUAN MENDES DA SILVA, nomeado(a) pelo 
Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, publicado no 
DOE/AP nº 7.166, de 13 de maio de 2020, inscrito no CPF 
nº 997.241.622-49, portador da carteira de identidade nº 
4077599, expedida pelo(a)  Policia Civil/PA, doravante 
denominada CONTRATANTE,  tendo em vista o que 
consta no Processo 300101.0077.1857.0071/2021  e 
em observância às disposições do art. 78, XII e 79,I da 
Lei Federal nº 8.666/1933, firma o presente Termo de 
Rescisão de contrato, mediante as cláusulas e condições 
a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 A Secretaria Estadual de Saúde resolve de maneira 
unilateral e, na forma do Processo Administrativo 
que culminou na contratação da empresa TRANE 
TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 
DE AR-CONDICIONADO LTDA que originou no Contrato 
nº 42/2021, encerrar sua execução e vigência, a   partir 
de 08/11/2021, conforme determinação contida dentro do 
PRODOC 300101.0077.1857.0071/2021. 

PARÁGRAFO ÚNICO

Considerando a justificativa disposta dentro do autos do 
processo, quanto ao encerramento das atividades do 
COVID – IV – Hospital Universitário, ocorreu, portanto, a 
extinção do objeto contratual. Não sendo mais necessária 
a continuidade do serviço relativo à manutenção preventiva 
e corretiva de equipamentos de climatização do tipo 
“chiller, com fornecimento total de peças, componentes e 
materiais de consumo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 A rescisão do contrato em epígrafe será realizada sem 
ônus de qualquer natureza, renunciando as partes ao direito 
sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se pactuou 
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no Processo nº 300101.0077.3145.0018/2021- CTRCOVID 
- SESA, Inexigibilidade nº 01/2021 – CMPC/SESA. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA
3.1      A partir da data de assinatura da presente Rescisão, 
não mais haverá qualquer obrigação entre as partes do 
Contrato nº 42/2021 e assente não haver mais qualquer 

obrigação de ordem financeira.

Macapá/AP, 04 de novembro de 2021
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
Contratante

HASH: 2021-1105-0007-1944

PORTARIA Nº 0699/2021-SESA
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 
13 de maio de 2020, tendo em vista o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e considerando o contido no Prodoc n° 
300101.0077.3264.0037/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar a servidora abaixo indicada para, com observância na legislação vigente, atuar como fiscal do contrato 
celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA e a empresa a seguir enunciada:
 

N° Empresa N° Cont. Objeto Vigência Local Nome do Fiscal

01 Primo José Hotel LTDA 48/2021 Locação de 
imóvel.

22/09/2021 a 
21/09/2024 CAPS Gentileza Bárbara Kelly Ferreira Coelho

 
Art. 2º Fica autorizado, em caráter excepcional, o ateste de notas e relatórios de fiscais no período compreendido pela 
vigência contratual, conforme Portaria Normativa nº 001 de 10 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amapá n° 7231 de 11 de agosto de 2020, que padronizou os novos fluxos da Secretaria de Estado da Saúde - SESA.
 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 5 de novembro de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-1105-0007-1937

PORTARIA Nº 0700/2021-SESA
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 
13 de maio de 2020, tendo em vista o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e considerando o contido no Prodoc n° 
300101.0077.3264.0038/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar as servidoras abaixo indicadas para, com observância na legislação vigente, atuarem como fiscais do 
contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA e a empresa a seguir enunciada:
 

N° Empresa N° Cont. Objeto Vigência Local Nome do Fiscal

01 Medicar Emergências 
Médicas 35/2021

Locação 
de veículos 

do tipo 
ambulância.

21/07/2021 
a 

21/07/2022

Núcleo de 
Transporte/SESA Principal: Elaine Cristina Gomes de Oliveira

 
Substituta: Winny Alvides Rodrigues
 
Art. 2º Fica autorizado, em caráter excepcional, o ateste de notas e relatórios de fiscais no período compreendido pela 
vigência contratual, conforme Portaria Normativa nº 001 de 10 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Amapá n° 7231 de 11 de agosto de 2020, que padronizou os novos fluxos da Secretaria de Estado da Saúde - SESA.



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

59 de 258

Art. 3° Esta Portaria tem seus efeitos retroativos ao dia 21 de julho de 2021.
 
Macapá, 5 de novembro de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-1105-0007-1936

PORTARIA Nº 0701/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1.722, de 13 
de maio de 2020; e
 
Considerando a Lei nº 1.033/06, de 21 de julho de 2006, alterada pela Lei nº 1.081/07, de 16 de abril de 2007, que 
instituiu o Fundo Rotativo dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Interior e Capital do Estado, com 
objetivo de atender as despesas de custeio;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar Irlany Queiroga de Souza – Diretora do Hospital Estadual de Laranjal do Jari - HELAJA e Diane Mota 
Pereira – Gerente de Núcleo de Serviços Administrativos do Hospital Estadual de Laranjal do Jari - HELAJA, para em 
conjunto movimentarem os recursos financeiros da conta corrente do Fundo Rotativo.
 
PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas deverão ser executadas conforme define a Lei nº 1.081/07, de 16 de abril de 2007.
 
Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 0367/2018-SESA de 26 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Amapá nº 6719 de 12 de julho de 2018.
 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 5 de novembro de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-1105-0007-1951

PUBLICIDADE



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

60 de 258

EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 001/2021

	
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 001/2021 

 

 

 

 

 

Processo Público para a seleção de entidade de direito privado, 
sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de 
Saúde – OSS, no âmbito da Secretaria do Estado da Saúde do 
Amapá para celebrar Contrato de Gestão visando o 
gerenciamento, a operacionalização e execução dos serviços 
de saúde na MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA 
NORTE DE MACAPÁ – DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

61 de 258

	
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	
 

 

Sumário	do	Edital	
1.	OBJETO	......................................................................................................................................	4	

2.	CRONOGRAMA	..........................................................................................................................	5	

2.1.	DIVULGAÇÃO	DO	EDITAL	....................................................................................................	5	

2.2.	MANIFESTAÇÃO	DE	INTERESSE	EM	PARTICIPAR	................................................................	5	

2.3.	REALIZAÇÃO	DE	VISITA	TÉCNICA	........................................................................................	6	

2.4.	ENTREGA	DA	DOCUMENTAÇÃO	DE	HABILITAÇÃO	E	DA	PROPOSTA	TÉCNICA	...................	7	

2.5.	ANÁLISE	E	AVALIAÇÃO	DOS	DOCUMENTOS	ENTREGUES	...................................................	7	

2.6.	DIVULGAÇÃO	DE	RESULTADOS	PRELIMINAR	.....................................................................	8	

2.7.	PRAZO	PARA	RECURSOS	.....................................................................................................	8	

2.8.	ANÁLISE	DOS	RECURSOS	....................................................................................................	8	

2.9.	DIVULGAÇÃO	DO		RESULTADO	FINAL	................................................................................	8	

2.10.	HOMOLOGAÇÃO	DO	RESULTADO	FINAL	..........................................................................	8	

3.	IMPEDIMENTOS	........................................................................................................................	9	

4.		VALIDADE	E	SELEÇÃO	DA	PROPOSTA	TÉCNICA	........................................................................	9	

5.	PRAZO	DE	VIGÊNCIA	DO	CONTRATO	DE	GESTÃO	...................................................................	10	

6.	ORÇAMENTO	...........................................................................................................................	10	

7.	DISPOSIÇÕES	FINAIS	................................................................................................................	10	

ANEXO	I	–	RÓTULOS	E	CONTEÚDOS	DOS	ENVELOPES	Nº	1-	DOCUMENTAÇÃO	DE	
HABILITAÇÃO	E	ENVELOPE	Nº	2	–	PROPOSTA	TÉCNICA	......................................................	13	

ANEXO	II	–	PARÂMETROS	PARA	JULGAMENTO	E	CLASSIFICAÇÃO	DA	PROPOSTA	TÉCNICA
	............................................................................................................................................	21	

ANEXO	III	–	MATRIZ	DE	AVALIAÇÃO	PARA	JULGAMENTO	DAS	PROPOSTAS	TECNICAS	E	SUA	
CLASSIFICAÇÃO	....................................................................................................................	22	

ANEXO	IV	–	MODELO	PARA	APRESENTAÇÃO	DA	QUALIFICAÇÃO	TÉCNICA	DE	PESSOAL	....	31	

ANEXO	V	–	DIMENSIONAMENTO	DE	PESSOAL	....................................................................	34	

ANEXO	VI	–	MODELO	DE	PLANILHA	DE	CUSTOS	/	DESPESAS	MENSAIS	..............................	35	

ANEXO	VII	–	MODELO	DA	CARTA	DE	MANIFESTAÇÃO	DE	INTERESSE	À	COMISSÃO	
ESPECIAL	DE	SELEÇÃO	–	CESEL/SESA/AP	...........................................................................	121	

ANEXO	VIII	–	MODELO	DE	PROCURAÇÃO	.........................................................................	122	

ANEXO	IX	–	MODELO	DE	CREDENCIAL	DO	REPRESENTANTE	DA	ENTIDADE	.....................	123	



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

62 de 258

	
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	
ANEXO	X	–	MODELO	DE	ATESTADO	DE	VISITA	TÉCNICA	À	MATERNIDADE	ZONA	NORTE	DE	
MACAPÁ	–	“DRA.	EUCLÉLIA	AMÉRICO”	.............................................................................	124	

ANEXO	XI	–	MODELO	DE	DECLARAÇÃO	DE	QUE	A	ENTIDADE	NÃO	CUMPRE	SANÇÕES	...	125	

ANEXO	XII	–	MODELO	DE	DECLARAÇÃO	DE	QUE	NÃO	EMPREGA	MENOR	DE	IDADE	.......	126	

ANEXO	XIII	–	MODELO	DE	DECLARAÇÃO	DE	CONHECIMENTO	DE	INTEIRO	TEOR	DO	EDITAL
	..........................................................................................................................................	127	

ANEXO	XIV	–	MODELO	DE	DECLARAÇÃO	DE	PUBLICAÇÃO	DE	REGULAMENTOS	..............	128	

ANEXO	XV	–	MINUTA	DO	CONTRATO	DE	GESTÃO	Nº	001/2021	MATERNIDADE	DE	RISCO	
HABITUAL	ZONA	NORTE	DE	MACAPÁ	–	“DRA.	EUCLÉLIA	AMÉRICO”	................................	129	

ANEXO	XVI	-	TERMO	DE	REFERÊNCIA	-	MATERNIDADE	DE	RISCO	HABITUAL	ZONA	NORTE	
DE	MACAPÁ	-	“DRA.	EUCLÉLIA	AMÉRICO”	........................................................................	143	

ANEXO	XVII	-	METAS	DE	PRODUÇÃO	.....................................	Error!	Bookmark	not	defined.	

ANEXO	XVIII	-	SISTEMÁTICA	DE	AVALIAÇÃO	E	CRITÉRIOS	DE	PAGAMENTO	DO	CONTRATO	
DE	GESTÃO	.............................................................................	Error!	Bookmark	not	defined.	

ANEXO	XIX	-	TERMO	DE	CESSÃO	DE	USO	DE	BENS	................	Error!	Bookmark	not	defined.	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

63 de 258

	
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	

4	
		

 

EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 001/2021 

PROCESSO Nº 001/2021 

 

INSTITUIÇÃO INTERESSADA: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ 
– SESA/AP 

 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ – SESA / AP, torna público para conhecimento dos 
interessados, que Irá realizar o processo público de seleção para a escolha de 
entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social 
de Saúde – OSS na área de atuação em unidade hospitalar para celebrar Contrato de 
Gestão visando o gerenciamento, a operacionalização e execução dos serviços de 
saúde na MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – 
“DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”. 
 
A presente Seleção será processada nos termos da Lei Estadual nº 599/2001, do 
Decreto Estadual nº 1.24/2017, com obediência as Normas Federais vigentes sobre a 
matéria e as Normas do Sistema Único de Saúde – SUS, emanadas pelo Ministério da 
Saúde – MS, além de condições fixadas neste Edital e seus anexos, que poderão ser 
obtidos na Secretaria de Estado de Saúde do Amapá localizada à Avenida 
Anhanguera, 265, Bairro Beirol, Macapá – AP, CEP 68902-005 ou pelo site: 
saúde.portal.ap.gov.br  
 

1. OBJETO 
 
1.1. É objeto deste Edital e seus Anexos a contratação de entidade de direito 

privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde – 
OSS  para celebrar Contrato de Gestão visando o gerenciamento, a 
operacionalização e execução dos serviços de saúde na MATERNIDADE DE 
RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA 
AMÉRICO”, de acordo com as especificações, quantitativos, regulamentação 
do gerenciamento, execução de atividades e demais obrigações a seguir: 

 
(a) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde de urgência e 
emergência obstétrica aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de 
Referência; 
(b) Gerenciar a cadeia de logística e suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 
(c) Aquisição de mobiliários e equipamentos médico-hospitalares para o regular 
funcionamento da unidade de saúde;  
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(d) Gestão, guarda, conservação, adaptação física de ambientes, manutenção, do 
prédio e dos bens inventariados pelo Estado; 
(e) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais de todas as áreas 
concernentes a operação da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE 
DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”; 
(f) Gestão em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao funcionamento 
da unidade, tais como lavanderia, alimentação de usuários e funcionários, 
higienização, transporte e tratamento de resíduo hospitalar, segurança privada, 
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, conforme estabelecido no Termo de 
Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos. 

 

2. CRONOGRAMA 
 
O Processo Público de Seleção compreenderá os seguintes eventos, obedecendo os 
seguintes prazos: 
 

QUADRO 1 – CRONOGRAMA DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO 
 

ETAPA DATA ¹ 
2.1– Divulgação do Edital 05/11/2021 
2.2 – Manifestação de Interesse em Participar Até 16/11/2021 
2.3 – Realização de Visita Técnica   17/11/2021 
2.4 – Envio da Documentação de Habilitação e da Plano de 
Trabalho 

06/12/2021 

2.5 – Análise e Avaliação dos Documentos enviados       09/12/2021 
2.6 – Divulgação de Resultado Preliminar 10/12/2021 
2.7 – Prazo para Recursos 17/12/2021 
2.8 – Análise dos Recursos 22/12/2021 
2.9 – Divulgação do Resultado Final 23/12/2021 
2.10 – Homologação do Resultado Final 27/12/2021 
Nota: 1 – sujeito a alteração sob interesse da administração pública, dando ciência as 
partes interessadas e com publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

2.1. DIVULGAÇÃO DO EDITAL 
 
2.1.1. Ato pelo qual se faz publicar pela imprensa oficial do Estado do Amapá, no dia 
05 de novembro de 2021, este edital de Processo Público de Seleção Nº 001 /2021, 
que a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA/AP, celebrará contrato de 
gestão com entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização Social de Saúde – OSS para celebrar Contrato de Gestão visando o 
gerenciamento, a operacionalização e execução dos serviços de saúde na 
MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. 
EUCLÉLIA AMÉRICO”. 

2.2. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR 
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2.2.1. Para realizar a manifestação de interesse em participar do EDITAL DO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 001/2021, a entidade interessada deverá 
proceder da seguinte forma: 
(a) No período de 06/11/2021 a 16/11/2021, a entidade qualificada como OSS, no 
âmbito da SESA/AP, deverá preencher a Carta de Manifestação de interesse 
disponibilizada no Anexo VIII, e encaminhar ao endereço eletrônico 
cesel@saude.ap.gov.br  o registro dessa manifestação. 
(b) A carta de manifestação de interesse deverá ser assinada manual ou digitalmente 
com as devidas codificação e autenticação eletrônica pelo presidente ou representante 
legal da OSS interessada. 
(c) Em se tratando da carta de manifestação de interesse assinada por representante 
legal da OSS, este deverá juntar cópia deste instrumento que lhe outorga tais poderes, 
o qual deverá estar devidamente autenticado em cartório. 
2.2.2. A manifestação de interesse que não for apresentado os moldes preconizados 
pelo item 2.2.1 será indeferida. 
2.2.3. A manifestação de interesse de que trata este Edital assegura a entidade 
qualificada como Organização Social de Saúde no âmbito da SESA/AP, a participar do 
processo público de seleção em tela.   
 

2.3. REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
2.3.1. As visitas técnicas à MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE 
MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO” ocorrerão no dia 17/11/2021, no horário de 
08h00min até às 18h00min. Endereço para visita: Rua Liberdade, S/N, Renascer, 
Macapá/AP – CEP 68907-030. 
 

DATA DISPONÍVEL HORÁRIO DISPONÍVEL 

17/11/2021 

Visita Técnica – OSS 1 – 08H ÁS 
10H 
Visita Técnica – OSS 2 – 10H ÀS 
12H 
Visita Técnica – OSS 3 – 12H ÀS 
14H 
Visita Técnica – OSS 4 – 14H ÀS 
16H 
Visita Técnica – OSS 5 – 16H ÀS 
18H 
Visita Técnica – OSS 6 – 16H ÀS 
18H 

 

2.3.2. As visitas técnicas deverão ser agendas a partir da data de publicação deste 
edital através do endereço eletrônico:  cesel@saude.ap.gov.br. 
2.3.3. Caso a manifestação de interesse que trata o item 2.2 seja indeferida, o 
agendamento da visita técnica será desconsiderado pela Comissão Especial de 
Seleção – CESEL/SESA/AP. 
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2.3.4. A OSS tem 30 minutos de tolerância para atraso referente ao horário de 
agendamento da visita técnica. 
2.3.5. A OSS que realizar a Visita Técnica deverá trazer, obrigatoriamente, 
representante(s) da área técnica, a fim de reconhecer as necessidades técnicas que 
subsidiarão a proposta técnica a ser entregue. 
2.3.6. A Visita Técnica será acompanhada por membros da CESEL/SESA/AP e a OSS 
receberá o Atestado de Visita Técnica devidamente assinado. 
 
2.4. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DO PLANO DE 
TRABALHO 
 
2.4.1. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DO PLANO DE 
TRABALHO 
 
2.4.1.1. O representante legal da OSS deverá enviar ao endereço eletrônico 
cesel@saude.ap.gov.br, a Documentação de Habilitação e o Plano de Trabalho, no 
dia 06/12/2021, entre às 08h00 e 09h00. 
2.4.1.2. Cada entidade terá até o dia 01/12/2021 para encaminhar a solicitação de 
esclarecimentos à Comissão Especial de Seleção – CESEL pelo endereço eletrônico: 
cesel@saude.ap.gov.br, no horário de 08:00hàs 12:00h. 
2.4.1.3. As respostas com os devidos esclarecimentos serão dadas até o dia 
05/12/2021 e serão compartilhadas com todos os participantes do certame. 
2.4.1.4. As entidades deverão assumir todos os custos associados a elaboração de 
suas propostas, não cabendo nenhuma indenização pela aquisição dos elementos 
necessários à organização e apresentação destas propostas. 
2.4.1.5. Quando se tratar de dirigente da Organização Social de Saúde, deverá 
apresentar o Ato Constitutivo ou Estatuto em vigor registrado em cartório, 
acompanhado da ata de comprovação da eleição de sua atual diretoria, registrados 
em Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 
2.4.1.6. Quando se tratar de representante designado pela Organização Social de 
Saúde, o credenciamento deverá ser feito por meio de procuração pública ou 
particular, com dados de identificação do representante, devendo constar 
expressamente poderes de representação em todos os atos e termos do Edital. 
2.4.1.7. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de 01 
(uma) Organização Social da Saúde na presente seleção. 
2.4.1.8. Ficará impedido de quaisquer manifestações em referência a fatos 
relacionados com a presente Seleção, o representante da Organização Social de 
Saúde participante, que não apresentar o instrumento de representação, ou cuja 
documentação não atenda às especificações acima citadas. 
2.4.1.9. Na análise, julgamento e classificação dos Planos de Trabalho apresentados 
serão observados os critérios definidos no Edital, conforme índices de pontuação 
expressamente determinados. 
 
2.5. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 
 
2.5.1. Do Julgamento das Propostas:  
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2.5.1.1. Somente as entidades consideradas habilitadas neste edital, terão seus 
Planos de Trabalho analisados e julgados pela Comissão Especial de Seleção, no 
período de 06/12/2021 a 09/12/2021. 
2.5.1.2. Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer condições ou 
vantagens não previstas neste edital.  
2.5.1.3. Os atos decisórios da Comissão Especial de Seleção – CESEL, bem como a 
interposição e o julgamento de recursos, serão publicados em Diário Oficial. 
(a) Dos atos da Comissão Especial de Seleção caberão recursos, no prazo  de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos 
previstos no Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
(b) Os recursos administrativos dirigidos à CESEL, em nome do Presidente da 
Comissão, no prazo previsto na alínea anterior, deverão ser encaminhados ao e-mail 
da Comissão Especial de Seleção (cesel@saude.ap.gov.br). 
(c) A intimação de todos os atos previstos neste item será feita mediante publicação 
no Diário Oficial. 
(d) Para efeito de contagem de prazos legais serão considerados dias úteis aqueles 
em que houver expediente normal na Sede da SESA/AP. 
 
2.6. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS PRELIMINAR 
2.6.1. Concluído o julgamento das propostas, a Secretaria de Estado da Saúde do 
Amapá, procederá a publicação, no Diário Oficial do Estado – DOE, do resultado do 
Processo Público de Seleção Nº. 001/2021, no dia 10/12/2021, apontando a 
Organização Social de Saúde classificada como primeira colocada para gerenciar a 
MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. 
EUCLÉLIA AMÉRICO”.  
 
2.7. PRAZO PARA RECURSOS  
 
2.7.1. A Organização Social de Saúde que se sentir prejudicada, terá 5 (cinco) dias 
úteis, contatos a partir da divulgação do resultado de Processo Público de Seleção nº 
001/2021 para dar entrada no recurso. Esse período se estenderá até o dia  
17/12/2021. 
 
2.8. ANÁLISE DOS RECURSOS 
 
2.8.1. A Comissão Especial de Seleção terá o período de 20/12/2021 a 22/12/2021 
para analisar e responder os requerimentos recursais. 
 
2.9. DIVULGAÇÃO DO  RESULTADO FINAL 
 
2.9.1. Concluído o julgamento das propostas e encerrado o prazo de recurso, a 
CESEL, divulgará em 23/12/2021, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado 
do Amapá, o resultado final das OSS participantes. 
 
2.10. HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

68 de 258

	
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	

9	
		

 
2.10.1. A Secretaria do Estado da Saúde do Amapá, através do seu titular, emitirá ato 
de homologação e procederá a sua publicação, no Diário Oficial – DOE, até o dia 
27/12/2021, apontando a Organização Social de Saúde classificada como primeira  
colocada para gerenciar a MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE 
MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”. 
2.10.2. A Organização Social classificada como primeira colocada terá um prazo de 
até 15 (quinze) dias para a assinatura do Contrato de Gestão com a Secretaria de 
estado de Saúde de Amapá, após a publicação da homologação de resultado final em 
Diário Oficial do Estado. 
2.10.3. A entidade selecionada que deixar de comparecer para a assinatura do 
Contrato de Gestão, perderá o direito de contratação, e será chamada a segunda 
colocada seguindo o mesmo rito. 
 
3. IMPEDIMENTOS 
 
3.1. Estarão impedidas de participar deste edital as entidades: 
 
(a) Sob processo de liquidação extrajudicial no Art. 2º da Lei 11.101/05; 
(b) Que foram punidas na forma prevista no Art. 87, incisos III e IV, e Art. 88, todos da 
Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações; 
(c) Enquadradas nas disposições do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações; 
(d) Que detenham capital estrangeiro em sua constituição; 
(e) Que não atendam aos requisitos previstos neste edital. 
 
4.  VALIDADE E SELEÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 
4.1. Fica estabelecida a validade do Plano de Trabalho por 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data do seu recebimento pela Comissão Especial de Seleção. 
4.2. Entende-se como Plano de Trabalho o conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão e de qualidade adequados para a gestão e 
operacionalização do atendimento da  MATERNIDADE ZONA NORTE DE MACAPÁ – 
“DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”, e com trabalho técnico gerencial definido no objeto da 
Seleção; 
4.2.1. O Plano de Trabalho deve ser elaborado de acordo com o Termo de Referência, 
com respectiva estimativa de despesas referentes a cada atividade; 
4.2.2. O critério de julgamento do presente edital será definido por pontuação, sendo 
vencedora a entidade que alcançar a maior pontuação total, resultante da somatória 
dos pontos adquiridos de acordo com os temas apresentados no item 4.2.3; 
4.2.3. O Plano de Trabalho será dividido em 4 (quatro) critérios: área de atividade; 
área de qualidade objetiva e do atendimento; área qualificação técnica gerencial; e 
econômico-financeiro. 
4.2.4. O Plano de Trabalho apresentado nos anexos do presente edital, constarão 
como obrigações da CONTRATADA e servirão como linha de base para as medições 
trimestrais, feitas pela Comissão instituídas pela CONTRATANTE. 
4.3. A análise dos elementos do Plano de Trabalho será efetuada pela 
CESEL/SESA/AP, conforme art. 19, do Decreto Nº 1.024/2017, de 27 de março de 
2017. 
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4.4. Serão desclassificados as entidades cujos Planos de Trabalho não atendam as 
especificações técnicas constantes nos anexos do presente Edital. 
4.5. Quanto aos critérios de desempate serão obedecidos os contidos na matriz de 
avaliação para julgamento e classificação das propostas do processo público de 
seleção deste edital. 
 
5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO 
 
5.1.  O prazo de vigência do Contrato de Gestão decorrente da presente seleção é de 
36 (trinta e seis) meses, renovável uma única vez pelo prazo de 24 meses, conforme 
estabelecidos no inciso VI do Art. 10 do Decreto nº 1.024/2017. 
 
6. ORÇAMENTO 
 
6.1. As despesas decorrentes do contrato de gestão objeto do presente edital correrão 
à conta da dotação consignada na Lei Orçamentária Anual, e classificada da seguinte 
forma: 
(a) Custeio mensal de até R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) para os primeiros 
doze meses de vigência do contrato. 
(b) na fase de implantação do contrato de gestão, objeto do presente edital, de até R$ 
5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) destinado a investimentos. 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1. A participação da Organização Social de Saúde neste Processo Público de 
Seleção implica a sua aceitação dos termos, cláusulas, condições e anexos deste 
edital, que passarão a integrar o Contrato de Gestão como se nele transcrito fosse, 
sendo possível ajustes  dos termos conforme a necessidade de ampliação ou redução 
da execução dos serviços, com a observância dos regulamentos administrativos e das 
normas técnicas pertinentes, não sendo aceitas, sob quaisquer hipóteses, alegações 
de seu desconhecimento (ANEXOS XIV) em qualquer fase do Processo Público de 
Seleção e execução do Contrato de Gestão (ANEXO XVI). 
7.2. Os participantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos 
apresentados em todas as etapas deste edital. 
7.3. A Organização Social de Saúde poderá se fazer representar por dirigente, por 
procurador ou pessoa devidamente credenciada (ANEXO IX E X), através de 
instrumento público ou particular, escrito e firmado por seu representante legal, a 
quem seja outorgado ou conferido amplos poderes de representação em todos os atos 
e termos deste edital.  
7.4. No caso de impedimento do representante indicado, deverá a entidade substituí-lo 
mediante nova indicação. 
7.5. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de 01 
(uma) Organização Social de Saúde na presente Seleção. 
7.6. Ficará impedido de quaisquer manifestações em referência a fatos relacionados 
com a presente Seleção, o representante da Organização Social de Saúde 
participante que não apresentar o instrumento de representação, ou cuja 
documentação não atenda às especificações acima citadas. 
7.7. É facultada à Comissão Especial de Seleção, em qualquer fase do processo, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam 
constar da entrega dos envelopes. 
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7.8. Todas as reuniões da Comissão Especial de Seleção serão lavradas atas 
circunstanciadas. 
7.9. O resultado do processo seletivo será divulgado em Diário Oficial, com o nome da 
Organização Social de Saúde vencedora. 
7.10. A responsabilidade da entidade CONTRATADA é integral para os serviços que 
vierem a ser executados em razão deste edital, nos termos da legislação vigente. 
7.11. Integram o presente edital, como se nele tivessem transcritos, os seguintes 
anexos: 
 
7.11.1. Quanto a elaboração, classificação e julgamento das propostas: 
 
ANEXO I –– DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLANO DE TRABALHO – 
PROPOSTA E ROTEIRO 
ANEXO II – PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PLANO 
DE TRABALHO 
ANEXO III – MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO DOS PLANOS DE 
TGRABALHO  E SUA CLASSIFICAÇÃO 
ANEXO IV – MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE 
PESSOAL 
ANEXO V – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 
ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA DE CUSTEIO/ DESPESAS MENSAIS 
ANEXO VII – TABELA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS POR 
AMBIENTE 
 
7.11.2. Quanto aos modelos de documentação necessária para formalização no 
certame: 
 
ANEXO VIII – MODELO DE CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
ANEXO IX – MODELO DE PROCURAÇÃO 
ANEXO X – MODELO DE CREDENCIAL DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 
ANEXO XI – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA À MATERNIDADE 
ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO” 
ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A ENTIDADE NÃO CUMPRE 
SANÇÕES 
ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 
IDADE 
ANEXO XIV – MODELO DE CONHECIMENTO DE INTEIRO TEOR DE EDITAL 
ANEXO XV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTOS 
 
7.11.3. Quanto a minuta do Contrato de Gestão e informações sobre a 
Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia  Américo”: 
ANEXO XVI – MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO 
ANEXO XVII – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO XVIII – METAS DE PRODUÇÃO 
ANEXO XIX – SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DO 
CONTRATO DE GESTÃO 
ANEXO XX – TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS 
 
7.12. Em todas as fases do processo de seleção o Ministério Público do Amapá, se 
fará representante por um membro indicado pela promotoria, designado apara 
acompanhá-lo. 
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7.13. Fica eleito o Foro da Comarca de Macapá – Amapá, para dirimir questões 
resultantes ou relativas a este edital ou execução do futuro ajuste, não resolvidos na 
esfera administrativa. 
 
7.14. E, para que chegue ao conhecimento de todas as entidades interessadas, é 
expedido o presente edital, que é afixado no lugar de costume e publicação na forma 
de lei. 
 
 

Macapá, 05 de novembro de 2021. 
 
 

 
______________________________________________________ 

Juan Mendes da Silva 
Secretário de Estado da Saúde 

 
 
 

______________________________________________________ 
Juvanete Amoras Távora 

Presidente da CESEL/SESA 
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ANEXO I –DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLANO DE TRABALHO 
 
1. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA: regularidade fiscal e 
trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. 
 
1.1. A não apresentação da documentação indicada no item 1, implicará na 
desclassificação da Organização Social deste processo seletivo e não terá o seu plano 
de trabalho  analisado. 
1.2. Para se habilitarem, as entidades concorrentes deverão apresentar a seguinte 
documentação: 
 
1.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
1.3.1.1. Ato Constitutivo da entidade, acompanhado da Ata de Eleição de seus 
dirigentes atuais, todos os documentos devidamente registrados; 
1.3.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com 
situação cadastral atualizada, demonstrando que a entidade se encontra regular e 
tenha no mínimo 03 (três) anos de existência; 
1.3.1.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais ou municipais, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da entidade, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual; 
1.3.1.4. Decreto de Qualificação como Organização Social de Saúde no Estado do 
Amapá; 
1.3.1.5. Certidões negativas emitida pelo Poder Judiciário relativa a falência, 
concordata ou recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação; 
1.3.1.6. Declaração de que a entidade não cumpre as sanções previstas nos incisos III 
e IV do Art. 87 da Lei Federal 8.666/93; 
1.3.1.7. Declaração de que se compromete a publicar, no prazo de 90 (noventa) dias 
contatos da assinatura do Contrato de Gestão, regulamento contendo os 
procedimentos que adotará para a contratação de serviços e compras com o emprego 
de recurso público destinada à operacionalização e execução das ações em serviços 
de saúde da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – 
DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO, nos termos do Art. 17 da Lei nº 9.637/98 e demais 
determinações constantes neste edital e seus anexos; 
1.3.1.8. Declaração de que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo nas 
hipóteses legais, e não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre. 
1.3.1.9. Declaração de conhecimento de inteiro teor do presente edital de Processo 
Público de Seleção nº 001/2021 que tem ciência das leis e normas jurídicas que 
respaldam o edital de seleção, em especial a Lei Federal nº 9.637/98, Lei Estadual nº  
599/2001, Decreto nº 1.024/2017, que firma intenção de obedecer aos princípios e 
legislação do Sistema Único de Saúde – SUS e respeitar o caráter público da  
MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. 
EUCLÉLIA AMÉRICO”. 
1.3.1.10. A não apresentação da documentação indicada nos itens anteriores implicará 
na desclassificação da Organização Social deste processo seletivo. 
 
1.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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1.3.2.1. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 
de sede da entidade. Quanto à Fazenda Federal, deverá ser apresentada Certidão 
Negativa quanto a Dívida Ativa da União e Previdenciária. 
1.3.2.2. Prova de regularidade quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
1.3.2.3. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do 
Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440 
de 07 de julho de 2011, dentro do prazo de validade. 
1.3.2.4. Serão também aceitas as Certidões Positivas com efeito de Negativa. 
 
1.3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
1.3.3.1. Apresentação de Atestado de Visita Técnica na MATERNIDADE DE RISCO 
HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”. 
1.3.3.2. Comprovação, pela entidade, de experiência mínima de dois (2) anos em 
gestão de serviços de saúde pública em unidade hospitalar ou experiência mínima de 
dois (2) anos em execução de prestação de serviços de programas e políticas de 
atenção à saúde preconizados, implantados e financiados pelo Ministério da Saúde, 
através de comprovação (convênio ou contrato) fornecida por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. O referido documento deverá apresentar as informações de 
maior relevância definidas a seguir: 

• Local de execução da atividade; 
• Natureza do serviço; e 
• Cumprimento de prazos que permitam avaliar o desempenho da Organização 

Social de Saúde. 
 
1.3.3.3. Comprovação de registro no Conselho Regional de Medicina do Estado onde 
está localizada a sede da OSS. 
 
1.3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
1.3.4.1. Deverão ser apresentados o balanço e respectivas demonstrações de 
resultados do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma de Lei (Art. 
31, Inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações); 
1.3.4.2. Análise Financeira do balanço da entidade (Qualificada como Organização 
Social de Saúde no Estado do Amapá) do último exercício social, por meio de cálculos 
de índices contábeis, a saber: 
 
 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 
 
 
Ativo Circulante                ≥ 1,00                
Passivo Circulante 
 
Índice de Liquidez Geral (ILG)= 
 
Ativo Circulante + Ativo Não Circulante                ≥ 1,00                
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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Índice de Solvência Geral (ISG) = 
 
Ativo Total      ≥ 1,00                
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
2. PLANO DE TRABALHO 
 
2.1. DO PLANO DE TRABALHO: 
 
2.2.1. O PLANO DE TRABALHO deverá ser elaborado tendo como base as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, observados os seguintes 
requisitos: 
2.2.2. O custo mensal será de até R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) atribuídos 
à prestação dos serviços (custeio) objeto da presente seleção, para os primeiros 12 
(doze) meses de vigência do contrato, de acordo com o Plano de  Trabalho 
apresentado. 
2.2.3. Para o décimo terceiro ao vigésimo quarto mês de vigência do Contrato de 
Gestão, a proposta poderá incluir reajuste em até 3% (três por cento) em relação aos 
primeiros 12 (doze) meses de vigência do contrato. 
2.2.4. Para o vigésimo quinto ao trigésimo sexto mês de vigência do Contrato de 
Gestão, a proposta poderá incluir reajuste em até 3% (três por cento) em relação ao 
período do vigésimo quinto ao trigésimo sexto mês de vigência do contrato. 
2.2.5. Os reajustes levarão em conta o aumento dos custos de serviços e insumos 
voltados para assistência à saúde, encargos sociais e trabalhistas, os reajustes 
decorrentes de dissidio de categorias funcionais, dentre outros. 
2.2.6. A formatação do Plano de Trabalho deverá obedecer às seguintes orientações: 
 
(a) Encabeçado por índice, relacionando todos os volumes dos documentos e as 
folhas em que se encontram, será encaminhado em 01 (uma) via numerada e 
rubricada, sem emendas ou rasuras, para fins de apreciação, de acordo com o roteiro 
e formatação previstos e parâmetros para julgamento e classificação da proposta 
técnica previstos. 
(b) Capítulos das propostas em sequência lógica, e se caso, referência bibliográfica. 
 (c) Apresentar o Plano de Trabalho digitalizado e enviado por e-mail ao endereço 
cesel@saude.ap.gov.br 
(d) Folhas com numeração sequencial, localizada ao final da página à direita. 
(e) Corpo do texto com a formatação da fonte Arial, tamanho 11, espaçamento de 
parágrafo simples, espaçamento de linhas antes e depois de 06, Margem esquerda e 
superior de 3 cm, margem direita e inferior de 2 cm. 
(f) Identificação da entidade no cabeçalho das páginas. 
 
3. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
 
O Plano de Trabalho para a gestão da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA 
NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”, deverá ser baseado nas 
especificações e condições previstas no TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO XIX. 
 
Entende-se que o Plano de Trabalho é a demonstração do conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar o perfil da 
Unidade e o trabalho técnico gerencial definido no objeto da seleção com base nas 
indicações e estudos preliminares dos informes básicos, conforme Termo de 
Referência deste Instrumento. 
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O proponente deverá demonstrar a viabilidade técnica e a estimativa dos custos e 
despesas referentes à execução das atividades propostas, com definição de métodos 
e prazos de execução. 
 
O plano de trabalho apresentado deverá conter a descrição, sucinta e clara da 
proposta, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a ser alcançada pela 
comunidade, a abrangência geográfica a ser atendida, bem como os resultados a 
serem obtidos. 
 
Este Anexo destina-se a orientar os concorrentes para elaboração de suas propostas, 
devendo conter, invariavelmente, todos os itens indicados neste roteiro. 
 
4. TÍTULO 
 
Plano de Trabalho para o gerenciamento, a operacionalização e execução dos 
serviços de saúde da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE 
MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”, no âmbito da Secretaria de Estado da 
Saúde do Amapá, conforme EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 
001/2021. 
 
5. PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL 
 
Este item deverá caracterizar o Modelo de Gestão que será adotado pela Organização 
Social de Saúde proponente para o gerenciamento, a operacionalização e a execução 
dos serviços de saúde pública da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA 
NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”, descrevendo a caracterização 
do modelo gerencial que será implantado. 
 
(a) As estratégias que serão adotadas para o sucesso da implantação do modelo, 
considerando o impacto da mudança de paradigma do atual modelo existente; a 
mudança de clima e cultura organizacional; a gestão de pessoal, a melhoria na 
eficiência, eficácia e efetividade; 
(b) Os modelos e certificações de qualidade que serão implantados; os indicadores de 
impacto propostos pela Organização; 
(c) A descrição sumária das ferramentas e instrumentos de modernização gerencial 
adotados pela Organização; 
(d) Os instrumentos de comunicação e informação que serão adotados para se 
relacionar com a secretaria de Estado da Saúde do Amapá; 
(e) Os limites de responsabilidades, considerando o objeto de negócio, que a 
Organização Social de Saúde proponente demostra estar disposta a assumir no 
processo de publicização; 
(f) O modelo de relacionamento que será implantado entre a Organização Social de 
Saúde, a Diretoria que por ela será nomeada, com os entes públicos nas três esferas 
responsáveis pela atenção materno infantil; 
(g) Descrição sumária do campo e atuação da Organização Social de Saúde, com 
ênfase na atenção hospitalar pública, destacando sua inteligência de negócio. 
 
5.1 ÁREA DE ATIVIDADE 
 
Os entes interessados apresentarão entre outros aspectos organizativos, no mínimo, 
os seguintes: 
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• Horários e frequência semanal de uso dos leitos para o Centro de Parto Normal – 

CPN, Quartos PPP, quartos para alojamento conjunto, quartos cirúrgico obstétrico, 
unidades neonatais para cuidados intermediários convencionais, canguru e 
intensivo, isolamento neonatal e obstétrico; 

• Horários e frequência semanal de utilização dos locais dos Serviços Ambulatoriais 
para TRIAGEM NEONATAL: pezinho, orelhinha, olhinho, posto de coleta de leite 
humano; 

• Horários de funcionamento, distinguindo entre atividade programada e urgente, de 
todos os serviços diagnósticos laboratoriais, imagem e gráfica. 

 
5.2. ÁREA DE QUALIDADE 
 
5.2.1 QUALIDADE OBJETIVA: aquela que está orientada a obter e garantir a melhor 
assistência possível, dado o nível de recursos e tecnologia existentes na Maternidade.  
 
O ente interessado estabelecerá em sua oferta, entre outras: 
 
• O número de comissões técnicas que implantará no Hospital especificando: Nome, 

conteúdo, membros componentes (apenas enunciar o perfil dos componentes, nos 
espaços destinados aos nomes das pessoas que integram a Comissão), objetos da 
Comissão para o primeiro ano de contrato, frequência de reuniões, Controle das 
mesmas pela Direção Médica, atas de reuniões etc. 

• Organização específica do serviço de Farmácia. Membros que o compõem, 
organização horária, previsão para implantação do sistema de dose unitária, 
métodos de controle sobre fármacos controlados e/ou de alto Custo, utilização de 
prescrição eletrônica, conferência em 100% (cem por cento) das prescrições leitura 
de código de barras 2D a beira do leito com padronização da apresentação das 
embalagens com diferenciação por cores. 

• Organização específica do serviço de Arquivo de Prontuários Médicos: Membros 
que o compõem, turnos de funcionamento, modelos de fichas, sistema de 
arquivamento e controle, protocolos, Comissão de Revisão de Prontuários, etc. 

• Descrição de funcionamento da Unidade de Estatística: Membros que a compõem, 
turnos de funcionamento, sistemática e metodologia de trabalho. 

• Monitoramento de Indicadores de Desempenho, Qualidade, de Produtividade e 
Econômico-financeiros: indicadores selecionados, sistemáticas de aplicação de 
ações corretivas. 

• Implantação do Programa de Acolhimento: Equipe necessária e horário de 
funcionamento. 

• Apresentação de Protocolos Clínicos de Atendimento conforme o perfil descrito no 
Instrumento. 

• Regulamentos e Manual de Normas e Rotinas. 
• Outras iniciativas e programas de qualidade que o ente interessado já tenha em 

desenvolvimento ou pense iniciar sua implantação. Nesse caso, deve apresentar 
um plano de organização específico com definição de alcance, metodologia, 
cronograma de implantação, orçamento previsto, etc. 
 

5.2.2. QUALIDADE DO ATENDIMENTO: aquela que está relacionada com a 
percepção que o usuário e familiares obtém de sua passagem pelo MATERNIDADE 
DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”. O 
ente interessado e sua oferta explicará, entre outras, as seguintes questões: 
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5.2.2.1. Como irá estruturar a informação aos usuários e familiares acerca do 
Processo de Atenção, tanto dos aspectos prévios, definindo em quais serviços será 
implantado e consentimento informado, quanto, durante o Processo de Atenção, onde 
serão prestadas as informações, assim como horários e frequência da informação, 
para cada uma das Clínicas. 
5.2.2.2. Como irá pesquisar a opinião ou nível de satisfação do usuário: instrumento 
de pesquisa, frequência, sistemática das ações corretivas. 
5.2.2.3. Como irá organizar o Serviço de Nutrição: número e horários de refeições, 
organização do pessoal, etc. 
5.2.2.4. Como irá desenvolver os dispositivos do Programa Nacional de Humanização 
para gestão de leitos, Acolhimento com Classificação de Risco, dentre outros. 
 
5.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.3.1. Comprovação, pela entidade, de experiência mínima de 2 (dois) anos em gestão 
de serviços de saúde pública em unidade hospitalar ou experiência mínima de dois (2) 
anos em execução de prestação de serviços de programas e políticas de atenção à 
saúde preconizados, implantados e financiados pelo Ministério da Saúde, através de 
comprovação (convênio ou contrato) fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado.  O referido documento deverá apresentar as informações de maior relevância 
definidas a seguir: 

• Local de execução da atividade; 
• Natureza do serviço; e 
• Cumprimento de prazos que permitam avaliar o desempenho da Organização 

Social de Saúde. 
 
5.3.2. Comprovação da existência de registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado onde está localizada a sede da OSS. 
 
5.3.1.1. Não serão aceitas declarações decorrentes de subcontratação. 
5.3.2. Estrutura diretiva da Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá 
– “Dra. Euclélia Américo”: 
 
• Desenho e descrição do organograma do hospital até o terceiro nível: Diretor Geral, 

Diretor Técnico (Médico), Diretor Administrativo e Diretor Financeiro, Gerente 
Operacional de Enfermagem e Lideranças de Unidade/ Serviços/ Unidade. 

 
5.3.2.1. Deverá apresentar qualificações e certificações de especialização, na área de 
gestão hospitalar, dos membros dos níveis de direção e gerenciamento no momento 
da indicação. 
 
5.3.3. Organização de Serviços Assistenciais: 
 
• Descrição da organização das diferentes unidades. 
• Definição da estrutura de liderança e número de pessoas de cada unidade, assim 

como o tipo de vínculo com a Unidade. 
• Definição das atividades de Urgências, distinguindo entre presença física de médico 

especialista (neonatologista, obstetra) e médico geral e médicos que atende, 
chamadas (sobreaviso: anestesista). 

• Descrição das unidades de Salas de Cirurgia, Serviço de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico. 

• Descrição da Organização das unidades de internação (enfermarias). 
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• Descrição de como o proponente irá estabelecer a contra-referência com a Atenção 
Primária e com outros estabelecimentos assistenciais de saúde. Nesse caso, 
apresentar um Plano de Implantação, estabelecendo prazos, meios, fluxos, etc. 

• Descrição de como será gerenciado o transporte intra-hospitalar dos pacientes da 
Unidade; 

• Descrição do modelo de gerenciamento dos serviços de farmácia hospitalar; 
• Descrição do funcionamento dos serviços de imaginologia (RX, USG), métodos 

gráficos (ECG); 
• Descrição do funcionamento dos serviços hemoterápicos; 
• Descrição do modelo de funcionamento do Serviço de Arquivo Médico e Estatística; 
• Descrição do modelo de participação nas atividades de Ensino e Pesquisa em 

Saúde da SESA no SUS; 
 
5.3.4 Organização da gestão administrativa, financeira e geral. 
 
A OSS interessada deverá apresentar, entre outras, as seguintes informações: 
 
• Descrição de funcionamento da unidade de faturamento: horários de trabalho, 

estrutura de liderança, membros e vínculo com a Unidade. 
• Descrição de funcionamento do Serviço de Manutenção Predial, descrição de 

funcionamento da Manutenção de Equipamentos e orçamentos dedicados aos 
mesmos. 

• Volume de recursos financeiros destinados a cada tipo de despesa. 
• Descrição do modelo de Gestão de Material e Patrimônio. 
• Descrição do modelo de regulamento de Compras e Contratação de Serviços e 

Obras. 
• Descrição do funcionamento do modelo de regulação assistencial. 
• Descrição do modelo de avaliação (estrutura, processo e resultado) a ser adotado. 
• Descrição do modelo de custeio e investimento a ser adotado. 
• Descrição dos serviços eventualmente serviços sublocados. 
• Descrição do modelo de gestão de informação, informando as tecnologias da 

informação que serão alocados na Maternidade. 
• Descrição de modelo de gerenciamento eletrônico de prontuários e sua relação 

com os sistemas de informação do SUS, em especial, Sistema de Informação 
Hospitalar - SIH, o Sistema de Informação Ambulatorial - SIA. 

 
5.3.5. Organização dos Recursos Humanos: 
 
5.3.5.1. Recursos Humanos estimados, apontado, por categoria, a quantidade de 
profissionais, a carga horária de trabalho e o salário total (em reais), por perfil de 
profissional, acompanhada de tabela detalhada com os percentuais de encargos 
sociais e provisionamento adotados. Neste tópico, solicita-se um quadro resumo do 
perfil de todos os profissionais que irão trabalhar na Maternidade, que estejam ou não 
contratados, e com a expressão da carga horária semanal distribuída pelos dias da 
semana e com o enunciado do horário de trabalho. Cronograma com prazos propostos 
para implantação e para pleno funcionamento de cada serviço proposto. 
5.3.5.2. A OSS proponente deverá dar ênfase ao sistema de liderança entre: diretoria 
administrativa, diretoria técnica e clínica, equipe médica, equipe de enfermagem, 
equipe multiprofissional. 
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5.3.5.3. Será necessário descrever o sistema de qualificação profissional: treinamento, 
capacitação, educação em saúde. Também, deverá mencionar os critérios de 
remuneração direta e indireta, identificação pessoal e uniformização. 
 
5.4. ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
5.4.1. Recursos financeiros necessários tanto para o custeio mensal pelo prazo de 
vigência do contrato quanto para investimento. Dentre as despesas de custeio se 
destacam: pessoal, material/ medicamentos, materiais diversos, seguro/imposto sobre 
taxas, água, luz, telefonia, depreciação, prestação de serviços de terceiros, dentre 
outros. E dentre as despesas de investimento devem ser alocados para a aquisição de 
equipamentos, móveis e utensílios. 
 
5.5. OUTRAS INFORMAÇÕES 
5.5.1. Este espaço deverá ser ocupado com as demais informações importantes não 
abordados nos itens anteriores, ou para apresentar quaisquer diferenciais da 
Organização proponente. 
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ANEXO II – PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO 

PLANO DE TRABALHO 
 

CRITÉRIO ITENS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

C.1. ATIVIDADE – Adequação da 
proposta de atividade 

assistencial à capacidade 
operacional do hospital. 

1.1 Organização da atividade Até 19 pontos 
1.2 Incrementos da atividade Até 5 pontos 

TOTAL Até 24 PONTOS 

C.2. QUALIDADE – Adequação 
das atividades propostas 

referentes à QUALIDADE da 
assistência prestada. 

2.1.Ações voltadas à Qualidade 
Objetiva – Comissões 

Até 18 pontos 

2.2 Ações voltadas à satisfação 
dos usuários e/ou 
acompanhantes 

Até 8 pontos 

TOTAL Até 26 PONTOS 

 
 

C.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
GERENCIAL – Adequação entre 

os meios sugeridos, seus 
custos, cronogramas e 
resultados presumidos. 

3.1 Experiência anterior Até 18 pontos 
3.2 Estrutura diretiva do hospital Até 1 ponto 
3.3 Implantação e implementação 
dos serviços da equipe 
multidisciplinar 

Até 6 pontos 

3.4 Implantação e implementação 
dos serviços administrativos, 
financeiros e gerais  

Até 6 pontos 

3.5 Ciência e Tecnologia Até 3 pontos 
3.6 Organização dos Recursos 
Humanos 

Até 10 pontos 

3.7 Prazos propostos para 
implantação e pleno 
funcionamento dos serviços 

Até 1 ponto 

TOTAL Até 45 PONTOS 
C.4. ECONÔMICA – Adequação 

das atividades propostas ao 
limite de custeio. 

4.1 Detalhamento da 
Programação Financeira 

Até 5 pontos 

TOTAL Até 5 PONTOS 
PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL Até 100 PONTOS 
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ANEXO III – MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO DO PLANO DE 

TRABALHO E SUA CLASSIFICAÇÃO 
 

1.ITEM ATIVIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, ESTE ITEM 
CORRESPONDE ATÉ 24 PONTOS POSITIVOS. 
1.1. Avalia a adequação da proposta quanto à implantação dos fluxos, dos 
processos, das políticas e dos possíveis incrementos nas atividades de 
gerenciamento da Unidade. Deve demonstrar a potencialidade da Organização em 
alcançar os resultados propostos, conforme as exigências solicitadas. 
 
2. ITEM QUALIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, ESTE ITEM 
CORRESPONDE ATÉ 26 PONTOS POSITIVOS. 
2.1. Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho 
dos serviços para a eficácia das ações de assistência e a humanização das 
relações entre equipe profissional, usuários da Maternidade de Risco Habitual 
Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” e comunidade. Identifica ações de 
Qualidade em dois aspectos, a partir da instituição de comissões internas de 
monitoramento dos serviços, e ações voltadas à humanização das relações no 
Hospital. 
 
3. ITEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA GERENCIAL – NO CONJUNTO DA 
PROPOSTA, ESTE ITEM CORRESPONDE ATÉ 45 PONTOS POSITIVOS. 
3.1. Identifica capacidade gerencial demostrada por experiências anteriores bem-
sucedidas, estrutura diretiva, habilidade na execução das atividades, meio de 
suporte para a efetivação das atividades finalísticas assistenciais, com 
profissionais habilitados, na busca de desenvolvimento tecnológico e científico para 
a saúde coletiva. Observa os meios sugeridos, custo, cronogramas e resultados. 
 
4. ITEM ECONÔMICO – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, ESTE ITEM 
CORRESPONDE ATÉ 05 PONTOS POSITIVOS. 
4.1. Detalha a programação financeira das despesas de custeio e investimento 
necessárias para o pleno funcionamento da maternidade, até o limite de despesa 
pré-fixada para cada mês de execução do contrato, na promoção de um 
atendimento humanizado com atenção integral do usuário do Sistema Único de 
Saúde. 
 
1.ITEM ATIVIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, CORRESPONDE ATÉ 24 
PONTOS POSITIVOS. 
Avalia a adequação da proposta de organização dos serviços e execução das 
atividades assistenciais à capacidade operacional do Hospital. 

 
1.ATIVIDADE – AVALIA AS AÇÕES PROPOSTAS PARA A  

ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

ATÉ 24 
PONTOS 

 Fluxos	operacionais	compreendendo	circulação	
em	áreas	restritas,	áreas	externas	e	áreas	de	
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IMPLANTAÇÃO DE 
FLUXOS 

A forma de apresentação 
será considerada 
levando-se em conta a 
clareza e o entendimento 
do fluxo 

 

internamento.	 Até 01 ponto 

Fluxos para registros e documentos de 
usuários e documentos administrativos. 

Até 01 ponto 

Fluxo unidirecional para materiais 
esterilizados.  

Até 01 ponto 

Fluxo unidirecional para roupas. Até 01 ponto 

Fluxo unidirecional de resíduos 
hospitalar 

Até 01 ponto 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DA 
GESTÃO 

 

 

 

Proposta para implantação de Logística 
de Suprimentos. 

Até 02 pontos 

Proposta para Política de Recursos 
Humanos a ser implantada. 

Até 03 pontos 

Proposta para Regimento Interno da 
maternidade. 

Até 02 pontos 

Proposta para Regimento do Serviço de 
Enfermagem. 

Até 01 ponto 

Proposta para Regimento do Corpo Clínico 
Multiprofissional. 

Até 01 ponto 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE 
PROCESSOS 

 

Apresentação de Manual de Protocolos 
Operacionais Padrão Assistenciais e 
Algoritmos para Procedimentos Médicos. 

Até 01 ponto 

Apresentação de Manual para Orientação 
de Rotinas Administrativas para 
Faturamento dos Procedimentos. 

Até 01 ponto 

Apresentação de Manual de Rotinas para 
Administração Financeira. 

Até 01 ponto 

Apresentação de Manual de Rotinas 
Administrativas para a Gerência de 
Almoxarifado e Patrimônio.  

Até 01 ponto 

Apresentação de Proposta de Educação em 
Saúde/ Capacitação. 

Até 01 ponto 
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INCREMENTO DE 
ATIVIDADE 

 

Em 5% acima das metas anuais (sem 
elevar custos). 

Até 01 ponto 

Em 10% acima das metas anuais (sem 
elevar custos). 

Até 01 ponto 

Em maior ou igual a 15% acima das metas 
(sem elevar  custos). 

Até 01 ponto 

Proposição de outras especialidades além 
das constantes no perfil da unidade. 

Até 01 ponto 

Proposição de Projetos Assistenciais de 
Saúde e/ou Sociais. 

Até 01 ponto 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM ATIVIDADE: 24 
PONTOS 

 

2. ITEM QUALIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE ATÉ 26 
PONTOS POSITIVOS. 
 
Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos 
serviços para a eficácia das ações de assistência e a humanização das relações 
entre equipe profissional, usuários do hospital e comunidade. Identifica ações 
voltadas para a Qualidade Objetiva, a partir da instituição de comissões internas de 
monitoração dos serviços e ações voltadas à Qualidade relacionadas com a 
humanização das relações na Maternidade. 
 

2.1 QUALIDADE OBJETIVA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS DO PLANO 
DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE: 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA ATÉ 18 

PONTOS 

 

Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

Até 0,4 pontos 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 

 

Comissão de Ética  

Médica e de 

Enfermagem 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

Até 0,4 pontos 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 

 Proposta de Constituição (membros, Até 0,4 pontos 
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Comissão de Análise  

e Revisão de Prontuários 

finalidade) 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 

 

Comissão Hospitalar de 
Epidemiologia 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

Até 0,4 pontos 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 

 

Comissão de 

Revisão de Óbitos 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

Até 0,4 pontos 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 

 

Comissão de Segurança 
do Paciente 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

Até 0,4 pontos 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 

 

Comissão Intra-hospitalar  

de Hemoterapia 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

Até 0,4 pontos 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 

 

Comissão de Nutrição  

Enteral e Parenteral 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

Até 0,4 pontos 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 

 

Comissão de 
Padronização de Materiais, 

Medicamentos e 
Equipamentos 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

Até 0,4 pontos 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 

 

Comissão de  

Gerenciamento de  

Riscos 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

Até 0,4 pontos 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 
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Comissão de  

Gerenciamento de 
Resíduos 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

Até 0,4 pontos 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 

 

Comissão Interna de  

Prevenção de Acidentes 

Proposta de Constituição (membros, 
finalidade) 

Até 0,4 pontos 

Proposta de Regimento Interno  Até 0,7 pontos 

Cronograma de Atividade Anual  Até 0,4 pontos 

2.2. QUALIDADE DO ATENDIMENTO - AVALIA MEDIDAS DE 
PROMOÇÃO DE RELAÇÃO HUMANA E APOIO SOCIAL NA 
COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA DA MATERNIDADE  

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

ATÉ 08 PONTOS 

 

 

 

ACOLHIMENTO 

Manual com indicação das formas de 
notificação, recepção, orientação social 
e apoio psicossocial aos usuários e 
familiares, conforme a Classificação de 
Risco.  

 

Até 02 pontos 

Instrução com definição de horários, 
critérios e medidas de controle de risco 
para as visitas aos usuários.  

 

Até 01 ponto 

 

 

 

ATENDIMENTO 

Proposta para a implantação de 
orientações quanto às formas de 
acomodação e conduta para os 
acompanhantes.  

 

Até 01 ponto 

Proposta para implantação de Serviço 
de Atendimento ao Usuário – SAL, com 
realização periódica de Pesquisa de 
Satisfação do usuário, com definição de 
uso das informações.  

 

Até 02 pontos 

Proposta para implantação de Serviço 
Humanizado de Atendimento ao 
Usuário, com foco no atendimento 
ambulatorial especializado e na 
dispensação das autoridades de 
exames. 

 

Até 02 pontos 

OS SUBITENS QUALIDADE OBJETIVA +  QUALIDADE DO ATENDIMENTO SOMAM ATÉ 
26 PONTOS.  
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3. ITEM TÉCNICA – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE ATÉ 45 
PONTOS POSITIVOS. 
Identifica capacidade gerencial demostrada por experiências anteriores bem 
sucedidas, estrutura diretiva, habilidade na execução das atividades, meio de 
suporte para a efetivação das atividades finalísticas assistenciais, com profissionais 
habilitados, na busca de desenvolvimento tecnológico e científico para a saúde 
coletiva. Observa os meios sugeridos, custo, cronogramas e resultados. 
A Organização Social que receber pontos pela capacidade de seu corpo técnico 
deverá manter o mesmo profissional ou outro com as mesmas certificações ou 
capacitações técnicas até o final do contrato de gestão a ser celebrado. 

 
3. TÉCNICA – AVALIA A CAPACIDADE GERENCIAL DA 
PROPONENTE QUANTO A ADMINISTRAR UM HOSPITAL  E 
CONDUZIR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS COM BOM NÍVEL DE 
DESEMPENHO, COM EQUIPE TITULADA NAS ÁREAS QUE 
SE PROPÕE ASSISTIR, CONFORME CRITÉRIO DEFINIDO EM 
ANEXO.  

PONTUAÇÃO MÁXIMA 
ATÉ 45 PONTOS 

TOTAL POR 
ITEM 

TOTAL 

  
EX

PE
R

IÊ
N

C
IA

 M
ÍN

IM
A

 A
N

TE
R

IO
R

 E
M

 G
ES

TÃ
O

 E
M

 
SE

R
VI

Ç
O

S 
D

E 
SA

Ú
D

E 
PÚ

B
LI

C
A

 

Comprovação, pela entidade, de experiência 
mínima de dois (2) anos em gestão de serviços de 
saúde pública em unidade hospitalar ou 
experiência mínima de dois (2) anos em execução 
de prestação de serviços de programas e políticas 
de atenção à saúde preconizados, implantados e 
financiados pelo Ministério da Saúde, através de 
comprovação (convênio ou contrato) fornecida por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 
 
 

Até 10 
pontos 

Até 18 
pontos 

Comprovação, pela entidade, de corpo técnico com 
experiência mínima de 12 meses, em atividades de 
saúde pública em unidade que atenda urgências e 
emergências em Neonatologia e Obstetrícia ou que 
possua Programa de Residência Médica e de 
Enfermagem em Obstetrícia e Neonatologia. Cada 
certidão somará 04 pontos, podendo ser 
reconhecida a apresentação de até uma 
experiência.   

 
 

Até 04 
pontos 

Comprovação, pela entidade, de corpo técnico com 
experiência mínima de 12 meses, em gestão de 
serviços de saúde pública em unidade com média 
e alta complexidade ou em unidade com 
atendimento em Gestação de Alto Risco ou em 
unidade com UTI Neonatal. Será considerada a 
apresentação de até uma experiência, que valerá 
04 pontos.  

 
 

Até 04 
pontos 

ES
TR

U
TU

R
A

 
D

IR
ET

IV
A

 
D

O
 

H
O

SP
IT

A
L Apresentação de organograma com definição das 

competências de cada membro do seu corpo 
Até 01 ponto  

Até 01 
ponto 

IM P L A N T A Ç Ã O
 

E IM P L E M E N T A Ç Ã O
 

D O S 
 

S E R VI Ç O S D A
 

E Q U
I P E IN T E R D
I S C
I P LI N A R
  Apresentação do quadro do pessoal médico por 

área de atenção, compatível com as atividades na 
Até 01 ponto  
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Proposta Técnica, constando forma de vínculo, 
horário e quando for o caso, título de especialistas 
dos responsáveis pelos serviços (observar a 
legislação para cada caso) 
 

Até 06 
pontos 

Protocolos assistenciais de atenção médica e de 
rotinas operacionais para todos os serviços da 
unidade 

Até 1,5 ponto 

Apresentação de quadro de pessoal técnico por 
área de atividade profissional, compatível com as 
atividades da proposta técnica, constando forma 
de vínculo e horário 

Até 01 ponto 

Protocolos Operacionais Padrões de Enfermagem 
(rotinas por nível de qualificação dos profissionais) 
nas áreas de interação/enfermarias, UTI central de 
esterilização, centro cirúrgico incluindo a 
recuperação pós anestésica – RPA e 
emergenciais. 

Até 1,5 ponto 

Instrução para o funcionamento do serviço social e 
de reabilitação fonoaudiologia e fisioterapia com 
especificação de estrutura, normas e rotinas, 
definidas as áreas de emergência, horário e equipe 
mínima  

Até 01 ponto 

IM
PL

A
N

TA
Ç

Ã
O

 E
 

IM
PL

EM
EN

TA
Ç

Ã
O

 D
O

S 
SE

R
VI

Ç
O

S 
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
VO

S,
 

FI
N

A
N

C
EI

R
O

S 
E 

G
ER

A
IS

 

Normas para o funcionamento do serviço de 
Administração Geral com especificação de 
estrutura de rotinas, horário e equipe mínima 

Até 1,5 ponto 

 
 

Até 06 
pontos 

Normas para a realização dos procedimentos de 
aquisição de materiais, recebimento, guarda e 
distribuição na maternidade 

Até 1,5 ponto 

Apresentação da padronização de medicamentos e 
materiais médicos hospitalares. 

Até 1,5 ponto 

Apresentação de critérios para a contratação de 
serviços sublocados para análise clínica, imagem, 
análise gráfica, nutrição, vigilância e outros. 

Até 1,5 ponto 

C
IÊ

N
C

IA
 E

 
TE

C
N

O
LO

G
IA

 

Parcerias com instituições para desenvolvimento 
de projetos de pesquisa na área da assistência 
hospitalar e/ou de saúde pública. 

Até 01 ponto 

 
Até 03 
pontos Apresentação de projeto de Tecnologia da 

Informação com vista à melhoria do atendimento 
ao usuário e ao controle gerencial da Unidade. 

Até 02 
pontos 

PO
LÍ

TI
C

A
 D

E 
R

EC
U

R
SO

S 
H

U
M

A
N

O
S Proposta para estabelecimento de Normas para 

Seleção de Pessoal, Contrato de Trabalho e 
Avaliação de Desempenho. Sugestão de Condutas 
para combater absenteísmo e estimular produção. 

 
Até 03 
pontos 

 
 
 
 
 
 

Até 10 
pontos 

Proposta para registro e controle de pessoal e 
modelo para escalas de trabalho. 

Até 01 ponto 

Convênio de cooperação técnica com entidades de 
ensino para desenvolvimento de estágios 
curriculares e treinamentos. 

Até 01 ponto 

Apresentação de projeto em educação permanente 
com vista à capacitação da equipe interdisciplinar 

Até 03 
pontos 
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da Maternidade. 
Apresentação de projeto de valorização e 
qualidade de vida profissional. 

Até 02 
pontos 

IM
PL

A
N

TA
-Ç

Ã
O

 
E 

FU
N

C
IO

N
A

-
M

EN
TO

 
D

O
S 

SE
R

VI
Ç

O
S 

Proposta Técnica para implantação e pleno 
funcionamento dos serviços de atenção à saúde, 
administrativos, financeiros e gerais, em até 90 
(noventa) dias 

Até 01 ponto  
Até 01 
ponto 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA: 45 PONTOS 

 

4. PROPOSTA ECONÓMICA FINANCEIRA - A Proposta 
Econômica deverá ser apresentada no ANEXO MODELO DE 
PLANILHA DE CUSTOS / DESPESAS MENSAIS  

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA  

ATÉ 05 PONTOS 

TOTAL POR 
ITEM 

TOTAL 

Programação 
financeira  

Detalhamento de todas as despesas 
necessárias para o pleno funcionamento da 
maternidade com base no limite de despesa 
pré-fixada para cada mês dos 36 (trinta e seis) 
de execução do contrato  

 

Até 1,0 ponto 

 

 

 

 

 

Até 5 
pontos 

Detalhamento financeiro dos impactos das 
alterações contratuais com pessoal, com 
prestadores de serviços, com os fornecedores 
de medicamentos e insumos, entre outros, 
levando em consideração a majoração do valor 
global em até 3% (três por cento) do décimo 
terceiro mês ao vigésimo quarto mês em 
relação ao limite pré-fixado para os 12 (doze) 
primeiros meses de vigência do contrato.  

 

 

 

Até 0,75 ponto 

Detalhamento financeiro dos impactos das 
alterações contratuais com pessoal, com 
prestadores de serviços, com os fornecedores 
de medicamentos e insumos, entre outros, 
levando em consideração a majoração do valor 
global em até 3% (três por cento) do vigésimo 
quinto ao trigésimo sexto mês, em relação ao 
período que vai do décimo terceiro ao vigésimo 
quarto mês de vigência do contrato. 

 

 

 

Até 0,75 ponto 
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Detalhamento das despesas na fase de 
implantação dos serviços necessários para o 
funcionamento da maternidade em até 90 
(noventa) dias.  

 

Até 1,5 ponto 

A programação financeira considerou a taxa de 
até 6% (seis por cento) do repasse mensal com 
despesa compartilhada. 

Até 1,0 ponto 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM A PROPOSTA 
ECONÔMICO-FINANCEIRA: 5 PONTOS  

 

1.Para cada item e subitens avaliados, será atribuída nota entre 0 (zero) e até a 
pontuação máxima, conforme indicado nos quatro quadros dos critérios de 
avaliação e julgamento das propostas técnicas e sua classificação. 

1.1.As pontuações serão estabelecidas dentro do seguinte parâmetro: 

(a)Atendido: quando o subitem obtiver a pontuação máxima atribuída a ele; 

(b)Atendido em maior parte: quando o subitem obtiver nota acima de 50% 
(cinquenta por cento) e abaixo de 100% (cem por cento) da pontuação máxima 
atribuída a ale; 

(c)Atendido em parte: quando o subitem obtiver 50% (cinquenta por cento) da 
pontuação máxima atribuída a ele; 

(d)Atendido em menor parte: quando o subitem obtiver pontuação acima de 0 
(zero) e abaixo que 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima atribuída a 
ele; 

(e)Não atendido: quando o subitem obtiver nota 0 (zero). 

2.Serão desclassificadas as propostas técnicas que: 

2.1.Não atingirem uma pontuação total mínima de 80 (OITENTA) pontos; 

2.2.Não atenderem às exigências deste Instrumento; e  

2.3.Que contiverem uma estimativa de despesas para custeio e para metas das 
atividades da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE 
MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO, com valores manifestamente 
inexequíveis. 

3.Quanto aos CRITÉRIOS DE DESEMPATE serão considerados os seguintes 
itens: 
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(a) Havendo empate, será vencedora a organização social de saúde que 
apresentar maior pontuação no critério de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  

(b) Persistindo o empate, considerar-se-á vencedora a organização social de 
saúde que tiver obtido maior pontuação no critério previsto na PROPOSTA 
QUALIDADE, que consta no Plano de Trabalho 

(c) Não sendo resolvido o desempate pelos dois critérios anteriores, será 
declarada vencedora a organização social de saúde, que tiver obtido maior 
pontuação no quesito previsto na PROPOSTA DE ATIVIDADE, que consta no 
Plano de Trabalho. 

 
ANEXO IV – MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

DE PESSOAL 
 
1. CARGO: ………………………………………………... 
 
 1. Nome:                                                                                 

CPF: 

 2. Cursos de formação acadêmica superior, reconhecido pelo MEC: 

 2.1. Curso: 

 2.2. Instituição: 

 2.3. Período: 

 

 

 3. Cursos de pós-graduação, em nível de Especialização, concluído com carga horária mínima 
de 360 horas, reconhecido pelo MEC: 

 3.1. Curso. 

 3.2. Instituição: 

 3.3. Período: 

 3.4. Carga Horária: 

 

 

 4. Cursos de pós-graduação, em nível de Mestrado, reconhecido pelo MEC: 

 4.1. Curso: 

 4.2. Instituição: 

 4.3. Período: 
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 4.4. Carga Horária: 

 

 

 5. Cursos de pós-graduação, nível de Doutorado, reconhecido pelo MEC: 

 5.1. Curso: 

 5.2. Instituição: 

 5.3. Período: 

 5.4. Carga Horária 

 

 

 6. Experiência em cargos de direção ou coordenação de entidades: 

 6.1. Instituição onde trabalhou: 

 6.2. Período: 

 6.3. Cargos ocupados/funções exercidas: 

 6.4. Experiencia adquirida (principais atividades desenvolvidas e realizações): 

 

 

 7. Experiência em cargos de direção ou coordenação de entidades: 

 7.1. Instituição onde trabalhou: 

 7.2. Período: 

 7.3. Cargos ocupados/funções exercidas: 

 7.4. Experiência adquirida (principais atividades desenvolvidas e realizações): 

 

 

 8. Exercício de atividade profissional de nível superior em emprego/cargos/especialidades ou de 
gestão: 

 8.1. Instituição onde trabalhou: 

 8.2. Período: 

 8.3. Cargos ocupados/funções exercidas: 

 8.4. Experiência adquirida (principais atividades desenvolvidas e realizações): 
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A comprovação da formação acadêmica de nível universitário será feita mediante a 
apresentação de fotocópia autenticada do diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de graduação de nível universitário, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC. 
Para a comprovação da conclusão de curso de pós-graduação em nível de 
especialização, será aceito o certificado de conclusão de curso de pós-graduação ou 
declaração de curso acompanhado do histórico do curso, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 horas, e que esteja de acordo 
com a Resolução CNE/CES nº 1, 8 de junho de 2007. 
Para a comprovação da conclusão de curso de pós-graduação em nível de 
mestrado ou de doutorado, será aceito o diploma, devidamente registrado, expedido 
por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado do histórico escolar. 
Para cursos de pós-graduação não concluídos no exterior, será aceito o diploma 
desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil. 
 
Para a comprovação de experiência profissional, serão aceitas as seguintes opções:  
 
a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, das partes 
referentes á identificação e ao contrato de trabalho, acrescida de declaração do 
empregador que informe o período, com início e fim, se for o caso, e a espécie do 
serviço de nível superior realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, 
se realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área 
privada; ou 
 
b) Declaração ou certidão de tempo de serviço que conforme o período, com 
início e fim, se for o caso, e a espécie do serviço realizado, com a descrição das 
atividades desenvolvidas, se realizado na área pública; ou 
 
c) Contrato de prestação de serviços de nível superior ou Recibo de 
Pagamento de Autônomo – RPA acrescido de declaração do contratante que 
informe o período, com início e fim, se for o caso e a espécie do serviço realizado, 
no caso de serviço prestado como autônomo. 
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ANEXO V – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

 
 
SETOR 

 

 
ÁREA DE 

TRABALHO 

 
CATEGORIA FUNCIONAL 

 
 

 
CARGA 

    HORÁRIA 
SEMANAL 

 

 
QUANTIDA-

DE 

 
SALÁRIO 

(R$) 

 
ESCALA 

      

      

      

      

      

      

TOTAL                    
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ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS / DESPESAS MENSAIS 

 
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 

 
   RECEITAS 
OPERACIONAIS 

 MÊS 1- 
 ANO 

MÊS 2          
  ANO 

MÊS 3- 
  ANO 

  MÊS 4- 
  ANO 

  MÊS 5- 
  ANO 

 MÊS 6- 
  ANO 

  MÊS 7- 
  ANO 

 MÊS 8- 
 ANO 
 

 MÊS 9- 
  ANO 

 MÊS10- 
 ANO 

MÊS11- 
  ANO 

MÊS12- 
  ANO 

  T 
  O 
  T 
  A 
  L 

Repasse Contrato de 
Gestão/Convênio 
(Fixo + Variável)  

             

Repasse Programas 
Especiais/Eventuais  

             

Total (1)    0   0    0    0    0    0    0   0    0    0    0    0    0 

SUS/ Ambulatório 

Total (1)    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 

 “Demais Receitas” 
(Convênios) 

             

“Receitas Extras”              

Obtenção de 
Recursos Externos à 
SESA/AP   

             

Outras Receitas               

Reembolso de 
Despesas  

             

Resultado de 
Aplicação Financeira  

             

Total (3)    0    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 

Total Geral das 
Receitas  (1) + (2)+ 
(3) 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

DESPESAS OPERACIONAIS 

1. Pessoal    0    0    0   0   0    0    0    0    0    0    0 1      0  

1.1. Ordenados              

1.2. Encargos Sociais               

1.3. Provisões (13º 
+Férias) 

             

1.4. Benefícios               
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1.5. Outras Formas 
de Contratação (Ex. 
RPA) 

             

2 
Material/Medicamen
tos  

 
  0 

 
  0 

 
   0 

 
  0 

 
   0 

 
  0 

 
  0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
    0 

 
   0 

 
   0 

2.1. Materiais Médico 
Hospitalar    

             

2.2. Medicamentos               

 3. Materiais 
Diversos  

   
   0 
 

 
  0 
 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

3.1. Materiais de 
Higienização  

             

3.2. Material/Gêneros 
Alimentícios 

             

3.3. Materiais de 
Expediente  

             

3.4. Combustível               

3.5. GLP              

3.6. Materiais de 
Manutenção  

             

3.7. Outras Despesas 
com Materiais 
Diversos  

             

4. 
Seguros/Impostos/T
axas 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 
 

 
   0 

 
   0 

 
    0 

 
    0 

 
   0 

4.1. Seguros (Imóvel 
e Automóvel) 

             

4.2. Impostos/Taxas 
(Ex: IOF, Taxas 
Bancárias, ARPE, 
etc.)  

             

5. Gerais     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 

5.1. Telefonia               

5.2. Água               

5.3. Energia Elétrica               

5.4. Outras Despesas 
Gerais  
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6. Depreciação       0    0    0     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 

6.1. Depreciação              

7. Prestação de 
Serviços Terceiros  

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

     
   0 

 
   0 
 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

7.1. Assistenciais               

7.1.1. Pessoa 
Jurídica  

             

7.1.2. Pessoa Física               

7.1.3. Cooperativa               

7.2. Administrativos               

7.2.1. Pessoa 
Jurídica  

             

7.2.2. Pessoa Física               

7.2.3. Cooperativa   
   

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

 
   

      

Total Geral das 
Despesas  

 
   0 
 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
  0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

 
   0 

Déficit/Superávit    0    0    0   0   0      0    0    0    0   0   0   0    0 

8. Investimentos              

8.1.Equipamentos              

8.2. Moveis e 
Utensílios  

             

8.3. Obras e 
construções  

             

       TOTAL     0    0    0    0    0    0    0      0    0     0       0     0    0 
 
1. Na elaboração da proposta financeira devem ser obedecidas, obrigatoriamente, 
as seguintes orientações: 
1.1. Deverão ser preenchidas 3 (três) planilhas, conforme os períodos abaixo: 
 
(a) A primeira planilha apresentará o custeio das despesas do primeiro ao décimo 
segundo mês de vigência do contrato de gestão;  
(b) A segunda planilha apresentará o custeio das despesas do décimo terceiro ao 
vigésimo quarto mês de vigência do contrato de gestão; 
(c) A terceira planilha apresentará o custeio das despesas do vigésimo quinto ao 
trigésimo sexto mês de vigência do contrato de gestão; 
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1.2. A Organização Social da Saúde participante do Processo Público de Seleção 
deverá, obrigatoriamente, apresentar a memória de cálculo de cada item que irá 
compor as três planilhas listadas no item 1.1. 
 
1.2.1. Nas despesas com pessoal, no regime da CLT, com 44 horas semanais de 
atividades renumeradas, deverá constar, no mínimo, a função, salário nominal e os 
encargos trabalhistas e previdenciários. 
1.2.2. Para os profissionais, em regime da CLT, que atuarão em escalas de trabalho 
deve apresentar a escala espelho, que cobrirá toda a atividade em que estão 
vinculados. 
1.2.3. Para os profissionais contratados em regime de pessoa jurídica, detalhar os 
dados quantitativos e financeiros de cada profissional e serviço. 
1.2.4 Para as despesas com material/medicamentos, detalhar os itens de forma 
sintética, que compõe essa despesa. 
1.2.5. As despesas com materiais diversos deverão ter o seu detalhamento 
envolvendo o tipo de cada serviço, com seu respectivo preço quantitativo. 
1.2.6. Casos que não foram listados nos itens de 1.2.1 a 1.2.5 deverão também ser 
apresentados nos mínimos detalhes. 
1.3. A Organização Social de Saúde que não apresentar a memória de cálculos nos 
temos indicados no item 1.2 não terá a sua proposta econômico – financeira 
avaliada, conforme o critério 4 do ANEXO III – MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E SUA CLASSIFICAÇÃO, assim 
receberá a nota zero no referido critério. 
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ANEXO VII – TABELA DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS POR 

AMBIENTES 
 
Segue abaixo a relação dos equipamentos que serão adquiridos pela 
CONTRATADA, necessários para o início das atividades de gestão da 
MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – DRA. 
EUCLÉLIA AMÉRICO.  
Os equipamentos devem atender a tensão elétrica da edificação da unidade, a 
Resolução MS/ANVISA Nº 36, de 03 de junho de 2008, RESOLUÇÃO Nº 7, DE 24 
DE FEVEREIRO DE 2010. 
Com atenção aos materiais e equipamentos para uso exclusivo da UTI Neonatal de 
acordo com a faixa etária e biótipo do paciente. 
Os preços dos itens foram obtidos a partir das três cotações, em sua maioria, para 
cada item consultado no banco de preços, pela Secretaria de Estado da Saúde do 
Amapá no período de pesquisa de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme Tabela 1. A 
memória de consulta se encontra arquivada no banco de dados da Comissão. 
 
TABELA 1 – MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS A SEREM 
ADQUIRIDOS PARA A MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE 
MACAPÁ – DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
01 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE 

COM PEDESTAL, com as características mínimas: 
• Aparelho de pressão Hospitalar, haste em alu-

mínio, livre de mercúrio, visor claro; 
• Faixa de medição de 0 a 300 mmHg e precisão 

certificada de ± 3 mmHg; 
• Visor grande de 6″ (15 cm) para facilitar a leitura; 
• Corpo em policarbonato de alta durabilidade; 
• Compartimento traseiro em metal para armaze-

namento da braçadeira e pêra;  
• Com  manguito e pêra em PVC, braçadeira em 

nylon e fecho em velcro; 
• Aprovado pelo INMETRO. 

UNID. 06 

02 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE 
PULSO, com as características mínimas: 

• Medidor de pressão e pulsação  com medição no 
pulso; 

• Totalmente Automático; 
• Indicador de Arritmia Cardíaca; 
• Média Automática das 3 últimas medições; 
• Indicador Gráfico de Nível de Hipertensão; 
• Memória para 120 resultados com hora e data; 
• Tripla zona de memória; 
• Totalmente Automático; 
• Aprovado pelo INMETRO. 

UNID. 10 



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

99 de 258

	
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	
	

	
	

 
03 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE 

BRAÇO, com as características mínimas: 
• Monitor de pressão arterial automático digital de 

Braço para medição da pressão arterial e dos 
batimentos cardíacos em pacientes adulto; 

• Detecta batimentos cardíacos irregulares duran-
te a medição e mostra um sinal de aviso com o 
resultado da medição; 

• Método oscilométrico de medição de pressão ar-
terial; 

• Tela em Lcd; 
• Capacidade para armazenar o resultado das úl-

timas 30 medições;  
• Possui Indicador de Hipertensão que alerta 

quando a pressão arterial ultrapassa os padrões 
estabelecidos pelas organizações internacionais 
de cardiologia; 

• Com braçadeira universal que se adapta a cir-
cunferências de braços de 22 a 42 cm; 

• Fonte de alimentação 4 pilhas "AA" de 
1,5v. 

 

UNID. 10 

04 
 

APARELHO DE ANESTESIA, com as características 
mínimas: 

• Equipamento microprocessado para atender pa-
cientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos 
mórbidos;  

• Estrutura em material não oxidante;  
• Com prateleira para suporte de monitores; Gave-

tas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, 
sendo no mínimo 02 com travas;  

• Com sistema de autoteste ao ligar o equipamen-
to com detecções de erros e  falhas de funcio-
namento;   

• Com sensor de fluxo único universal para paci-
entes adultos a neonatos; Com possibilidade do 
uso de sensor de fluxo autoclavável;  

• Válvulas para controle de fluxo e pressão com 
sistema de segurança para proteger o paciente 
de pressão e fluxos inadequados;  

• Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas 
para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxi-
gênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser 
uma única para ar comprimido ou com monitora-
ção digital com entrada para oxigênio (O2), ar 
comprimido e óxido nitroso (N2O);  

• Sistema de segurança para interromper automa-
ticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; 
Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, 

UNID. 02 
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permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com 
sistema de segurança para o agente selecionado 
(se ofertado sistema que permite o acoplamento 
para 01 vaporizador, deverá ser entregue supor-
te para acoplar o segundo vaporizador);  

• Sistema de circuito paciente de rápida monta-
gem e desmontagem pelo operador e passível 
de esterilização; Traquéias, válvulas, cirucuitos 
respiratórios, canister e sistema de entrega de 
volume, autoclaváveis; Canister para armazena-
gem de cal sodada; Possibilidade de sistema de 
exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ven-
tilador eletrônico microprocessado, com display 
LCD com tela colorida;  

• Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manu-
al; Ventilação com respiração espontânea sem 
resistência do ventilador; Ventilação controlada a 
volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação con-
trolada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ven-
tilação mandatória intermitente sincronizada 
(SIMV);  

• Controles Ventilatórios mínimos: Volume corren-
te; Pressão; Frequência respiratória; Relação 
I:E; Pausa inspiratória; Peep;  

• Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; 
Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo 
FiO2; Falha de energia elétrica;  

• Monitoração numérica de pressão de pico, mé-
dia, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; 
Monitoração de frequência respiratória, volume 
corrente, volume minuto e fração inspiratória;  

• Alimentação elétrica bivolt automático e bateria 
interna com autonomia de pelo menos 30 minu-
tos; 

• Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo:  
ü 02 circuitos para pacientes, sendo 01 ta-

manho adulto e 01 tamanho infantil, au-
toclaváveis.  

ü 01 balão para ventilação manual adulto, 
ü  01 balão para ventilação manual infantil.  
ü 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano;  
ü 04 sensores de fluxo;  
ü 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, 

sendo uma para oxigênio, uma para óxi-
do nitroso e uma para ar comprimido e 
demais acessórios necessários para o 
perfeito funcionamento do equipamento. 
 

05 
 
 

APARELHO DE RAIOS – X MÓVEL, com as 
características mínimas: 

• Comando e gerador de raios-x;  

UNID. 01 
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• Potência de no mínimo de 20kW ou superior;  
• Sistema de Controle microprocessado;  
• Painel de membrana com teclas do tipo simples 

toque;  
• kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV 

ou maior (com ao menos 23 passos ou mais);  
• mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou 

maior;  
• Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou 

maior;  
• Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor;  
• Programa de detecção de falhas com indicação 

no display digital do painel;  
• Acionamento de ânodo giratório por impulso rá-

pido;  
• Cabo disparador em dois estágios com compri-

mento de no mínimo 3m;  
• Cabo de rede com comprimento de no mínimo 

4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos;  
• Braço articulado pantográfico ou telescópico;  
• Sistema conjugado ao gerador;  
• Estativa porta tubo com braço articulado ou te-

lescópico;  
• Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador 

de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo gira-
tório de rotação de no mínimo 2.800 RPM;  

• Foco duplo de no máximo 1,5mm e 0,6mm ou 
foco único de 0,8mm;  

• Capacidade calórica do ânodo de no mínimo 
105kHU ou superior;  

• Colimador manual com campo luminoso ajustá-
vel indicando área a ser irradiada;  

• Temporizador eletrônico de 30s;  
• Rotação do campo de radiação de pelo menos 

90 graus; 
• Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automá-

tico. 
 

06 
 

APARELHO PARA FOTOTERAPIA REVERSA, com 
as  características mínimas:   

• Berço em acrílico montado sobre carro de trans-
porte móvel com quatro rodízios giratórios de no 
mínimo 4 polegadas, com freios;  

• Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED 
com emissão no espectro azul focado em 455nm 
dispostas na base de berço em acrílico;  

• Abertura superior recebe a sobreposição de uma 
lamina arqueada, com a superfície interna refle-
tora, de modo a jogar a luz de volta para o paci-
ente;  

UNID. 02 
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• Possibilidade de ajuste da intensidade de irradia-
ção em todas as direções;  

• Leito em acrílico transparente com colchão de 
gel moldado, vulcanizado e macio com capa pro-
tetora transparente que permite a passagem da 
irradiação da fonte para o paciente sem oferecer 
riscos ao paciente;  

• Display alfanumérico e controle microprocessado 
para múltiplas funções;  

• Saída RS232 para impressora/computador;  
• Possuir sistema de proteção contra altas tempe-

raturas; possuir cesto para colocação de objetos;  
• Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 

solicitante. 
 

07 APARELHO FOTOTERAPIA LED COM PEDESTAL, 
características técnicas mínimas:  
• Fototerapia microprocessada de alta intensidade, 

com 15 leds azuis de alta potência  com vida útil es-
timada de 20.000 horas, sem emissão de radiação 
ultravioleta e infra vermelha; 

• Sistema de iluminação auxiliar (leds brancos) para 
visualização do paciente; 

• Ajuste de potência de 0 a 100% e do tempo de te-
rapia do paciente; 

• Gabinete em plástico de engenharia; 
• Display alfanumérico em cristal líquido (LCD), com 

indicação do tempo de tratamento, intensidade dos 
leds azuis, temperatura ambiente, data/hora e tem-
peratura do paciente; 

• Pedestal com ajustes de altura e inclinação; 
• Sistema de ventosas para instalação sobre a cúpula 

das incubadoras; 
•  Braço articulado. 

UNID. 10 

08 ARMÁRIO DE AÇO com as características mínimas: 
• Com 02 portas de abrir; 04 prateleiras internas; 

Puxador estampado na porta;  
• Dimensões mínimas: 190 x 90 x 40 cm (alt. x 

larg. x prof.), na cor cinza;   
• Capacidade mínima 40 kg.    

UNID. 04 

09 ARMÁRIO ALTO FECHADO com as características 
mínimas: 
 

• Armário alto composto por tampo confeccionado 
em madeira MDP de 25 mm de espessura na cor 
a definir; 

• Bordas aparentes encabeçadas com fita de 
poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio 
de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor 
do tampo aplicadas com cola pelo sistema 

UNID. 20 
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hotmelt; 
• Parte estrutural do móvel confeccionado em 

madeira MDP com 18 mm de espessura na cor a 
definir; 

• Prateleiras internas com regulagem (cinco); 
• Portas em madeira MDP de 18 mm na mesma 

cor do tampo, puxadores de polipropileno em 
formato de alça, com fechadura em aço 
niquelado com tambor de giro simples 180º e 02 
(duas) chaves escamoteáveis com revestimento 
em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo 
com regulagens horizontais e verticais;  

• Base em aço galvanizado sae 1010/1020, 
retangular com 50x20#0,95mm, possuindo 
sapatas reguladoras de nível sextavado em 
polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem 
regulagens de nivelamento até 15mm, cor a ser 
definida pelo órgão; 

• Ou similar de igual ou melhor qualidade; 
• Dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (LxPxA); 
• Variação máxima de 5% nas medidas para mais 

ou para menos). 
. 

10 ARMÁRIO BAIXO FECHADO com as características 
mínimas: 
 

• Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 
espessura, na cor a definir; 

• Bordas aparentes encabeçadas com fita de 
poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio 
de 2,5 mm em suas extremidades na mesma cor 
do tampo aplicadas com cola pelo sistema 
hotmelt; 

• Parte estrutural do móvel confeccionado em 
madeira MDP com 18 mm de espessura na cor a 
definir; 

• Prateleiras internas com regulagem; 
• Portas em madeira MDP de 18 mm na mesma 

cor do tampo, puxadores de polipropileno em 
formato de alça, com fechadura em aço 
niquelado com tambor de giro simples 180º e 02 
(duas) chaves escamoteáveis com revestimento 
em polipropileno, dobradiças de aço do tipo copo 
com regulagens horizontais e verticais;  

• Base em aço galvanizado sae 1010/1020, 
retangular com 50x20#0,95mm, possuindo 
sapatas reguladoras de nível sextavado em 
polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem 
regulagens de nivelamento até 15mm, cor a ser 
definida pelo órgão; 

UNID. 16 
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• Ou similar de igual ou de melhor qualidade; 
• Dimensões: 800 x 500 x 740 mm (LxPxA); 
• Variação máxima de 5% nas medidas para mais 

ou para menos). 
 

11 ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE AÇO COM 02 VÃOS 
E 4 PORTAS, com as características mínimas: 
 

• Roupeiro de 2 vãos  e 4 portas. Dimensões: 
Altura 1.900 mm x Largura 690 mm x 
Profundidade 400 mm; 

• Confeccionado predominantemente em chapa 
de aço aço  nº 26 (0,45mm) de espessura;  

• Acabamento: tratamento pelo processo 
anticorrosivo a base de pintura eletrostática a pó 
com camada de 70 microns, com secagem em 
estufa a 240°c. Cor determinada pela 
contratante. 

UNID. 04 

12 ASPIRADOR DE SECREÇÃO, com características 
técnicas mínimas: 
 

• Aspirador elétrico cirúrgico com frasco coletor 
graduado de 5 litros, de plástico autoclavável; 

• Tampa do Frasco coletor com válvula de segu-
rança; 

• Funcionamento: intermitente e continuo; 
• Motor Elétrico: 1/3 HP, isento de óleo (auto lubri-

ficado) e baixo nível de ruído; 
• Vacuômetro calibrado até 30polHg (760mmHg);  
• Aspiração ajustável de 0 a 22polHg ( 560 mmHg) 
• Controle de fluxo aspiratório manual;  
• Tubo condutor em PVC e duas canetas para As-

piração; 
• Móvel confeccionado em fibra de vidro e aço 

com pintura epóxi montado em base sobre rodí-
zios;  

• Pedal elétrico;  
• Interruptor liga/desliga localizado no corpo do 

aparelho;  
• Sinalizador visual de funcionamento;  
• Dispositivo de segurança contra excesso de lí-

quidos;  
• Sistema de proteção, com rearme automático, 

para superaquecimento do motor;  
• Duplo sistema de segurança para interrupção da 

aspiração em caso de frasco cheio; 
• Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automá-

tico. 
 

NORMALIZAÇÃO: 

UNID 04 
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• Produto certificado de acordo com as normas: 
NBR IEC 60601-1, NBR 60601-1-2, NBR 
606061-1-6eNBR IEC 60601-1-9. 

 
DA GARANTIA: 

• Garantia de 24 meses a partir da entrega do 
equipamento. 
 

13 
 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL, com 
características técnicas mínimas:    

• Aspirador cirúrgico, modelo: elétrico portátil; 
• Pressão de vácuo: cerca de 550 mmhg;  
• Fluxo de aspiração: de 15 a 30 lpm; 
• Com 2 frascos em plástico autoclacável , volu-

me: cerca de 3 l; 
• Componentes: sistema antitransbordamento;  
• Filtro bacteriológico; 
• Montado em suporte com rodízios; 
• Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automá-

tico; 
 

UNID 04 

14 AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (ACIMA 
DE 350 LITROS), com características técnicas 
mínimas: 
 

• Equipamento horizontal, com sistema de co-
mando microprocessado, capacidade da câmara 
interna de no mínimo 360 litros;  

• Funcionamento por meio de vapor saturado e 
apresentar estrutura em material anticorrosivo e 
revestimento externo por chapa de aço inoxidá-
vel;  

• Comando micro processado programável com 
no mínimo 9 programas, com display touchscre-
en, manômetro e mano vacuômetro destinados a 
indicar a pressão existente nas câmaras interna 
e externa, chave geral e botão de emergência; 

• Câmaras externa e interna confeccionadas em 
aço inox AISI 316-L com isolação térmica, a câ-
mara interna deve possuir dreno e uma entrada 
de validação, permitindo a introdução de senso-
res para coleta de dados de temperatura do pro-
cesso;  

• Deve possuir duas portas, barreira sanitária e 
sistema de emergência;  

• Fechamento das portas realizado por meio de 
elevação vertical/guilhotina com sistema de se-
gurança antiesmagamento;  

• Sistema hidráulico com tubulações e conexões 
do conjunto hidráulico devem ser de material an-

UNID 01 
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ticorrosivo e resistente; conexões da câmara de 
esterilização e gerador de vapor devem ser em 
aço inoxidável ou outro material compatível; 
possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de 
água com capacidade suficiente para o gerador 
de vapor;  

• Sistema de segurança que impossibilite o funci-
onamento do equipamento mediante qualquer ti-
po de falha, descuido do operador ou falta de 
suprimentos além de alarmes audiovisuais;  

• Deve conter caixa de comando para proteção de 
sobrecarga;  

• O ruído não poderá exceder ao estabelecido pe-
la portaria ministerial do trabalho; 

• Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automá-
tico. 
 

DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO 
MÍNIMO:  

• 02 carros externos para acomodação dos mate-
riais; 

•  01 carro interno para acomodação dos materi-
ais; 

• 01 sistema de purificador de água por osmose 
(compatível com a capacidade da autoclave), 1 
impressora. 
 

NORMALIZAÇÃO: 
ü Produto certificado de acordo com as normas: 

NBR IEC 60601-1, NBR 60601-1-2 
 

DA GARANTIA: 
ü Garantia de 24 meses a partir da entrega do 

equipamento. 
 

15 AVENTAL PLUMBÍFERO, com as características 
mínimas:  

• Avental cirúrgico tamanho: 100 x 60 cm, confec-
cionado com borracha plumbífera flexível com 
equivalência de 0,50mm de chumbo;  

• Fechamento através de tiras cruzadas com equi-
valência de 0,25mmpb de chumbo, fixadas com 
velcro;  

• Acabamento em nylon lavável. 
 

UNID 02 
 

16 BOMBA ELÉTRICA PARA SUCÇÃO DE LEITE, com 
as características técnicas mínimas: 

• Equipamento elétrico e portátil;  
• Deve possuir nível de sucção ajustável;  
• Produto livre de bisfenol-A (BPA);  

UNID. 05 
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• Deve possuir no mínimo: 01 Motor e 01 Frasco 
de no mínimo 110 ml. 
 

17 BILIRRUBINOMETRO TRANSCUTANÊO, com as 
características técnicas mínimas: 

• Equipamento utilizado para medição transcutâ-
nea de bilirrubina de forma não invasiva, poden-
do ser no próprio leito do paciente;  

• Modo de operação digital, medidas dos níveis de 
bilirrubina sérica em mg/dl ou micromol/l;  

• Indicação digital na tela do instrumento; 
• Permitir a checagem de leitura pelo próprio apa-

relho, por meio de referências instaladas na ba-
se carregadora;  

• Fonte de luz: lâmpada de arco de xenon de im-
pulso ou LED;  

• Acessórios que devem acompanhar o produto: 
ü adaptador ac e base do carregador com 

comando de leitura acoplado;  
ü alimentação por bateria recarregável. 

 

UNID. 03 

18 BIOMBO TRIPLO TOTALMENTE EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304, com as características 
mínimas:  

• Construído em tubos redondos de 22 x 1,20mm, 
em aço inox; 

• faces com movimento de até 360 graus por meio 
de anéis giratórios; 

• Pés providos de seis rodízios giratórios de, no 
mínimo, 02 polegadas;  

• Dimensões mínimas quando aberto: 1,80 x 
1,75m; 

• Acompanha: Cortina em tecido 100% algodão;  
• Garantia mínima de 1 ano. 

 

UNID. 14 

19 BISTURI ELÉTRICO, com as características técnicas 
mínimas: 

• Gerador com potência de 300W, micro controla-
do por microprocessadores capaz de ler a impe-
dância dos tecidos nos modos bipolar e corte, al-
terando a voltagem e a corrente, mantendo  a 
consistência da potência nos diferentes tipos de 
tecidos; 

• Com tecnologia que proteja o paciente contra 
queimaduras em locais alternativos, principal-
mente com o uso de eletrodos de ECG; 

• Os controles de energia podem ser ajustados 
através dos painéis com membranas a prova d 
água com leitura digital de potência; 

• Acionamento de energia através da caneta mo-

UNID 02 
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nopolar e através dos pedais;  
• Ajustes independentes das funções e das saídas 

de energia monopolar;  
• Poderá ser utilizado em pequenas, medias e 

grandes cirurgias, cirurgias convencionais e vi-
deocirurgia;  

• Para os modos de corte, coagulação e bipolar 
em cirurgias laparoscópicas;  

• As saídas de corte baixo e coagulação baixa uti-
lizam voltagens mais baixas para reduzir os ris-
cos da eletrocirurgia; 

• Memoriza a ultima potência em caso de interrup-
ção cirúrgica, permite dois cirurgiões coagularem 
simultaneamente, módulos monopolares e bipo-
lar independentes, uso de pedal monopolar e bi-
polar,uso de pinças monopolares, monitora o 
controle de impedância no eletrodo de retorno do 
paciente (placa); 

• Modos de operação: Bipolar (baixo, médio e ma-
cro);  

• Monopolar (Corte e Coagulação);  
• O equipamento deve dispor de duas saídas mo-

nopolares (canetas e vídeo cirurgia), uma saída 
bipolar e uma entrada para uso de placas des-
cartáveis;  

• Gerador: Corte puro (300W), Blend 1 (200W), 
Coagulação (120W), Coagulação (120W - baixa 
potência) e Bipolar (70W);  

• Deve possuir regulador de alarme sonoro;  
• Deve ser compatível com sistema de gás argô-

nio;  
• Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automá-

tico. 
 
Acessórios:  

• Um (01) carro de transporte; 
• Um (01)pedal monopolar; 
• Um (01)pedal bipolar; 
• Um (01) cabo para eletrodo de retorno pacien-

te/placa; 
• Um (01) adaptador universal para cirurgia lapa-

roscópica. 
• Garantia de 24 meses a partir da entrega do 

equipamento. 
 

20 CADEIRA DE BANHO (HIGIÊNICA) ADULTO, com as 
características mínimas: 
 

• Estrutura em aço inox;  
• Assento reforçado em aço inox,  com tampa em 

UNID 02 
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PVC em  plástico de alta resistência; 
•  Apoio para os pés  fixos em aço inox;  
• poios laterais para os braços removíveis em aço 

inox;  
•  Rodízio a 125mm com freios de dupla ação;  
• Capacidade para até 120kg; 
• Dimensões:  Altura Total 1,00m x Largura Total 

60cm x Profundidade Total 70cm; 
• Garantia mínima de 1 ano. 

21 CADEIRA DE RODAS ADULTO, TOTALMENTE EM 
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com as características 
mínimas: 

• Estrutura em tubo redondo em aço inox de 
20,00mm x 1,20mm;  

• Assento e encosto em aço inox de 20mm; 
• Montada sobre 04 rodas, sendo 02 rodas de 

125mm fixa, na parte dianteira e 02 rodas de 
125mm giratórias na parte traseira com freio; 

• Apoio para os pés móvel em inox;  
• Capacidade de carga mínima de120kg; 
• Dimensões: Altura do piso ao assento de 

0,48cm;  Assento: 0,44 x 0,42m (Largura x Pro-
fundidade); 

• Garantia mínima de 1 ano. 
 

UNID 03 

22 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, TOTALMENTE 
EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com as 
características mínimas: 

• Estrutura em tubo redondo em aço inox de 
20,00mm x 1,20mm;  

• Assento e encosto em aço inox de 20mm;  
• Montada sobre 04 rodas, sendo 02 rodas de  fi-

xa, na parte dianteira e 02 rodas de 125mm gira-
tórias na parte traseira com freio; 

•  Apoio para os pés móvel em inox;  
• Capacidade de carga de 250kg; 
• Dimensões: Altura do piso ao assento de 

0,50cm;  Assento: 0,80 x 0,50m (Largura x Pro-
fundidade); 

• Garantia mínima de 1 ano. 
 

UNID 02 

23 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS com as 
características mínimas 

 
• Estofamento do assento e encosto sem costura 

e com espuma injetada em poliuretano, de no 
mínimo 5 cm de espessura em perfil de PVC nas 
bordas, de alta resistência com densidade de 45 
Kg/m3; 

• Estrutura metálica pintada eletrostaticamente em 

UNID. 50 
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epóxi, rodízios em nylon; 
• O encosto e assento deverão ser em espuma in-

jetada, de poliuretano, revestida em courvin ou 
vinil, sem costuras, vincos ou ressaltos;   

• Dimensões: 
ü Assento: largura 51cm, profundidade 

45cm;  
ü Encosto: largura 44cm altura 49cm;  
ü Variação máxima de 5% nas medidas  

para mais ou para menos. 
 

24 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO E 05 
RODÍZIOS com as características mínimas: 

 
• Estofamento do assento e encosto sem costura 

e com espuma injetada em poliuretano, de no 
mínimo 5 cm de espessura em perfil de PVC nas 
bordas, de alta resistência com densidade de 45 
Kg/m3; 

• Estrutura metálica pintada eletrostaticamente em 
epóxi, rodízios em nylon; 

• O encosto e assento deverão ser em espuma in-
jetada, de poliuretano, revestida em courvin ou 
vinil, sem costuras, vincos ou ressaltos;   

• Braço em formato "T", afixado sob o assento da 
cadeira, apoio em pu, botão lateral para regula-
gem de altura; 

• A regulagem de altura do assento deve ser feita 
através de alavanca de fácil manuseio;  

• Rodízios duplos de nylon com diâmetro mínimo 
de 40mm; 

• Dimensões: 
ü Assento: largura 51cm, profundidade 

45cm;  
ü Encosto: largura 44cm altura 49cm;  
ü Variação máxima de 5% nas medidas pa-

ra mais ou para menos. 
 

UNID. 40 

25 CADEIRA TIPO LONGARINA DE 03 LUGARES COM 
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM 
BRAÇO com as características mínimas:  
 

• Com assento e encosto confeccionado em poli-
propileno injetado de cor a combinar; 

• Estrutura em aço metalon 30x30 pintado pelo 
processo epoxi com secagem em estufa; 

• Ponteiras em polipropileno injetado. 
 

UNID.  20 

26 CADEIRA TIPO LONGARINA DE 02 LUGARES COM 
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM 

UNID.  20 
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BRAÇO com as características mínimas:  
 

• Com assento e encosto confeccionado em poli-
propileno injetado de cor a combinar; 

• Estrutura em aço metalon 30x30 pintado pelo 
processo epoxi com secagem em estufa; 

• Ponteiras em polipropileno injetado. 
 

27 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, com as 
características mínimas: 
 

• Fabricada em polipropileno virgem;  
• Estrutura monobloco; 
• Sem braço; 
• Cor branca; 
• Altura: 89 cm] 
• Largura 44 cm; 
• Comprimento  
• Suporta até 150 kg;  
• Atender as normas ABNT ISO 9001, mediante 

certificação do INMETRO.  
 

UNID. 40 

28 BALANÇO PELVICO PARA PARTO TIPO 
CAVALINHO, com as seguintes características: 
 

• Construído em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm com 
assento e apoio de braços estofados;  

• Apoio de braços com regulagem de altura; 
• Dimensões: 

Largura: 42 cm 
Comprimento: 80 cm 
Altura do assento: 47 cm 
Altura do apoio de braços: 71 a 88 cm 
Peso: 17kg. 
 

UNID 10 

29 BANQUETA E COLETOR PARA PARTO VERTICAL, 
com as características mínimas: 
 

• Em Polietileno de Media Densidade PEMD; Sem  
emendas ou frestas;   

• Aberta na frente, permite total visualização do 
processo do parto;   

• Pode ser usado no chão ou sobre a cama PPP;  
• Coletor encaixa sob a banqueta e se necessário 

pode ser usado após o parto sob o quadril da 
paciente para eventuais procedimentos;  

• Pode ser usado sob o chuveiro; 
• Peso aproximado: 2,5 kg (banqueta);  
• Suporta  1.300 kg de força. 

 

UNID 10 
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30 

BERÇO AQUECIDO, com as características técnicas 
mínimas: 
 

• Equipamento com sistema de aquecimento de 
calor irradiante por elemento aquecedor locali-
zado na parte superior do berço; 

• Possuir giro bilateral no plano horizontal para 
posicionamento do aparelho de raios X;  

• Possuir bandeja para alojamento do filme radio-
gráfico;  

• Leito do recém-nascido construído em material 
plástico radio transparente com laterais rebatí-
veis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao 
paciente, ajustes do leito nas inclinações míni-
mas de Trendelenburg e Próclive;  

• Colchão de espuma de densidade adequada ao 
leito do paciente em material atóxico e autocla-
vável, com revestimento removível e antialérgico 
nas dimensões do berço;  

• Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou simi-
lar, mobilidade através de rodízios com freios e 
pára-choques frontal e traseiro;  

• Display a LED ou LCD para indicação de tempe-
ratura e potência desejada;  

• Memória para retenção dos valores programa-
dos.  

• Sistema de controle microprocessado, com mo-
do de operação servo controlado através de 
sensor ligado ao RN e manual;  

• Relógio Apagar incorporado;  
• Alarmes audiovisuais intermitentes para visuali-

zação da falta de energia; falha na resistência de 
aquecimento; falta de sensor ou desalojamento 
do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; 
alta temperatura prolongada; advertência de ro-
tina;  

• Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: 
Bandeja sob o leito para armazenamento de ma-
teriais diversos e haste para suporte de soro;  

• Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automá-
tico. 
 

• NORMALIZAÇÃO:  
• NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica) 
• NBR IEC 60601-2 (compatibilidades ele-

tromagnética); 
•   NBR IEC 60601-2- 21(Segurança em 

berços aquecidos) 
• Garantia de 24 meses a partir da entrega do 

equipamento. 

UNID 02 
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31 BERÇO AQUECIDO, COM GAVETA PARA RAIOS X E  

BALANÇA INTEGRADA, com as características 
técnicas mínimas: 
 

• BERCO, uso hospitalar, aquecido, para uso ne-
onatal, com aquecimento de calor irradiante por 
elemento aquecedor localizado na parte superior 
do berço, com balança integrada ao leito, leito 
radio transparente, régua de reanimação;  

• Display a LED ou LCD para indicação de tempe-
ratura e potencia desejada; memoria para reten-
ção dos valores programados;  

• Sistema de controle microprocessado, com mo-
do de operação servo controlado através de 
sensor ligado ao RN e manual;  

• Deve ter Refletor giratório em no mínimo 90 
graus, para posicionamento do aparelho de rai-
os-x;  

• Sistema de auto checagem (self-check) ao ser 
ligado, para verificação do funcionamento cor-
reto dos componentes; 

• Deve possuir indicação visual do status liga-
do/desligado do aparelho;  

• Deve possuir sensor de temperatura de pele;  
• Com indicação digital da temperatura seleciona-

da, e da temperatura da pele do paciente;  
• Com  balança integrada ao leito, permitindo a 

pesagem sem necessidade de manipulação do 
paciente; 

• Alarmes no mínimo para: temperatura da pele do 
paciente, desconexão do sensor, falha no siste-
ma de aquecimento, falha na alimentação elétri-
ca; 

• Deve possuir Suporte para cilindro de oxigênio; 
Suporte para cilindro de ar comprimido; Frasco 
umidificador; Fluxômetro e válvula reguladora de 
pressão para Oxigênio e Ar comprimido; 

• Aspirador para uso em oxigênio com vacuômetro 
e frasco coletor para secreções; 

• Conjunto de reanimação composto de régua 
com oxigênio, ar e vácuo; 

• Leito radiotransparente, com gaveta para chassi 
de raios-x tipo By-Pass 

• Permitir posicionamento do leito nas posições 
Trendelenburg e Proclive;  

• Laterais do leito rebatíveis ou removíveis, para 
facilitar o acesso ao paciente; 

• Colchão radiotransparente compatível com o 
equipamento; 

 UNID      03 
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• Estrutura em aço pintado em tinta epoxi ou simi-
lar, isento de arestas e pontas cortantes; 

• Deve possuir prateleira para monitor; 
• Deve possuir sistema de iluminação no leito do 

paciente, para exames; 
• Deve possuir suporte de soro com no mínimo 2 

(dois) ganchos; 
• Gaveta inferior para guarda de acessórios;  
• Todas as superfícies metálicas deverão possuir 

acabamento resistente e proteção contra oxida-
ção; 

• Deve possuir carro suporte com 4 (quatro) rodí-
zios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro ex-
terno, sendo pelo menos 2 (dois) rodízios dota-
dos de freio; 

• Possuir no mínimo 1 (uma) tomada auxiliar con-
vencional, para ligação de equipamento;  

• ACESSÓRIOS: Devem ser entregues com o 
produto todos os cabos, linhas de gases para 
conexão em painel, conectores, adaptadores e 
demais itens necessários;  

• Devem ser entregues os manuais de operação, 
em português.  

• Alimentação elétrica, tensão de alimentação do 
equipamento: BiVolt automático; 

• NORMALIZAÇÃO: 
ü NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica) 
ü NBR IEC 60601-2 (compatibilidades ele-

tromagnética); 
ü NBR IEC 60601-2- 21(Segurança em 

berços aquecidos) 
• Certificado de Garantia completa com duração 

mínima de 02 (dois) anos a contar da data de 
aceitação do equipamento, entendendo-se por 
aceitação a etapa que se sucede a entrega do 
equipamento e que se caracteriza pela realiza-
ção dos testes preconizados nos manuais de 
operação e de serviço, comprovando que o 
equipamento esta operando dentro de suas con-
dições de normalidade.  
 

32 CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER MECÂNICA 
ADULTO, com as características mínimas: 
 

• Material de confecção estrutura leito em chapa 
aço;  

• Grades laterais de abaixar em tubo redondo de 
aço inoxidável;  

• Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano 
injetado;  

UNID 26 
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• Base em tubo de aço de 50 x 30 x 1,5 mm com 
pés recuados totalmente revestida em material 
termoplástico de alta resistência;  

• Estrutura do estrado construído em longarinas 
de aço   perfilados em U;  

• Estrado  articulado em chapa de aço de 1,5mm, 
perfurado, com tratamento antiferruginoso;  

• Movimentos: Fawler;  Dorso; Flexão de joelhos,  
acionados através de três manivelas 
escamoteáveis cromadas com cabo de 
baquelite;  

• Para-choque redondo nos 4 pontos da cama; 
Rodízios de 6’’ de diâmetro, sendo dois com 
freios de dupla ação em diagonal instantâneo; 

• Capacidade de carga mínima de 200 kg; 
• Dimensões:  

ü Externas mínimas:  2,10 x 0,98 m  
ü internas mínimas:  1,90 x 0,90 m 
ü Altura máxima de 0,80m 
ü Garantia mínima de 2 anos. 

 
TODAS AS PARTES DE “AÇO” QUE NÃO SÃO EM 
“AÇO INOXIDÁVEL”, DEVERÃO RECEBER 
TRATAMENTO ANTIANTIFERRUGINOSO E 
SUBMETIDAS A PINTURA EPOXIPOLIESTER COM 
SECAREM EM ESTUFA. 
 

33 CAMA PARA REPOUSO (TIPO BELICHE), com as 
seguintes características mínimas:  
 

• Cama para repouso (tipo beliche), com 02 luga-
res;  

• Construída em estrutura de metalon  30 x 30 
P18; Pintura em epóxi após tratamento anti-
ferruginoso; 

• Grades laterais e escada; 
• Dimensões mínimas 1,90 x 0,80 x 1,50m; 
• Acompanha: Colchão de espuma densidade 33 

kg / m3. 
 

UNID 08 

34 CAPACETE OXIGENOTERAPIA EM ACRÍLICO 
TRANSPARENTE TAM. Nº 1, com as características 
seguintes:  
 

• Capacete (tenda tipo hood), de acrílico transpa-
rente para oxigenoterapia (pequeno circular), 
com tampa superior removível para acesso cra-
nial, com circulador, indicação para recémnasci-
do de até 1.000 gramas em casos onde requer 
maior concentração de o2;  

UNID 05 
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• Dimensão mínima: 10 cm de altura x 15 cm de 
diâmetro e dimensão máxima de 15 cm de altura 
x 20 cm de diâmetro; 

• Permitindo concentrações acima de 90% de o2 
com pequenos volumes;  

• Orifício central para entrada de sensor de oxigê-
nio; duplo estágio com tampa removível para uso 
sob aquecimento radiante, composto de dois ori-
fícios laterais para passagem de tubos e cone-
xões, com fechamento através de vedadores de 
borracha atóxico; 

• Abertura frontal para o pescoço do paciente;  
• 02 (dois) orifícios de aberturas laterais, para libe-

ração do excesso de co2 na falta de oxigênio;  
• Niple com defletor de oxigênio acoplado inter-

namente para evitar que o gás atinja diretamente 
a cabeça do recém nascido;  

• Extensor removível;  
• Abertura de acesso para paciente. 

  
35 CAPACETE OXIGENOTERAPIA EM ACRÍLICO 

TRANSPARENTE TAM. Nº 2, com as seguintes 
características:  
 

• Capacete (tenda tipo hood), de acrílico transpa-
rente para oxigenoterapia (médio circular), com 
tampa superior removível para acesso cranial, 
com circulador, indicação para recém nascido de 
até 1.000 a 3600 gramas em casos onde requer 
maior concentração de o2;  

• Dimensões mínimas: 12,5 cm de altura x 19,6 
cm de diâmetro e dimensão máxima de 21 cm 
de altura x 20 cm de diâmetro; 

• Permitindo concentrações acima de 90% de o2 
com pequenos volumes;  

• Orifício central para entrada de sensor de oxigê-
nio; duplo estágio com tampa removível para uso 
sob aquecimento radiante, composto de dois ori-
fícios laterais para passagem de tubos e cone-
xões, com fechamento através de vedadores de 
borracha atóxico; 

• Abertura frontal para o pescoço do paciente;  
• 02 (dois) orifícios de aberturas laterais, para libe-

ração do excesso de co2 na falta de oxigênio;  
• Niple com defletor de oxigênio acoplado inter-

namente para evitar que o gás atinja diretamente 
a cabeça do recém nascido;  

• Extensor removível;  
• Abertura de acesso para paciente. 

 

UNID 05 
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36 CAPACETE OXIGENOTERAPIA EM ACRÍLICO 

TRANSPARENTE TAM. Nº 3.  
 

• Capacete (tenda tipo hood), de acrílico transpa-
rente para oxigenoterapia (grande circular), com 
tampa superior removível para acesso cranial, 
com circulador, indicação para recém nascido 
com peso superior a 3600 gramas em casos on-
de requer maior concentração de o2;  

• Abertura frontal para o pescoço: 99 mm de largu-
ra x 102 mm de altura e dimensões totais apro-
ximadas: 253 mm de diâmetro x 182 mm de altu-
ra permitindo concentrações acima de 90% de 
o2 com pequenos volumes;  

• Orifício central para entrada de sensor de oxigê-
nio; duplo estágio com tampa removível para uso 
sob aquecimento radiante, composto de dois ori-
fícios laterais para passagem de tubos e cone-
xões, com fechamento através de vedadores de 
borracha atóxico; 

• Abertura frontal para o pescoço do paciente;  
• 02 (dois) orifícios de aberturas laterais, para libe-

ração do excesso de co2 na falta de oxigênio;  
• Niple com defletor de oxigênio acoplado inter-

namente para evitar que o gás atinja diretamente 
a cabeça do recém nascido.  
 

UNID 05 

37 CARDIOTOCÓGRAFO, com as características 
técnicas mínimas seguintes: 
 

• Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, 
com tela de LCD de no mínimo 12” para apre-
sentação de dados de monitorização e curvas e 
impressora térmica embutida;  

• Deve possibilitar a monitorização de dados vitais 
maternos;  

• Possuir monitorização de gemelares;  
• Deve realizar medida externa de frequência car-

díaca fetal, atividade uterina e movimentação fe-
tal. que mostre frequência cardíaca fetal, ativida-
de uterina e movimentação fetal e curvas de fre-
quência cardíaca fetal, ECG materno e Pletis-
mográfica Materno; 

• Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 30 
a 240 bpm; 

• Deve permitir controle de volume do sinal;  
• Bivolt Automático;  
• Bateria interna de ion lítio;  
• Possuir memória de dados e curvas de monitori-

UNID 04 
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zação e armazenamento dos dados fetais de até 
8400 horas, possibilitando a revisão e/ou im-
pressão;  

• Medição da Atividade Uterina Através de trans-
dutor Toco; 

• Deve permitir ajuste de atividade zero manual e 
automaticamente; 

• Medição da Movimentação Fetal realizada atra-
vés do transdutor de ultrassom (automaticamen-
te);  

• Display LCD;  
• Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência 

Cardíaca Fetal em forma gráfica e/ou numérica;  
• Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência 

Cardíaca Fetal ou possuir alarme para Qualida-
de do sinal;  

• Impressão em papel térmico;  
• Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a 

Atividade Uterina e a Movimentação Fetal;  
• Não pesar mais que 6kg;  
• Possibilidade de Conexão com ou sem fio, via 

TCP/IP ou HL7; 
• Conformidade com os requisitos internacionais 

de segurança para aparelho elétrico médico, 
como IEC 60601-1, IEC 60601-2- 37, IEC 60601-
1-2, IEC 60601-1-4, IEC 60601-1-8 e IEC 60601-
1-8. 1.3.  

• Acessórios:  
ü 02 Transdutores ultrassônicos. 
ü 01Transdutor toco.  
ü 01 Marcador de eventos remotos.  
ü 01 Tubo de gel. 1 
ü Um (01) estimulador acústico  
ü 2 (duas) caixas de Papel 
ü Papel para impressora  
ü 03 Cintas para fixação dos transdutores 
ü Um (01) cabo de alimentação segundo 

padrões ABNT  
ü Acessórios completos para monitorização 

materna  
ü Acessórios uso adulto (materno) para 

ECG, Oximetria, Pressão Não Invasiva e 
Temperatura  

 
38 CARDIOVERSOR TIPO BIFÁSICO, com as 

características técnicas mínimas: 
 

• Desfibrilador, tipo cardioversor, modos de desfi-
brilação: manual, sincronizada, semiautomático 
ou automático; 

UNID. 05 
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• Onda Bifásica exponencial truncada; 
• Tela LCD mínima de 6 polegadas colorida;  
• Recursos integrados monitor c/ ECG, spo2, mar-

capasso transcutâneo, tipo onda bifásica;  
• Memória grava eventos;  
• Pás permanentes uso adulto/infantil integrada ou 

intercambiáveis, multifuncionais; 
• Pás descartáveis intercambiáveis adul-

to/pediátrico para utilização do marcapasso e 
modo DEA, com limitação de carga na pá pediá-
trica até 50 joules;  

• Eletrocardiograma: Com 12 derivações (DI, DII, 
DIII, aVL, aVR, aVF e V1 a V6 - Cabo de ECG 
de 5 vias;  

• Pressão não invasiva (PNI): Aferição das pres-
sões sistólica, diastólica e média, em pacientes 
adulto, neonatal e infantil. 

• Modo de operação manual e automática com 
apresentação dos dados na tela; 

• SPO2 - Oximetria de pulso: Curva Plestimográfi-
ca com Indicação e valores da saturação de oxi-
gênio e frequência cardíaca, apresentados no 
display, de forma numérica;   

• Apresentação de Valores da saturação de oxi-
gênio e frequência cardíaca de forma numérica e 
em porcentagem, amplitude da onda ajustada na 
tela. 

• Marca passo transcutâneo:  Modo de operação 
Assíncrono, demanda (fixo) e emergência/ VOO. 
VVI e emergência.  

• Impressora térmica: Incorporada ao aparelho pa-
ra impressão do traçado de ECG e relatório de 
desfibrilação apresentando parâmetros de des-
carga e onda de ECG antes e após a descarga.  

• Bateria: Interna recarregável com autonomia mí-
nima de 1 hora;  

• Alarmes sonoros e visuais para alta e baixa 
SPO2, alta e baixa frequência de pulso e sensor 
desconectado.  

• Garantia mínima de 24 meses. 
• Alimentação: 220 volts, 60hz ou bivolt 
• Acompanha: 

ü 01 Par de pás rígidas adulto/pediátricas, 
intercambiáveis. 

ü 01 cabo de ECG de 05 vias.  
ü 01 sensor de dedo permanente reutilizá-

vel clip adulto. 
ü 06 pares de eletrodos adesivos multifun-

ção descartáveis adulto/pediátrico. 
ü 01 Papel para impressora. 
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ü 01 sensor de dedo permanente reutilizá-
vel clip adulto. 

ü 01 manguito para paciente adulto. • 01 
Cabo de força. 
 

39 CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA, com as 
características seguintes:  
 

• Maca clínica, material aço inoxidável, tipo trans-
ferência, composta por um leito deslizante e 02 
cavaletes, com sistema de acoplamento em poli-
acetal e varões de deslizamento em aço inoxidá-
vel, e sistema de trava do de segurança do leito, 
de funcionamento automático;  

• Cabeceira regulável: (03 posições) por sistema 
de cremalheiras; apresenta protetor anti impac-
tos laterais e frontais e puxadores para direcio-
namento da maca; rodízios: giratórios 5" com 
banda de rodagem dupla com faixa em pu de al-
ta resistência e durabilidade, com rolamentos 
blindados,  baixo índice de ruídos e menor esfor-
ço do operador;  

• Sistema de travamento dos rodízios em diago-
nal;  

• Garantia mínima de 12 meses; 
• Acessórios:  

ü 01 par de grades laterais. 
ü 01 suporte de soro confeccionado em 

aço inoxidável com 02 ganchos confecci-
onado com altura de 1,20m, acoplável 
em duas extremidades do leito. 

ü 01 colchonete confeccionado espuma 
densidade 33, espessura 50mm com re-
vestimento em courvim. 

ü Peso admissível sobre a estrutura: 
180kg. Dimensões aproximadas totais: 
largura 670mm x comprimento 2.020mm 
x altura 850mm.  

ü Úteis: largura 600mm x comprimento 
1.900mm x altura 850mm. 
 

UNID.  02 

40 CARRO MACA HIDRÁULICA, com as características 
seguintes:  
 

• CHASSI: construída em perfis de tubo de aço re-
tangular de 50 x 30 x 2,0 mm, revestida em ma-
terial termoplástico de alta resistência com su-
porte horizontal para cilindro de oxigênio.  

• ESTRUTURA DO ESTRADO: em tubo de aço 
inoxidável de 40 x 20 x 1,5 mm.  

• ESTRADO: em chapa de aço inoxidável de 0,75 

UNID. 02 
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mm.  
• OXIGENOTERAPIA: régua para oxigenoterapia 

com Fluxômetro, Umidificador e Suporte para 
ventilador pulmonar.  

• GRADES: De tombar, em tubo de aço inoxidá-
vel, com suporte para soro em aço inoxidável.  

• PARA-CHOQUE: em toda volta do leito.  
• MOVIMENTOS: dorso regulável por meio de 

cremalheira de aço inoxidável.  
• Movimentos de elevação por sistema hidráulico 

a pedal, Trendelemburg e Reverso do Trende-
lemburg acionados por pistão a gás.  

• RODÍZIOS: diâmetro de 150 mm, com freios de 
dupla ação em diagonal.  

• Dimensões Externas: 2,00 x 0,68 m,  
• Dimensões Internas: 1,83 x 0,64 m. Altura: 0,65 

m (min.) 0,95 m (max.).  
• Capacidade: 180 Kg; 
• Garantia mínima de 12 meses. 

  
41 CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA 

TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com 
as características mínimas:  
 

• Confeccionado em aço inox com no mínimo 
1,2mm;  

• Tampa superior fabricada em chapa de aço inox; 
• Para-choque de borracha em toda volta; 
• Rodízios de 125mm de diâmetro com freios de 

dupla ação em diagonal; 
• Altura 1, 05m x largura de 1,0mx  Profundidade 

70cm. 
 

UNID. 04 

42 CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA, 
TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com  
as características mínimas: 
  

• Construído em chapa de aço inox de, no mínimo, 
1,2mm; 

• Duas portas frontais e três prateleiras internas; 
• Puxador lateral fabricado em tubo de aço inox; 
• Para-choque de borracha em toda a volta;  
• Pés com 04 rodízios de 125mm de diâmetro com 

freios de dupla ação em diagonal; 
• Altura 1,15m x Largura 1,0m x Profundidade 

70cm. 
 

UNID. 04 

43 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS 
ABERTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. 
 

UNID. 02 
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• Construído totalmente em aço inoxidável com 3 
(três ) prateleiras com varandas; 

• Para-choque de borracha em toda a volta;  
• Pés com 04 rodízios de 125mm de diâmetro com 

freios de dupla ação em diagonal; 
• Dimensões: 1,20m comp. X 0,50m larg. X 0,82m 

altura. 
44 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS 

ABERTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com as 
características seguintes: 
 

• Construído totalmente em aço inoxidável com 2 
(duas) prateleiras com varandas; 

• Para-choque de borracha em toda a volta;  
• Pés com 04 rodízios de 125mm de diâmetro com 

freios de dupla ação em diagonal; 
• Dimensões: 0,90 m comp. X 0, 50m larg. X 

0,82m altura. 
 

UNID. 02 

45 CARRO DE EMERGÊNCIA. Especificações técnicas 
mínimas:  
 

• Estrutura em chapa reforçada em aço carbono, 
com tratamento anticorrosivo e acabamento de 
alta resistência com pintura eletroestática em pó;  

• Tampo/Bandeja superior para manipulação em 
poliuretano (ou material de qualidade superior) 
com borda de retenção e puxadores laterais;  

• Com 04 gavetas confeccionadas em poliuretano, 
com trilho telescópico e puxadores em plástico 
injetado, sendo as 03 superiores de 
aproximadamente 150mm de altura para 
armazenamento de medicamentos e materiais 
para  procedimentos e a gaveta inferior com 
altura aproximada de 300mm;  

• Sistema que possibilite lacre único para todas as 
gavetas;  

• As primeiras duas gavetas superiores deverão 
apresentar aproximadamente 24 divisórias para 
armazenamento de medicação em polyestireno 
na cor branca; 

• Suporte de soro em aço inoxidável ajustável na 
altura, com no mínimo dois ganchos;  

• Prateleira/Suporte giratório para cardioversor, 
desfibrilador ou monitor com borda e cinto de 
proteção e dimensões aproximadas de 400mm 
x400mm; 

• Suporte lateral vertical para cilindro de oxigênio 
com trava de segurança;  

• Tábua de massagem cardíaca em acrílico com 

UNID. 08 
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suporte para sua fixação; 
• Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas 

padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo 
menos 1,5 m; 

• Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 
4”, sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de 
rodagem em poliuretano; 

• Dimensões aproximadas: Altura: 0,85 m (do 
chão até o tampo/bandeja, 1,15 m (do chão até a 
prateleira cardioversor, desfibrilador ou 
monitor);Largura:0,85m;Comprimento/profundida
de: 0,75 m. 

• Garantia mínima de 24 meses 
 

46 CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL SEM 
CARGA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 3 LITROS, com 
as características mínimas: 
 

• Volume (L): 3 litros ( sem carga); 
•  Deve estar em conformidade com a RDC 50 da 

ANVISA; 
• Deve atender: NBR 13.587 e NBR 12.188 (Sis-

temas Centralizados de Oxigênio, Ar Óxido Ni-
troso e Vácuo para uso medicinal em estabele-
cimentos assistenciais de saúde); 

• Acompanha: Fluxômetro e  válvula com rosca 
padrão Abnt 218-1. 
 

UNID 5 

47 CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL SEM 
CARGA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 5 LITROS, com 
as características mínimas: 
 

• Volume (L): 5 litros ( sem carga); 
•  Deve estar em conformidade com a RDC 50 da 

ANVISA; 
• Deve atender: NBR 13.587 e NBR 12.188 (Sis-

temas Centralizados de Oxigênio, Ar Óxido Ni-
troso e Vácuo para uso medicinal em estabele-
cimentos assistenciais de saúde); 

• Acompanha: Fluxômetro e  válvula com rosca 
padrão Abnt 218-1. 

 

UNID 10 

48 COLCHÃO ESPECÍFICO PARA CAMA HOSPITALAR 
ADULTO, com as seguintes características: 
 

• Confeccionado em espuma 100% poliuretano 
em uma só peça revestida em courvin, lavável; 

• Densidade D-33; 
• Capacidade mínima para 180 Kg; 
• Dimensões: 188 x 88 x 15cm. 

UNID 20 
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• Cor: Azul Royal. 
 

49 CUFÔMETRO - MEDIDOR DE CUFF, com as 
características técnicas mínimas: 
 

• Manômetro analógico; 
• Inflador para medição da pressão do cuff com 

variação da escala de no mínimo 0 a 100 
cmH2O; 

• Monitor de pressão integrado;  
• Bomba de calibração com botão de alívio de 

pressão. 
 

UNID. 02 

50 ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL DE 12 CANAIS, 
com as características mínimas: 
 

• Eletrocardiógrafo portátil, digital, de no mínimo 
12 derivações, com impressão simultânea de no 
mínimo, 12 canais, com display de LCD de no 
mínimo 3 polegadas com visualização simultâ-
nea de no mínimo 12derivações na tela;  

• ECG com proteção contra descarga de desfibri-
lação, sensibilidade 10 mm/mV ±2% e tempo de 
análise;  

• Impressão térmica ou outra tecnologia, 12 canais 
simultâneos, com velocidade de impressão entre 
25 e50 mm/s, sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV.  

• Software para análise e interpretação;  
• Comunicação e transferência de dados para PC 

através de cabo conector USB, para análise pos-
terior ou remota;  

• Bateria com carga capaz de realizar no mínimo 
90 exames.  

• Acompanha: 
• 01 cabo para ECG 10 vias; 
• Jogo de 04 eletrodos cardioclip adulto; 
•  04 eletrodos cardioclip infantil; 
• 06 eletrodos de sucção adulto; 
• 06 eletrodos de sucção infantil; 
• O equipamento deverá estar de acordo com as 

normas e padrões estabelecidos pela NBR IEC 
60601-1, NBR IEC 60601-2-51, NBR IEC 60601-
2-25, NBR IEC 60601-1-2; 

• Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60Hz; 
• Garantia de 24 meses a partir da entrega do 

equipamento. 
 

UNID. 03 
 

51 ESCADA COM 02 DEGRAUS, TOTALMENTE EM 
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com as características 
mínimas: 

UNID. 17 
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• Construída em tubo quadrado em aço inoxidável, 

de no mínimo 20mm x 20mm;  
• Piso em antiderrapante; 
• Pés com ponteiras de borracha; 
• Dimensões mínimas: Altura máxima: 40cm;  

Profundidade: 40cm; Largura da escada: 35cm;  
• Profundidade do degrau: 20cm 

52 ESCADA (BARRA) DE LING, com as características 
seguintes: 
 

• Barra de ling, material: madeira;  
• Características adicionais: 11 barras horizontais, 

20cm distância entre elas; 
• Componentes: espaldar fixo; 
• Tamanho: 240 x 87 x 22cm. 

 

UNID 10 
 
 
 
 
 
 

53 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM 
BRAÇADEIRA ADULTO TAMANHO 12 (OBESO), com 
as características seguintes: 
 

• Aparelho de pressão com braçadeira adulto bra-
çadeira em nylon com fechamento em velcro;  

• Braçadeira para circunferência de braço de 32 a 
43 cm aproximadamente;  

• Manquito em pvc;  
• Manômetro com escala mínima de 0 a 300 

mmhg.  
 

UNID. 05 

54 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM 
BRAÇADEIRA ADULTO TAMANHO 11, com as 
características seguintes: 
 

• Aparelho de pressão com braçadeira adulto bra-
çadeira em nylon com fechamento em velcro;  

• Braçadeira para circunferência de braço de 25 a 
34  cm aproximadamente;  

• Manquito em pvc;  
• Manômetro com escala mínima de 0 a 300 

mmhg. 
 

UNID. 20 

55 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM 
BRAÇADEIRA INFANTIL  TAMANHO 6, com as 
características seguintes: 
 

• Aparelho de pressão com braçadeira adulto bra-
çadeira em nylon com fechamento em velcro.  

• Braçadeira para circunferência de braço de 07-
10 cm aproximadamente;  

• Manquito em pvc;  

UNID. 05 
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• Manômetro com escala mínima de 0 a 300 
mmhg. 
 

56 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM 
BRAÇADEIRA INFANTIL  TAMANHO 7, com as 
características seguintes: 
 

• Aparelho de pressão com braçadeira adulto bra-
çadeira em nylon com fechamento em velcro.  

• Braçadeira para circunferência de braço de 9 a 
13 cm aproximadamente;  

• Manquito em pvc;  
• Manômetro com escala mínima de 0 a 300 

mmhg. 
 

UNID. 10 

57 ESTADIÔMETRO, com as características seguintes:  
  

• Estrutura em Alumínio Anodizado; 
• Campo de uso de 0 a 100 cm (ou 1,00 m); 
• Intervalos de 2 cm; 
• Tolerância: +/- 5 mm; 
• Escala Antropométrica Litografada; 
• Medidores em Plástico Injetado; 
• Desmontável para transporte. 

 

UNID. 05 

58 ESTANTE DE AÇO, com as seguintes características 
mínimas:  
 

• Estante de aço reforçado;  
• Com 06 (seis) prateleiras fixas e reforçadas em 

chapa de aço n° 20;  
• Estrutura em cantoneira de chapa 14, com refor-

ços em ¨X¨ no fundo e laterais; 
• Pintura em epóxi na cor cinza após tratamento 

anti- ferruginoso, totalmente reforçada; 
• Dimensões mínimas: 2,50 m x 090 cm x 050 cm. 

 

UNID. 32 

59 ESTANTE (GAVETEIRO) PARA BINS Nº 03, COM 60 
BINS, com as características mínimas: 
 

• Estante com Estrutura em aço com tratamento 
químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura 
eletrostática a pó;  

• Medidas da estante:  150 CM x  57,5 CM x 18 
CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDA-
DE); 

• Medidas externas aproximadas de cada gaveta 
BIN número  3: 7,3CM x 10,2CM x 17,3CM 
(ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); 

UNID. 01 
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• Medidas internas aproximadas de cada gaveta 
BIN número  3: 5,7CM x 9CM x 17CM 
(ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); 

• Incluído 60 gavetas tipo Bin nº 03 (preta ou azul, 
plástico super-resistente. 
 

60 ESTANTE (GAVETEIRO) PARA BINS Nº 05, COM 54 
BINS, com as características mínimas: 
 

• Estante com Estrutura em aço com tratamento 
químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura 
eletrostática a pó;  

• Medidas da estante: 150 CM x 101 CM x 24,5 
CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDA-
DE); 

• Medidas externas aproximadas de cada gaveta 
BIN número  5: 11,3CM x 15CM x 24,5CM 
(ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); 

• Medidas internas aproximadas de cada gaveta 
BIN número  5: 10,2CM x 12,8CM x 21CM 
(ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); 

• Incluído 60 gavetas tipo Bin nº 03 (preta ou azul, 
plástico super-resistente. 

 

UNID. 02 

61 ESTETOSCÓPIO BI-AURICULAR ADULTO, com as 
características mínimas: 
 

• Auscultador duplo, em aço inoxidável; 
• Haste em alumínio montada em tubo em  Y sem 

soldas, em pvc, , borracha extra macia;  
• Olivas em silicone anatômicas, ajuste automático 

com alta sensibilidade acústica;  
• Acompanha: Diafragma e olivas sobressalentes. 
• Aprovado pelo INMETRO. 

 

UNID. 15 

62 ESTETOSCÓPIO BI-AURICULAR NEONATAL com as 
características mínimas: 
 

• Auscultador duplo, em aço inoxidável; 
• Haste em alumínio montada em tubo em  Y sem 

soldas, em pvc, , borracha extra macia;  
• Olivas em silicone anatômicas, ajuste automático 

com alta sensibilidade acústica;  
• Acompanha: Diafragma e olivas sobressalentes; 
• Aprovado pelo INMETRO. 

 

UNID. 22 

63 FOCO CLÍNICO FLEXÍVEL SEM ESPELHO, com as 
características técnicas mínimas: 
 

• Altura ajustável;  

UNID. 30 
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• Lâmpada alógena;  
• Haste flexível cromada;  
• Corpo em metal com pintura eletrostática;  
• Base com 5 rodízios;  
• O equipamento deverá estar de acordo com as 

normas e padrões estabelecidos pelo Inmetro;  
• Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automá-

tico. 
 

64 FREEZER HORIZONTAL, COM UMA TAMPA 200 
LITROS, com as características mínimas: 
 

• Sistema degelo automático, cor branca; 
• Temperatura operação de 0 c a -25 c, 04 pés 

com rodízio; 
• Classificação Energética Classe A; 
• Alimentação 220 volts; 
• CERTIFICAÇÃO: Selo INMETRO,nos termos a 

Portaria INMETRO n. º 20, de 1 de fevereiro de 
2006, que aprova os requisitos de avaliação da 
conformidade RAC do produto e trata da etique-
tagem compulsória. 
 

UNID. 01 
 

65 FREEZER HORIZONTAL 411 LITROS COM 02 
(DUAS) TAMPAS CEGAS, com as  características 
mínimas: 
 

• Freezer horizontal com capacidade para 411 li-
tros; 

• Termostato ajustável com dupla ação; 
• Gabinete interno e externo com cantos arredon-

dados; 
• Isolamento de poliuretano rígido, com 58 mm de 

espessura; 
• Painel com tecla de “fast freezing” e lâmpadas 

sinalizadoras de energia e precaução; 
• Puxador ergônômico com fechadura; 
• Dreno frontal com tampa; 
• Sistema de rodízios simples rotativos 
• Tampas de chapa com isolamento em poliureta-

no rígido com dobradiças balanceadas; 
• Variação de temperatura de -18 a + 5ºC 
• Alimentação: 220V/60Hz ou bivolt. 

 

UNID.  01 

66 FRIGOBAR 120 LITROS, com as características 
mínimas: 
 

• Frigobar com capacidade bruta de 120 Litros; 
• Com compartimento na porta, gaveta na parte in-

ferior e grades reguláveis; 

UNID 06 
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• Pés niveladores; 
• Termostato interno; 
• Bandeja de degelo; Cor Branca;  
• Classificação energética: A;  
• Dimensões mínimas sem embalagem de 80cm x 

48 cm x 50cm (alt. x larg. x prof.); 
• Alimentação: 220V/60Hz ou bivolt. 

 
67 HAMPER (COLETOR DE ROUPA), TOTALMENTE EM 

AÇO INOXIDÁVEL, com as características mínimas: 
 

• Construído em tubo redondo em aço inox de 
20mm x 1,20mm, com pés providos de rodízios 
de 50mm; 

• Dimensões mínimas: 0,50m de Diâmetro x 
0,80m de altura; 

• Acompanha: saco de algodão cru; 
• Garantia mínima de 1 ano. 

 

UNID 28 
 

68 LARINGOSCÓPIO ADULTO DE FIBRA ÓTICA, com 
as características mínimas: 

 
• Laringoscópio adulto, com fibra ótica: com cabo 

em aço inox recartilhadocom tampa de rosca e 
mola em aço inoxidável, para pilhas médias e 
lâminas em aço inoxidável, em peça única, com 
extremidade distal de formato redondo, acaba-
mento fosco, com lâminas curvas ns.° 2, 3 e 4 e 
lâminas retas ns.° 3 e   4;  

• Encaixe para lâmina padrão internacional; conta-
tos com material antioxidante; lâmpada especial 
de alta luminosidade, sobressalente; pino de aço 
substituível;  

• Acondicionado em bolsa de courvin, fechada 
com zíper. 
 

UNID. 5 
 

69 LARINGOSCÓPIO INFANTIL DE FIBRA ÓTICA, com 
as características mínimas: 

 
• Laringoscópio infantil, com fibra ótica: com cabo 

em aço inox recartilhado com tampa de rosca e 
mola em aço inoxidável, para pilhas médias e 
lâminas em aço inoxidável, em peça única, com 
extremidade distal de formato redondo, acaba-
mento fosco, com lâminas curvas n.° 1  e  2 lâ-
minas retas n.° 0, 1 e 2;  

• Encaixe para lâmina padrão internacional; conta-
tos com material antioxidante; lâmpada especial 
de alta luminosidade, sobressalente; pino de aço 
substituível;  

UNID. 16 
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• Acondicionado em bolsa de courvin, fechada 
com zíper. 
 

70 LAVADORA TERMODESINFECTORA, CAPACIDADE 
DA CÂMARA INTERNA MÍNIMA DE 280 LITROS, com 
as características técnicas mínimas: 
 

• Equipamento para utilização em processos de 
desinfecção térmica em materiais usados ou 
contaminados passíveis de umidade ou tempera-
tura;  

• Câmara construída em aço inoxidável tipo AISI 
316 com alta resistência a corrosão;  

• Deve possuir: Conexões de água, Válvulas de 
fechamento e abertura automáticas, Painel fron-
tal com display em cristal líquido para acompa-
nhamento dos ciclos, sistema com no mínimo 02 
bombas peristálticas com controle de injeção de 
detergentes, com regulagem de temperatura da 
água, sistema hidráulico com tubulação em aço 
inoxidável;  

• Com 02 Portas com sistema por Elevação Verti-
cal/Guilhotina com estrutura em aço inox e vidro 
temperado;  

• Sistema de tratamento de água por Osmose Re-
versa e reservatório de água tratada compatível 
com a capacidade da lavadora;  

• Sistema de secagem por turbina para circulação 
de ar quente filtrado por filtro absoluto e de vá-
cuo para materiais em geral e em especial para 
traquéias incorporado no equipamento; 

• Comando microprocessador touchscreen, por 
display com no mínimo 8 programas de lavagem 
e desinfecção pré-programados e acessíveis pa-
ra alteração/intervenção do usuário por intermé-
dio de uma senha;  

• Impressora para registro do processo;  
• Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60Hz; 
• ACESSÓRIOS: 

• 01rack de carga; 
• 02 carro de transporte; 
•  01 rack para materiais de anestesia; 
• 03 cestos para instrumental em tama-

nhos diferentes; 
• 01 cesto para utensílios; 
• 03 cestos com furos pequenos com ta-

manhos diferentes. 
 

• Garantia de 24 meses a partir da entrega do 
equipamento.  

UNID 1 
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71 MANOVACUOMERO, com as características 
mínimas: 
 

• Manovacuômetro Analógico tem por finalidade a 
mensuração de pressões positivas (manômetro, 
+cmH2O) e pressões negativas (vacuômetro, -
cmH2O) do aparelho respiratório; 

• Caixa em aço carbono com pintura preta eletros-
tática, altura de 41mm e Ø de 61mm, 185g. 

•  Mostrador em alumínio branco com valores em 
escala +/- cmH2O; 

• Ponteiros de registro mecânico da pressão (pre-
to) e de registro manual (vermelho); 

• Botão de fenda (+/-) para posicionar o “pontei-
ro/zero”; 

• Visor em acrílico com fixação do ponteiro de re-
gistro manual e acesso com tampa ao botão de 
fenda; 

• Pino cônico para conexão da linha de pressão 
(engate rápido); 

• Linha de pressão em silicone com30 cm de 
comprimento; 

• Adaptador EXCLUSIVO, tipo RESCAL em PE-
AD(1) para treino e mensuração da Pi/Pe-max 
com ID de 15mm (permite conexão em prótese 
ventilatória - TOT - TQT), com válvula de 1mm 
(furinho de 1mm); 

• Bocal exclusivo para avaliação da Pi/Pe-max;  
• Clamp nasal anatômico; 
• Calibrado de acordo com as normas do INME-

TRO, na fabricação. 
   

UNID. 02 

72 MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO 
CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM MEDINDO 
120CM DE DIÂMETRO, com as características 
seguintes: 
 

• Acabamento com fita de borda melamínico; 
Saiote em MDF de 15mm;  

• Estrutura em aço tubo retangular metalon 30x50 
e 20x30 de alta resistência pintada pelo proces-
so epoxi e secagem em estufa;  

• Ponteiras em polipropileno injetado  .
 

UNID.  04 

73 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO DIMENSÕES: 
2700 X 1200 X 740 mm. Variação máxima de 5% nas 
medidas para mais ou para menos.  
 

• Tampos em MDP 25mm; 
• Painel Frontal em MDP 15mm;  

UNID. 01 
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• Estrutura metálica com base inferior oblonga de 
29x58mm e calha passa fio de 200x30mm; 

• Ponteiras em Polipropileno com regulagem de 
altura;  

• Pintura epoxi a pó;  
• Perfis em Fita de Borda ABS 2mm;  
• Furo e passa fio. 

 
74 MESA TIPO SECRETÁRIA EM MADEIRA TIPO MDF 

COM 02 (DUAS) GAVETAS E CHAVES, com as 
características mínimas  :
 

• Tampo confeccionado em MDF com espessura 
de 15mm, revestida em fórmica; 

• Acabamento com fita de borda melamínico; 
• Com 2 gavetas e saiota em MDF de 15mm; 
• Estrutura em aço tubo retangular metalon 30x50 

e 20x30 de alta resistência pintado pelo proces-
so epoxi e secagem em estufa; 

• Ponteiras em polipropileno injetado; 
• Dimensões: 1200 x 650 x 740 mm (LxPxA) 

 

UNID.  50 

75 MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA, 
com as características seguintes: 
 

• Montada sobre uma estrutura de tubos de aço 
de 50 x 30 x 1,2 mm;  

• Totalmente construída em madeira compensada 
de 15 mm, revestida em laminado melamínico, 
com uma gaveta, uma divisão externa e uma 
porta;  

• Tampo da mesa de refeição com altura regulá-
vel, engate rápido do posicionamento e escamo-
teável;  

• Puxadores, partes móveis e gradis cromados. 
Construída de forma que a mesma não vire com 
o apoio do paciente sobre ela;  

• Pés com rodízios de 50 mm de diâmetro. 
 

UNID 50 

76 MESA AUXILIAR TOTALMENTE EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304, com as características 
mínimas: 
 

• Estrutura em tubo redondo de aço inox de 20,00 
x 1,20mm; 

• Tampo superior e prateleira em chapa de aço 
inox 0,75mm; 

• Rodas de 50mm;    
• Dimensões mínimas: 130 cm x 50 x 80 cm. 

 

UNID. 01 
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77 MESA AUXILIAR TOTALMENTE EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304, com as características 
mínimas: 
 

• Estrutura em tubo redondo de aço inox de 20,00 
x 1,20mm; 

• Tampo superior e prateleira em chapa de aço 
inox 0,75mm;  

• Rodas de 50mm;  
• Dimensões mínimas: 60 cm x 40 cm x 80 cm. 

 

UNID. 23 

78 MESA AUXILIAR TOTALMENTE EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304, com as características 
mínimas: 
 

• Estrutura em tubo redondo de aço inox de 20,00 
x 1,20mm; 

• Tampo superior e prateleira em chapa de aço 
inox 0,75mm; 

• Rodas de 50mm;  
• Dimensões mínimas: 90 x 40 x 80 cm. 

 

UNID. 03 

79 MESA PARA EXAME CLÍNICO FIXA TOTALMENTE 
EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, com as 
características mínimas: 
  

• Construída em tubo redondo aço inox de 
31,75mm x 1,20mm;   

• Leito em aço inox de, no mínimo, 0,75mm, 
cabeceira regulável em diversas alturas por meio 
de cremalheira, pés protegidos com ponteiras de 
borracha;  

• Capacidade para 120Kg; 
• Dimensões mínimas: 1,80x 0,52x0,80;   
• Acompanha: Colchonete de espuma revestida 

em courvin, densidade D-28, altura 5 cm, cor 
azul. 

 

UNID 01 

80 MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO TIPO DIVÃ, 
com as características mínimas: 
 

 Estrutura  construída em tubo de aço quadrado •
25 x 25 x 1,2 mm;  

 Armário em chapa de aço de 0,75 mm, com 3 •
gavetas e 2 portas com puxadores; 

 Porta coxas: um par, estofados em espuma de •
poliuretano, revestidos em courvim e anexos em 
aço inoxidável; 

 Leito: estofado em espuma de poliuretano, •

UNID. 02 
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revestido em courvim, 3 peças articuladas, para 
várias posições através de cremalheira.  
Pés: com ponteiras. 
 

81 MESA PLÁSTICA PARA 4 (QUATRO) CADEIRAS, 
com as características seguintes: 
 

• Estrutura e tampo em PVC; 
• Dimensões: 72 x  68 x 68 cm (AxLxP); 

 

UNID 07 

82 MOCHO, com as características seguintes: 
 

• Assento e encosto estofado em poliuretano;  
• Altura Regulável por meio de Pistão à Gás; 
• Encosto Fixo 
• Base Revestida em Nylon Injetado; 
• Com 5 pés com rodizios de 2" ; 

Dimensões: 60 cm  comprimento x: 60 cm 
profundidade x  81 cm de altura. 
 

UNID 38 

83 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM ECG / SpO2 / 
RESP / TEMP / PNI, com características técnicas 
mínimas: 
 

• Monitor para uso em pacientes adultos, pediátri-
cos e neonatais, Apresentar tela de LCD e proces-
sador em bloco único e parâmetros de ECG / SpO2 
/ RESP / TEMP / PNI em módulos ou pré-
configurados; 
• Display digital colorido em LCD (não monocro-
mático);Dimensões mínima da tela: 12” (polegadas); 
Controle de velocidade para o traçado de curva mí-
nimo variável em 25mm/s e 50mm/s; Tendência de, 
no mínimo, 12 (doze) horas apresentada no monitor; 
• Possibilitar monitorização de, no mínimo, 04 cur-
vas simultâneas e 03 campos digitais simultâneos 
na tela; 
• Compatibilidade com rede alternada de 127/220 
VAC – 60Hz; 
• Possibilidade de comunicação padrão HL7 via 
rede; 
• Deve ter a possibilidade de seleção do tipo de 
paciente: adulto, pediátrico e neonatal; 
• Deve possuir no máximo 7kg e deve ter possibi-
lidade de se ligar a uma Central de Monitorização; 
• Deve possuir detecção de marcapasso, aviso de 
mau contato de eletrodo ou eletrodo solto; 
• Bateria interna ou externa acoplável recarregável 
com autonomia de 180 minutos; 
• Deve apresentar os menus e mensagens na lín-

UNID 09 
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gua portuguesa (Brasil); 
• ECG: Proteção contra desfibrilador e aparelhos 

eletrocirúrgicos com recuperação rápida da linha 
de base; Seleção de todas as derivações pa-
drão; Número de derivações: mínimo de 03 deri-
vações (D1, D2 e D3); Detecção de marca-
passo;  Sensibilidade/ganho ajustável mínimo 
em N/2, N e 2N; Software para detecção de ar-
ritmias; Análise de segmento ST; Faixa mínima 
de frequência cardíaca: 15 a 300bpm, resolução 
de 1bpm e precisão de 1% ou 2bpm (o que for 
maior); Alarmes de máxima e mínima frequência 
cardíaca; Alarme de desconexão do eletrodo; 

• Oximetria (SpO2): Faixa mínima de SpO2: entre 
40 a 100%; Medição mínima do pulso: entre 30 e 
300bpm; (15 a 300bpm) Apresentação da curva 
plestimográfica; Alarmes de máximo e mínimo 
para saturação. 

• Respiração: Faixa de frequência respiratória mí-
nima: 3 a 150 RPM; Medição da respiração pelo 
método de impedânciometria torácica (utilizando 
os eletrodos do ECG); Indicação de frequência 
respiratória e apresentação da curva de respira-
ção; Detecção e alarme de apneia. 

• Temperatura: Faixa mínima de temperatura: 
25ºC a 43ºC; Alarmes de máximo e mínimo para 
temperatura; 01(um) superficial não descartável 
para paciente neonatal; 

• Pressão não invasiva (PNI): Medição das pres-
sões média, sistólica e diastólica; Modos de ope-
ração: manual, automático com intervalos de 
medições programados pelo usuário; Limite de 
segurança de 300mmHg para inflagem do cuff 
segundo (NBR) IEC 601-2-30. 01 (um) manguito 
antialérgico para paciente neonato padrão; 

• Dispositivos para sinalização: Indicador áudio vi-
sual de QRS; Indicação para equipamento ligado 
em rede elétrica e bateria; Indicação para bateria 
de emergência com baixa carga; 

• Ajustes: Tecla/menu para configurações de 
alarmes; Tecla para interrupção temporária de 
alarmes sonoros; Menu ou teclas para configu-
rações dos parâmetros funcionais a serem moni-
torados e dos ajustes do display; Sistema de 
memória constante para parâmetros pré-
configurados. 

• Acessórios inclusos por monitor: 
• 05 (cinco) cabo de ECG 5 vias; 
• 05 (cinco) Kit rabicho 5 vias; 
• 05 (cinco) Sensores  de SpO2 adulto; 
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• 03 (três) Sensores  de SpO2 neonatal; 
• 02 (duas ) Mangueira de pressão: (02 vi-

as ou 01 via); 
• 05 (cinco) Manguitos adulto;   
• 05 (cinco ) Manguitos neonatal; 
• 02 (dois) Sensores de temperatura eso-

fágico/retal 
• 02 (dois) Sensores de temperatura super-

ficial 
• 01 (um) cabo de força; 
• 01 (um) Bateria externa acoplável (no ca-

so de não possuir bateria interna); 
• 13 (treze) suportes de parede em aço 

inox ou aço c/ pintura eletrostática (para-
fusos e buchas para fixação). 

• Exigências: 
ü Manuais de operação em português (Brasil);  
ü Apresentar documentação abaixo conforme 

as Normas RDC 32/2007, IN nº 04 de 
24/07/2015 e IN nº 22 de 22/10/2017 do Mi-
nistério da Saúde: 

ü Comprovante de Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA vigente. 

 
84 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PRE-

CONFIGURADO COM ECG / SPO2 / RESP / TEMP / 
PNI, PI E CAPNOGRAFIA, com características 
técnicas mínimas: 
 

• Monitor para uso em pacientes adultos, pediátri-
cos e neonatais, pre-configurado com os parâ-
metros de ECG, Respiração, 2 Canais de Tem-
peratura, PNI, SPO2, Pressão Invasiva e Cap-
nografia;  

• Deve possuir Visor de cristal líquido colorida 
(LCD), tamanho de Tela de no mínimo 12” opci-
onal sensível ao toque (touchscreen); pelo me-
nos 10 formas de onda; Possibilidade de confi-
guração de diferentes telas, como números 
grandes, e comunicação com central de monito-
ramento através de conexão de Rede Ethernet 
sem fio com capacidade de utilizar o HIS conec-
tado;   

• Deve possuir memória de armazenamento de 
tendências gráficas e tabulares para, pelo me-
nos, 120 horas para todos os parâmetros, arma-
zenagem de 1200 resultados de medição de 
PNI, 200 eventos de alarme e 200 eventos de ar-
ritmia;  

• Deve possuir cálculo de medicamento, cálculo 

UNID. 02 
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hemodinâmico, cálculo de oxigenação, cálculo 
de função renal e cálculo de ventilação;  

• Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis 
pelo operador com 3 níveis de prioridade de 
alarme (alta, média e baixa); alarmes visuais e 
sonoros para os parâmetros medidos (limites 
máximos e mínimos) programáveis pelo opera-
dor; Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de 
energia elétrica, entre outros);  

• Deve possuir menus para configuração e ajuste 
de seus diversos parâmetros, navegáveis atra-
vés de um seletor giratório e tela touch screen 
opcional;  

• Deve permitir a conexão em rede através do pro-
tocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 45; Fun-
cionamento em rede elétrica 110/220V bivolt au-
tomático; 

• Possibilidade de atualização de software sem al-
teração de hardware, aplicando USB ou Cartão 
de memória SD;  

• Alimentação á bateria interna por no mínimo 230 
minutos;  

• Indicação visual no display do equipamento que 
indique o estado da bateria, bem como se o 
equipamento está funcionando pela rede elétrica 
ou bateria; 

• Software de interface na língua portuguesa;  
• Proteção contra descarga e interferência de des-

fibrilador e bisturi eletrônicos;  
• Possibilidade de conexão bidirecional com a 

Central de Monitorização e integração com o 
Sistema do Hospital pelo protocolo HL7, direta-
mente no monitor ou através da Central de Moni-
toração;  

• Possibilidade de inclusão de módulos futuros 
como Débito cardíaco (C.O);  

• Interfaces: USB 2 portas para armazenagem de 
dados e leitor de código de barras, Rede RJ-45, 
VGA (opcional); Sincronismo para Desfibrilador, 
Wi-Fi (opcional); 

• A central deverá possuir registro próprio na AN-
VISA;  

• Não deve pesar mais que 6 kg;  
• Deve possuir índice de proteção IPX1 ou superi-

or; Deve operar com umidade relativa na faixa 
de 20 a 90%.  

• ECG: Deve possuir compatibilidade com cabos 
de 3 e  5 vias; Número de derivações: 7 deriva-
ções, 12 derivações de ECG (Opcional);  faixa 
de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; Resolu-
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ção da medida de FC: 1 bpm; Deve permitir a 
detecção de pulsos de marcapasso; Deve pos-
suir monitorização de segmento ST em todas de-
rivações; Detecção de pelo menos 23 arritmias 
distintas. 

• Respiração: Método bioimpedância (ou impe-
dância) torácica; Faixa de frequência respiratória 
0 a  200 rpm para adulto, pediátrico e neonatal; 
com visualização da onda de respiração, indica-
ção da FR com detecção e alarme de apnéia, 
em pacientes adultos/pediátricos/neonatais. 
Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros 
de FR (limites máximos e mínimos) programá-
veis pelo usuário.  

• Temperatura cutânea: Deve possuir 02 (dois) 
canais de temperatura; com faixa de medida de 
15 °C a 45 °C; Deve permitir a medida da tempe-
ratura por sensor aderido na pele do paciente, 
ou através de cavidades; Alarmes visuais e so-
noros para os parâmetros programáveis pelo 
operador (limites máximos e mínimos), Intervalo 
de medição 0% a 100%, frequência 25 bpm a 
300 bpm;  

• Oximetria: Visualização da curva Plestimografia; 
Indicação numérica dos valores de saturação e 
pulso; Indicação numérica e gráfica do índice de 
perfusão; Alarmes visuais e sonoros para os pa-
râmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mí-
nimos) programáveis pelo operador;  

• PNI: Deve ser pelo método oscilométrico em pa-
cientes adulto, pediátrico e neonatal, medição da 
pressão sistólica, diastólica e média, por método, 
Faixa de Alarme: 10 a 270 mmHg; Faixa de me-
dição da pressão no manguito: 0 a 290 mmHg; 
Faixa de Frequência de Pulso: Faixa: 40 a 240 
bpm 

• Pressão Invasiva (PI) c/ 2 canais, c/ faixa de 
medição que atenda os valores entre -50 a 300 
mmHg, c/ alarmes da pressão sistólica, diastóli-
ca e média selecionáveis.  

• Capnografia (EtCO2) Faixa de Medida de CO2: 
0 mmHg a 150 mmHg; Modo: Adulto, Pediátrico, 
Neonato; Faixa de Medida de FiCO2: 3 mmHg a 
50 mmHg; Respiração: 2 rpm a 150 rpm; 

• DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO os 
seguintes acessórios: 

• 02 unidade Cabo de ECG 5 vias Adul-
to/Pediátrico;  

• 02 unidade Mangueira extensão uso 
Adulto para PNI; 
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• 02 Manguitos/Abraçadeira Adulto para 
PNI; 

• 02 (Um) sensores SPO2 reutilizável Clip 
Adulto; 

• 02 (dois) suportes de parede em aço inox 
ou aço c/ pintura eletrostática (parafusos 
e buchas para fixação); 

• 01 sensor SPO2 reutilizável neonatal; 
• 02 unidades  sensor de temperatura de 

Pele;  
• 01 cabo permanente de Pressão Invasi-

va;  
• 01 Kit transdutor de Pressão Invasiva; 
• 02 linhas de amostra Capnografia; 
• 02 Cânulas nasal Capnografia; 
• 02 Filtros Capnografia; 
• 01 unid. Bateria de lítio; 
• 01 Cabo de energia;  

• Exigências: 
ü Manuais de operação em português 

(Brasil);  
ü Apresentar documentação abaixo con-

forme as Normas RDC 32/2007, IN nº 04 
de 24/07/2015 e IN nº 22 de 22/10/2017 
do Ministério da Saúde; 

ü Comprovante de Registro no Ministério 
da Saúde/ANVISA vigente. 

 
85 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PRE-

CONFIGURADO COM ECG / SPO2 / RESP /  2 
CANAIS DE TEMP / PNI E  PI, com características 
técnicas mínimas: 
 
 

ü Monitor para uso em pacientes adultos, 
pediátricos e neonatais pre-configurado 
com os parâmetros de ECG, Respiração, 
2 Canais de Temperatura, PNI, SPO2, 
Pressão Invasiva;  

ü Deve possuir Visor de cristal líquido colo-
rida (LCD), tamanho de Tela de no míni-
mo 12” opcional sensível ao toque (tou-
chscreen); pelo menos 10 formas de on-
da;  

ü Possibilidade de configuração de diferen-
tes telas, como números grandes, e co-
municação com central de monitoramen-
to através de conexão de Rede Ethernet 
sem fio com capacidade de utilizar o HIS 
conectado;   

UNID. 04 
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ü Deve possuir memória de armazenamen-
to de tendências gráficas e tabulares pa-
ra, pelo menos, 120 horas para todos os 
parâmetros, armazenagem de 1200 re-
sultados de medição de PNI, 200 eventos 
de alarme e 200 eventos de arritmia;  

ü Deve possuir cálculo de medicamento, 
cálculo hemodinâmico, cálculo de oxige-
nação, cálculo de função renal e cálculo 
de ventilação;  

ü Deve possuir alarmes audiovisuais ajus-
táveis pelo operador com 3 níveis de pri-
oridade de alarme (alta, média e baixa); 
alarmes visuais e sonoros para os parâ-
metros medidos (limites máximos e mí-
nimos) programáveis pelo operador; 
Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta 
de energia elétrica, entre outros); Deve 
possuir menus para configuração e ajuste 
de seus diversos parâmetros, navegáveis 
através de um seletor giratório e tela 
touch screen opcional;  

ü Deve permitir a conexão em rede através 
do protocolo TCP/IP com conector do tipo 
RJ 45; Funcionamento em rede elétrica 
110/220V bivolt automático; 

ü Possibilidade de atualização de software 
sem alteração de hardware, aplicando 
USB ou Cartão de memória SD; Alimen-
tação á bateria interna por no mínimo 230 
minutos; indicação visual no display do 
equipamento que indique o estado da ba-
teria, bem como se o equipamento está 
funcionando pela rede elétrica ou bateria; 

ü Software de interface na língua portugue-
sa;  

ü Proteção contra descarga e interferência 
de desfibrilador e bisturi eletrônicos; pos-
sibilidade de conexão bidirecional com a 
Central de Monitorização e integração 
com o Sistema do Hospital pelo protocolo 
HL7, diretamente no monitor ou através 
da Central de Monitoração;  

ü Possibilidade de inclusão de módulos fu-
turos como Débito cardíaco (C.O);  

ü Interfaces: USB 2 portas para armazena-
gem de dados e leitor de código de bar-
ras, Rede RJ-45, VGA (opcional); Sincro-
nismo para Desfibrilador, Wi-Fi (opcio-
nal); 

ü A central deverá possuir registro próprio 
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na ANVISA;  
ü Não deve pesar mais que 6 kg; Deve 

possuir índice de proteção IPX1 ou supe-
rior; Deve operar com umidade relativa 
na faixa de 20 a 90%;  

ü ECG: Deve possuir compatibilidade com 
cabos de 3, 5 vias e 10 vias (opcional) 
Número de derivações: 7 derivações, 12 
derivações de ECG (Opcional);  faixa de 
frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; Re-
solução da medida de FC: 1 bpm; Deve 
permitir a detecção de pulsos de marca-
passo; Deve possuir monitorização de 
segmento ST em todas derivações; De-
tecção de pelo menos 23 arritmias distin-
tas.  

ü Respiração: Método bioimpedância (ou 
impedância) torácica; Faixa de frequência 
respiratória  0 a  200 rpm para adulto, 
pediátrico e neonatal; com visualização 
da onda de respiração, indicação da FR 
com detecção e alarme de apnéia, em 
pacientes adultos/pediátricos/neonatais. 
Alarmes visuais e sonoros para os parâ-
metros de FR (limites máximos e míni-
mos) programáveis pelo usuário.  

ü Temperatura cutânea: Deve possuir 02 
(dois) canais de temperatura; com faixa 
de medida de 15 °C a 45 °C; Deve permi-
tir a medida da temperatura por sensor 
aderido na pele do paciente, ou através 
de cavidades; Alarmes visuais e sonoros 
para os parâmetros programáveis pelo 
operador (limites máximos e mínimos), 
Intervalo de medição 0% a 100%, fre-
quência 25 bpm a 300 bpm.  

ü Oximetria: Visualização da curva Plesti-
mografia; Indicação numérica dos valores 
de saturação e pulso; Indicação numérica 
e gráfica do índice de perfusão; Alarmes 
visuais e sonoros para os parâmetros de 
SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) 
programáveis pelo operador.  

ü PNI: Deve ser pelo método oscilométrico 
em pacientes adulto, pediátrico e neona-
tal, medição da pressão sistólica, diastó-
lica e média, por método, Faixa de Alar-
me: 10 a 270 mmHg; Faixa de medição 
da pressão no manguito: 0 a 290 mmHg; 
Faixa de Frequência de Pulso: Faixa: 40 
a 240 bpm. 
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ü Pressão Invasiva (PI) c/ 2 canais, c/ faixa 
de medição que atenda os valores entre -
50 a 300 mmHg, c/ alarmes da pressão 
sistólica, diastólica e média selecioná-
veis; 
DEVE ACOMPANHAR O 
EQUIPAMENTO os seguintes acessórios: 

ü 01 unidade Cabo de ECG 5 vias Adul-
to/Pediátrico:  

ü 01 unidade Mangueira extensão uso 
Adulto para PNI; 

ü 01 Manguito/Abraçadeira Adulto para 
PNI; 

ü 01 (Um) sensor SPO2 reutilizável Clip 
Adulto; 

ü 01 unidade sensor de temperatura de Pe-
le;  

ü 01 cabos permanentes de Pressão Inva-
siva;  

ü 1 Kit transdutor de Pressão Invasiva; 
ü 01 unid. Bateria de lítio; 
ü 01 Cabo de energia;  
ü 04 (quatro) suportes de parede em aço 

inox ou aço c/ pintura eletrostática (para-
fusos e buchas para fixação). 
Exigências: 

ü Manuais de operação em português 
(Brasil);  

ü Apresentar documentação abaixo con-
forme as Normas RDC 32/2007, IN nº 04 
de 24/07/2015 e IN nº 22 de 22/10/2017 
do Ministério da Saúde; 

ü Comprovante de Registro no Ministério 
da Saúde/ANVISA vigente. 
 

86 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE TRANSPORTE - 
EQUIPAMENTO PORTÁTIL, CONTENDO 
MONITORAÇÃO DE ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI, 
TEMPERATURA E PI PARA PACIENTES ADULTOS, 
PEDIÁTRICOS E NEONATAL COM POSSIBILIDADE 
DE CONFIGURAÇÃO DE DIVERSOS PARÂMETROS 
SIMULTÂNEOS, com as características seguintes: 
 

• Suporte para fixação de parede e alça para 
transporte;  

• Equipamento com controles microprocessados 
destinado a monitoração de pacientes adultos, 
pediátricos e neonatais;  

• Possuir alça de transporte;  
• Possuir seleção para o tipo de paciente: adulto, 

pediátrico ou neonatal;  

 01 
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• Peso máximo do equipamento completo: 10Kg 
(equipamento e baterias);  

• Possuir teclado e/ou botão rotacional que facilite 
a programação;  

• Tela de LCD colorida de no mínimo 12 polega-
das;  

• Apresentação de no mínimo 7 curvas simultane-
amente, possibilidade de alternar o módulo de 
exibição para números grandes e permitir a cria-
ção de modos de tela personalizados;  

• Com controle de velocidade para o traçado de 
curva mínimo variável em 25 mm/s e 50 mm/s;  

• Permitir congelamento dos sinais na tela;  
• Possuir tecla/menu para configurações de alar-

mes;  
• Possuir tecla para interrupção temporária de 

alarmes sonoros;  
• Possuir menu ou teclas para configurações dos 

parâmetros funcionais a serem monitorados e 
dos ajustes do display;  

• Sistema de memória constante para parâmetros 
pré-configurados;  

• Parâmetros e faixas de ajuste:  
• Pressão não invasiva (pré-configurado):  
• Modos manuais, automáticos e stat;  
• Intervalo do modo automático programável entre 

1 minuto a 8 horas;  
• Faixa de pressão sistólica : 40 a 270mmhg (exa-

tidão +- 1mmhg);  
• Faixa de pressão diastólica: 20 a 220mmhg 

(exatidão +- 1mmhg);  
• Faixa de pressão arterial média: 20 a 260 mmhg 

(exatidão +- 1mmhg);  
• Possuir armazenamento das últimas 750 medi-

das;  
• ECG (pré-configurado):  
• Faixa de frequência cardíaca: 15 a 300 bpm 

(exatidão: +-2bpm);  
• Possuir 6 derivações, podendo ser expandido 

posteriormente para 12 derivações;  
• Possuir análise de segmento st;  
• Possuir proteção contra descarga de desfibrila-

dor e aparelhos eletrocirúrgicos;  
• Possuir sensibilidade ajustável;  
• Possuir análise de arritmia com gravação de no 

mínimo 80 eventos arrítmicos com traçados de 
ecg, segundos antes e depois;  

• Possuir medição da respiração pelo método de 
impedanciometria torácica (utilizando os eletro-
dos de ecg);  
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• Possuir indicação da frequência respiratória e 
apresentação da curva de respiração;  

• Possuir detector pulso de marca-passo;  
• Possibilitar gravação de no mínimo 10 minutos 

de uma derivação de ECG completo;  
• Oximetria (SPO2) (pré-configurado):  
• Faixa de saturação spo2: 40 a 100 porcento (re-

solução 1%);  
• Faixa de frequência de pulso: 40 a 240 bpm;  
• Pressão invasiva (pré-configurado):  
• Faixa de pressão invasiva: -50 a 300mmhg (exa-

tidão +-1mmhg);  
• Possuir dois canais de pressão invasiva;  
• Possuir medição de pressão sistólica, média e 

diastólica;  
• Possuir visualização gráfica da pressão invasiva;  
• Possibilidade de monitorar pic (pressão intra 

craniana);  
• Faixa para respiração: 6 – 120 rpm (exatidão +-3 

rpm)  
• Possuir monitoração contínua do co2 expirado 

exibida em gráfico e valor numérico;  
• Possuir monitoração da fração inspirada e expi-

rada de co2;  
• Temperatura (pré-configurado):  
• Faixa de temperatura: 0 a 45°c (exatidão 0,1°c);  
• Alarmes Sonoros e visuais, ajustáveis com 3 ní-

veis de prioridade: Máximo e mínimo para fre-
quência cardíaca; Para desconexão do eletrodo; 
Máximo e mínimo para saturação; Para desco-
nexão do sensor de oximetria; Para detecção e 
alarme de apneia; Máximo e mínimo para pres-
são sistólica não invasiva; Máximo e mínimo pa-
ra pressão diastólica não invasiva; Máximo e mí-
nimo para pressão arterial média não invasiva; 
Máximo e mínimo para pressão sistólica invasi-
va; Máximo e mínimo para pressão diastólica in-
vasiva; Máximo e mínimo para pressão arterial 
média invasiva; Máximo e mínimo para ETCO2; 
Máximo e mínimo para temperatura;  

• Dispositivo para reset manual temporário de 
alarmes sonoros: Tempo máximo de 120 seg;  

• Possuir indicador áudio visual de QRS;  
• Possuir indicação para equipamento ligado em 

rede elétrica e bateria;  
• Possuir indicação para bateria de emergência 

com baixa carga;  
• Possuir tendências gráficas e numéricas de no 

mínimo 24 horas com resolução de 1 minuto, 
com cursor sobre a curva e possibilidade de 
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apresentação em tela de mini tendências; 
•  Sistema de alimentação elétrica :Tensão de ali-

mentação: 110 a 220 Vac, fonte chaveada auto-
mática; Frequência de alimentação: 60 Hz.  

• Bateria interna recarregável permitindo o funcio-
namento de pelo menos 120 minutos, sem utili-
zação de bateria ou módulo extra e com todos 
os parâmetros em funcionamento;  

• Acessórios inclusos: 01 cabo de forca; 05 cabos 
de no mínimo 05 vias para ecg; 100 jogos de 
eletrodos descartáveis para ECG adulto; 100 jo-
gos de eletrodos descartáveis para ECG pediá-
tricos; 100 jogos de eletrodos descartáveis para 
ECG neonatal; 05 cabo extensores e/ou adapta-
dores de spo2 ; 05 sensores de spo2 adulto reu-
tilizável; 05 sensores tipo y para oximetria reutili-
záveis; 05 extensores para braçadeira (adulto e 
neonatal); 05 braçadeiras obeso reutilizável; 10 
braçadeiras adulto reutilizável; 05 braçadeiras 
pediátrica reutilizável; 05 braçadeiras neonatal 
tamanho 1 reutilizável; 05 braçadeiras neonatal 
tamanho 2 reutilizável; 05 sensores de tempera-
tura de pele; 05 sensores de temperatura esofá-
gicos.  

• Garantia de 2 anos 
 

87 NEGASTOSCÓPIO DE PAREDE 02 CORPO, com as 
características mínimas:  
 

• Para radiologia convencional; 
• Negatoscópio de 02(dois) Corpos; 
• Luminosidade através da luz fluorescente, visor 

em plástico acrílico, translúcido e flexível, com 
prendedor de radiografia; 

• Moldura em chapa de aço pintada; 
• 02 lâmpadas fluorescentes; 
• Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60Hz; 

 
• Garantia de 12 meses a partir da entrega do 

equipamento. 
 

UNID. 03 
 

88 OFTALMOSCOPIO, com as características mínimas:  
 

• Iluminação branca e de alto brilho;  
• Fácil substituição da lâmpada LED;  
• Cabo em metal com revestimento termoplástico 

reforçado;  
• Possui clip que proporciona desligamento auto-

mático;  
• Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo 

UNID. 02 



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

146 de 258

	
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	
	

	
	

AA; C 
• abo compatível com todas as cabeças 3000;  
• Com 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com mar-

cador iluminado;  
• Óptica selada à prova de poeiras; 
• Borracha de proteção evita riscar a lente dos 

óculos; L 
• Lâmpada 2.5V de LED; 
• Cabeça em ABS, resistente à impactos.  

 
 

89 OTOSCOPIO SIMPLES TIPO DE LÂMPADA LED, 
com as características mínimas:  
 

• Transmissão da Luz: Fibra ótica; Fácil substitui-
ção da lâmpada LED;  

• Cabo em metal recartilhado para melhor ergo-
nomia e segurança durante o exame;  

• Reostato para controle de intensidade da luz;  
Com 5 a 10 espéculos reutilizáveis. 
 

UNID 5 

   90 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, com as 
especificações técnicas mínimas: 
 

• Oxímetro de pulso para paciente adulto, pediátri-
co e naeonatal;  

• Faixa de Medição Saturação: 35% - 100%;  
• Display LCD com Back light;  
• Medição e apresentação simultânea do valor de 

SpO2, forma de onda plestimográfica, frequência 
de pulso e intensidade do sinal de frequência de 
pulso; 

• Capacidade de armazenamento de até 100 paci-
entes e 300hs de dados; 

• Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajus-
te de máximo e mínimo para todos parâmetros; 

• Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" 
com tempo típico de operação 48hs; 

• Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 
36 hs; 

• Alarmes: Sensor desconectado e solto; Status da 
bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso 
(índice de perfusão); Memória insuficiente; Alar-
me desligado;  

• Armazenamento de dados; Identificação do paci-
ente; Tipo de paciente; 

• Faixa de Medida: 0 a 100%;  
• Faixa de alarme: 0 a 100%; Resolução: 1%; 
• Faixa de Medida: 25 a 300 bpm;  
• Faixa de alarme: 0 a 300 bpm; 

UNID. 13 
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• Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60Hz; 
• Garantia de 12 meses a partir da entrega do 

equipamento 
• ACOMPANHA: 

ü 1 Sensor reutilizável SpO2 tipo clip Adulto; 
ü 1 sensor reutilizável neonatal 
ü 1 Bolsa para transporte 
ü 1 Manual do usuário português. 
ü 1 base móvel. 

 
91 OXIMETRO DE PULSO COM MONITORIZAÇÃO 

SIMULTANEA DE FREQUENCIA CARDIACA E DE 
SATURAÇÃO DE OXIGENIO E BATERIA INTERNA 
RECARREGAVEL, com as características seguintes: 
 

• Com tecnologia digital, permite a monitoração 
constante do paciente, desde neonatal até adulto  

• Apresenta técnicas de Espectrofotometria e ple-
tismografia. 

• Mostra os valores medidos de SpO² e pulso,  
• Curva Pletismográfica; 
• Indica qualidade do sinal procurando pulso e 

pulso fraco; 
• Faixa de medidas SpO 2 :0 a 100%; Precisão 

SpO 2 : 50 a 69 - ±3%;  70 a 100% - ± 2 %; 
• Faixa de medidas Pulso: 30 a 254 bpm; Precisão 

de medidas pulso: 30 a 254 bpm. 
• Congelamento da forma de onda de e SpO 2 ; 
• Monitoração no modo adulto e neonatal; 
• Ajuste digital do contraste do display; 
• Controle digital do volume do bip de pulso e 

alarmes; 
• Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50 

mm/s; 
• Indicação de carregamento de bateria, bateria 

fraca, rede elétrica ou só bateria; 
• Desligamento automático no caso de limite mí-

nimo de carga de bateria. 
• Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60Hz; 
• Garantia de 12 meses a partir da entrega do 

equipamento 
• Acessórios: 
ü 1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m); Sensor de 

dedo adulto reutilizável (2,7m) - SD-10; 
ü 1 Certificado de garantia; 
ü 1Manual do usuário. 

 
 

UNID. 03 

92 PALETES EM POLIPROPILENO 50 x 50 X 5 CM, com 
as características seguintes: 

UNID 40 
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• Estrados de Plástico fabricados em Polietileno 

de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno 
(PP).  

• Com capacidade estática para 20 ton/m² , modu-
lares e de montagem pelo sistema de encaixe 
macho fêmea; 

• Antiderrapantes e resistentes. 
Dimensões: 50 cm  x 50 cm x 5 cm (Comp. x Larg. X 
Alt.) 
 

93 PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE 
MATERIAIS C/ 9 BICOS, com as características 
seguintes: 
 

• Punho em silicone ergonômico e isolado termi-
camente para  segurança; 

• Construída  com liga de alumínio resistente e an-
tioxidante 

• Pode ser conectada na rede de água ou ar; 
• Pressão ajustável; 
• Autoclavável; 
• Para limpeza interna (sucção de detergentes en-

zimáticos); 
• Bicos incluídos: 

ü 1. Para limpeza interna (sucção de deter-
gentes enzimáticos); 

ü 2. Para vidrarias de laboratórios; 
ü 3.Spray para lavagem rápida de instru-

mentos; 
ü 4. Para seringas e cânulas; 
ü 5. Para drenagem de tubos; 
ü 6. Para cateteres e válvulas; 
ü 7. Para pipetas; 
ü 8.Para seringas e cânulas; 
ü 9.Para uso diverso. 

• Demais acessórios: 
ü Mangueira em espiral flexível de 4,0 me-

tros, com sistema de engate rápido; 
ü Rack de parede, para você fixar e guar-

dar os acessórios; 
ü Engate rápido, para fácil e ágil mudança 

para o uso com água ou ar comprimido; 
ü Adaptador, para conexão com a rede de 

ar ou água e também a mangueira da 
pistola. 

•  

UNID 02 

94 POLTRONA HOSPITALAR POLTRONA HOSPITALAR 
RECLINÁVEL, com as características mínimas: 
  

UNID. 66 
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• Estrutura confeccionada em em tubos de aço de 
no mínimo 31 x 1,2 e de 25 x 1,2 mm,  pintado 
com tinta epóxi-pó com secagem em estufa de 
alta temperatura; 

• Assento, encosto, braços e descanso para os 
pés anatômicos, estofados em espuma de alta 
densidade, revestidos em courvim; 

• Totalmente reclinável com acionamento manual 
permitindo diversas posições; 

• Com descanso para os pés articulado concomi-
tante à inclinação do encosto; 

• Pés com ponteiras de borracha;  
• Capacidade de carga de no mínimo 150Kg;  
• Garantia mínima de 1 ano. 

 
95 POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA, com as 

características mínimas: 
 

• Estrutura confeccionada em em tubos de aço 
redondo de no mínimo 31 x 1,2 mm,  pintado 
com tinta epóxi-pó com secagem em estufa de 
alta temperatura; 

• Assento, encosto, braços e descanso para os 
pés anatômicos, estofados em espuma de alta 
densidade, revestidos em courvim; 

• Uma braçadeira em aço inoxidável, e dois apoios 
para os braços, removíveis, com altura regulável 
e estofados com revestimento em courvim. 

• Suporte para frasco e bolsa plástica para coleta 
de sangue, em aço inoxidável. 

• Anexos em aço inoxidável; 
• Totalmente reclinável, permitindo várias posi-

ções, inclusive o Trendelemburg até 12°. 
  

UNID. 03 

96 PROJETOR MULTIMIDIA MINIMO DE 3300 LUMENS, 
com as características seguintes: 
 

• Deve estar em linha de produção pelo fabricante, 
deve possuir tecnologia LCD ou DLP ;  

• Resolução mínima nativa de 1024 x 768; 
• Contraste mínimo de 10000:1  
• Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de 

conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 en-
trada USB.  

• Luminosidade mínima de 3300 lumens;  
• Alto-falante integrado no projetor;  
• Suportar a exibição de arquivos a partir de um 

pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); 
Garantia mínima de 12 meses. 

• Alimentação automática 100-120V, 220-240V;  

UNID. 01 
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• Acompanha 
ü Controle remoto;  
ü Cabo de alimentação;  
ü Cabo VGA;  
ü Manual do usuário 

 
97 PROTETOR DE TIREÓIDE, com as características 

mínimas: 
 

• Confeccionado em borracha plumbífera flexível 
com padrão de 0,50 mmPB;  

• Acabamento em nylon lavável e fechamento em 
velcro.  

• Tamanho: Adulto 
Apresentar Certificado de Aprovação TEM – CA 
 

UNID. 02 

98 QUADRO BRANCO, com as características 
seguintes:  
 

• Quadro magnético, cor branca, tampo em lami-
nado melaminico, acabamento brilhante; 

• Material moldura em alumínio;  
• Material da chapa em fibra de madeira MDF, es-

pessura 6mm; Espessura total 12mm; 
• Contoneiras arredondadas; 
• Porta pincéis; 
• Dimensões: largura:120 cm, comprimento:90 cm. 

 

UNID. 12 

99 RADIÔMETRO PARA FOTOTERAPIA, com as 
características seguintes: 
 

• Deve possuir teclado com membrana, display de 
cristal líquido para indicação dos dados de medi-
ção e do nível de bateria. 

• Entrada para faixa de radiação: faixa de medição 
com variação entre: 0,0% a 100,0% µW/cm²/nm 
com resolução de 0,1 µW/cm²/nm e precisão en-
tre +/- 2,0% a +/- 10,0% µW /cm²/nm para escala 
total;  

• Espectro de onda monitorado no mínimo a faixa 
de: 425 a 475nm;  

• Resposta espectral equiparada com o espectro 
de ação da fototerapia.  

• Alimentação: bateria alcalina 9V DC 
• Indicação no display quando for necessário tro-

car a bateria. 
 

UNID. 01 

100 RELÓGIO DE PAREDE, com as características 
seguintes: 
 

UNID 24 
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• Em alumínio escovado com fundo branco; 
• Tamanho: 35cm, 
• Mecanismo step; 
• Funcionamento a  pilha AA 

 
101 SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 

AUTOMÁTICA CONTÍNUA. 380 X 280X 170MM, com 
as características seguintes: 
 

• Instalação sobre bancada.  
• Utilização: para embalagens combinadas (papel 

grau cirúrgico), automática, acabamento externo 
em chapa de aço com pintura eletrostática.  

• Esteiras de movimentação horizontal automática, 
sincronizadas por correias, alimentação contí-
nua,  

• largura de selagem mínima de 
13mm,_velocidade de 10m/min, controle eletrô-
nico de temperatura, comandos independentes 
para aquecimento e para movimentação das es-
teiras.  

• Tensão elétrica de 220V ou Bivolt automático. 
 

UNID 01 
 

102 SELADORA TÉRMICA DE PEDAL PARA 
EMBALAGEM, com as características seguintes: 
 

• Seladora embalagem, voltagem: 110,220 v,  
• funcionamento: automático, com pedal,  
• aplicação: vedação embalagens plásticas 

 

UNID 01 
 

103 SELADORA TERMICA DE MESA, com as 
características seguintes: 

 
• Aquecimento instantâneo ao abaixar a alavanca; 
• Indicação: uso amplamente diversificado para 

embalar todo tipo de produto; 
• Pintura eletrostática epóxi; 
• Largura de Selagem 2mm; 
• Funciona com qualquer tipo de embalagem selá-

vel. 
• Voltagem: 110/220v (BIVOLT) 

 
 

UNID 01 
 

104 SOFÁ CAMA HOSPITALAR, com as características 
seguintes: 

 
• ESTRUTURA: interna em madeira. 
• ASSENTO: estofado em espuma de alta densi-

dade, revestido em courvim. 
• ENCOSTO: estofado em espuma de alta densi-

UNID 02 
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dade, revestido em courvim, escamoteável que 
se transforma em complemento para a cama. 

• PÉS: em tubos de aço inoxidável de 45,20 x 1 
mm. 

• Dimensões Fechado: 1,92 x 0,60 m 
• Dimensões Aberto:  1,92 x 1,00 m 

 
 

105 SUPORTE PORTA   AVENTAL DE CHUMBO, com as 
características seguintes: 
 

• Suporte de parede tipo cabide para acomodar 
até três aventais; 

• Construído em aço tratado e pintado; 
• Cabides em aço inoxidável. 

 

UNID. 02 

106 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO, 
com as características seguintes: 
 

• verificação de temperatura corporal,  
• componentes com alarmes, 
• medição à distância. 

 

UNID 10 

107 VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO 
PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E 
NEONATAIS, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
 
Características Gerais: 
 

• Ciclado a tempo e/ou volume para pacientes 
adultos e pediátricos e tempo e/ou volume ou 
pressão para pacientes neonatos. Limitado à 
pressão. 

• Fluxo contínuo para ventilação neonatal ou simi-
lar. 

• Fluxo intermitente para ventilação adulto. 
• Ar comprimido e oxigênio com alimentação por 

rede de alta pressão com válvulas reguladoras 
de pressão interna ou externa, neste caso estas 
devem ser fornecidas: 

• Bateria. 
• Função Auto-Teste. 
• Ventilação controlada acionada automaticamen-

te caso de apnéia, em todas as modalidades es-
pontâneas. 

• Monitor Gráfico (colorido) de ventilação com no 
mínimo 12 (doze) polegadas, com apresentação 
de pelo menos duas formas de ondas simultâ-
neas.  

UNID. 09 
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• Monitoração de FIO2 através de sensor para-
magnético ou célula galvânica ou ultrassônica. 

• Indicadores visuais: equipamento ligado na rede 
elétrica;  

• Bateria de emergência em uso;  
• Alarme sonoro silenciado temporariamente;  
• Alarmes audiovisuais: no mínimo apnéia; alta 

pressão nas vias aéreas; falta de alimentação 
elétrica; baixa pressão / desconexão do sistema 
respiratório; auto peep; bateria baixa; 

• Bateria de emergência com baixa carga.  
• Parâmetros de monitoração: fluxo inspiratório, 

freqüência, tempo inspiratório, relação I/E, pres-
são inspiratória máxima, volume expiratório, 
pressão média;  

• Sistema de segurança de pressão inspiratória 
máxima que evite aumento excessivo da pres-
são endotraqueal.  

• Parâmetros de controle - Modos mínimos de 
operação: ventilação mecânica assistido-
controlada por pressão e volume e ventilação 
mandatório intermitente sincronizada (SIMV) 
com suporte de pressão (PS), ambas com: pres-
são regulada com volume controlado (PRVC), 
Ciclado a tempo limitado à pressão (pediátri-
co/neonatal), volume garantido (VG) para Neo-
natologia.  

• Ventilação não-invasiva (VNI) nas modalidades: 
pressão positiva contínua (CPAP Invasiva e Não 
Invasiva), assistida / controlada a pressão e vo-
lume, Pressão positiva bi-nível, para utilização 
com máscara ou cânula nasal (neonatal). 

• Fluxo inspiratório que abranja a faixa mínima de: 
6 a 120 l/min no modo controlado. 

• Volume corrente que abranja a faixa mínima de: 
10 a 2000 ml. 

• Tempo inspiratório que abranja a faixa mínima 
de: 0,3 a 5,0 segundos. 

• Freqüência respiratória que abranja a faixa mí-
nima de: 1 a 150 RPM. 

• PEEP que abranja a faixa mínima de: 0 a 40 cm 
H2O. 

• Pressão de suporte que abranja a faixa mínima 
de: 05 a 60 cm H2O. 

• Pressão inspiratória: 05 a 60 cm H2O. 
• Pressão inspiratória e pressão de suporte ajus-

tados de forma independente. 
• Sensibilidade assistida por pressão e/ou fluxo. 
• Ajuste do tempo de subida de pressão inspirató-

ria; 
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• Possibilidade de realização de ciclo manual e 
manobra de insuflação lenta. 

• Compensação de fugas nos modos invasivos de 
no mínimo 60 LPM e não invasivos de no míni-
mo 120 LPM. 

• Compensação de complacência do circuito paci-
ente. 

• Nebulização com compensação da FIO2 e Vo-
lume; 

• Misturador de ar comprimido e oxigênio, eletrô-
nico, interno, ajustável entre 21 a 100% (Blen-
der), com sistema segurança ou ByPass que 
permita o funcionamento contínuo do aparelho, 
mesmo com a queda de uma das redes de ga-
ses. 
 

Características Elétricas: 
• Tensão de alimentação: 100-240 V automática. 
• Freqüência de alimentação: 60 Hz. 
• Bateria selada recarregável de emergência per-

mitindo o funcionamento mínimo de 180 minutos. 
 

Acessórios: 
 

• 01 (um) circuito, paciente completo adulto auto-
claváveis: circuito paciente completo com tra-
quéias em silicone lisas internamente, autocla-
váveis, com reservatórios de líquidos nas tra-
quéias (drenos)e demais itens. 

• 03 (três) circuitos, paciente completo pediátri-
co/neonatal autoclaváveis: circuito paciente 
completo com traquéias em silicone lisas inter-
namente, autoclaváveis, com reservatórios de lí-
quidos nas traquéias (drenos) e demais itens. 

• 01 (um) Sensor de fluxo (distal e/ou proximal) 
autoclaváveis para pacientes adulto – se aplicá-
vel. 

• 01 (um) Sensor de fluxo(distal e/ou proximal) au-
toclaváveis para pacientes Pediátricos – se apli-
cável 

• 04 (quatro) Sensores de fluxo(distal e/ou proxi-
mal) autoclaváveis para pacientes Neonatais – 
se aplicável 

• 02 (dois) Sensores de Fluxo Único universal 
(adulto, pediátrico e neonatal), nos casos em 
que a tecnologia do sensor abranger todos os ti-
pos de pacientes em um único sensor – se apli-
cável 

• 02 (duas) Válvulas de exalação com membranas 
por cada circuito de paciente. 
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• 01 (um) Mangueira de ar comprimido 
• 01 (um) Mangueira de oxigênio 
• 01 (um) Braço suporte de circuito adulto e neo-

natal 
• 01 (um) Umidificador aquecido 220 Volts. 
• 01 (um) jarras térmicas por cada circuito de pa-

ciente, autoclaváveis, para umidificador, com en-
trada individual para reabastecimento com serin-
ga ou equipo, sem a desconexão do circuito pa-
ciente.  

• 01 (um) Pulmão neonatal e adulto para teste. 
• 01 (um) Carro pedestal com rodízios e freio; 
• Demais acessórios para o uso completo dos re-

cursos do equipamento; 
Exigências: 

• Manuais de operação em português (Brasil);  
• Apresentar documentação conforme as Normas 

RDC32/2007, IN nº 04 de 24/07/2015 e IN nº22 
de 22/10/2017 do Ministério da Saúde: 

• Comprovante de Registro no Ministério da Saú-
de/ANVISA vigente; 

Requisitos necessários: 
• Instalação em Unidades de Saúde em todo o ter-

ritório do estado do Maranhão; 
• Indicação na proposta de assistência técnica 

própria ou autorizada no com sede no Amapá 
com registro no CREA-AP; 

• Aplicação operacional das equipes técnicas de 
usuários nos locais de instalação dos equipa-
mentos, em data posterior à instalação; 

108 VENTILADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA 
TRANSPORTE, com as características seguintes: 
 

• Equipamento microprocessado; 
• Alarmes configuráveis pelo usuário.  
• Display em tela de LCD para monitoração de va-

lores medidos e curvas / controle dos parâme-
tros configurados. 

• Trava ou dispositivo para se evitar desconfigura-
ção acidental dos parâmetros nos controles (bo-
toeiras, teclas, etc.). 

• Equipamento dotado de alça ou dispositivo simi-
lar para transporte.  

• Funcionamento apenas com oxigênio e dotado 
de dispositivo para mistura de oxigênio com o ar 
ambiente. 

• Bateria recarregável com autonomia mínima de 
03 horas de funcionamento contínuo.  

• O equipamento deverá possuir no mínimo as se-
guintes modalidades ventilatórias: Assistida / 

UNID. 02 
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Controlada (VCV / PCV); Ventilação com pres-
são de Suporte; SIMV – Ventilação Sincronizada 
Mandatória Intermitente; CPAP e BIPAP ou simi-
lar; Ventilação de backup para apneia.  

• Frequência respiratória com faixa aproximada de 
05 a 50 rpm.  

• PEEP com faixa aproximada de 0 a 20 cmH²O.  
• Concentração de FiO²: mínimo de 03 seleções 

dentro da faixa de 60 a 100%.  
• Pressão inspiratória com faixa aproximada de 10 

a 50 cmH²O. 
• Volume corrente com faixa aproximada de 100 a 

1500 ml.Relação I:E. III.  
• Parâmetros Monitorados: Frequência respirató-

ria;  Relação I:E; FiO²; Pressão das vias aéreas; 
Indicação de bateria em uso / rede elétrica. 

• Alarmes Audiovisuais: Alta / baixa pressão / des-
conexão do sistema respiratório; Falha na ali-
mentação de oxigênio; Bateria de emergência 
com baixa carga ou falha de fonte de alimenta-
ção.  

• Acessórios: 
• Dois circuitos completos autoclaváveis 

para paciente adulto.  
• Dois circuitos completos autoclaváveis 

para paciente pediátrico. 
• Duas válvulas expiratórias completas. 
• Dois Sensores de fluxo pediátrico com-

pletos. 
•  Dois sensores de fluxo adulto completos.  
•  Sistema de alimentação elétrica VAC bi-

volt automático e VDC (12 volts). 
• Kit composto por mangueiras e conecto-

res para possibilitar interface / equipa-
mento. 

•  Bolsa / sistema para transporte e prote-
ção do equipamento. 

• NORMALIZAÇÃO:Deverá ser apresenta-
do o Certificado de Registro no Ministério 
da Saúde. 

109 VENTILADOR DE PRESSÃO POSITIVA NÃO 
INVASIVO. (CPAP), com as características 
seguintes: 
 

• Modo de Funcionamento: CPAP Automático, 
CPAP Fixo.  

• Dispositivo Umidificador integrado.  
• Interface intuitiva, tela LCD colorida e capacida-

de de comunicação wireless integrado, Armaze-
namento de informações completas em um car-

UNID. 04 
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tão de memória SD.  
• Os controles de fácil utilização, interface intuitiva 

e tela LCD colorida com navegação pelos me-
nus.  

• Sensor de luz ambiente integrado que ajusta o 
brilho da tela com base na luz do quarto, desli-
gando-se automaticamente sem atrapalhar o so-
no do paciente  

• Motor com ruído reduzido, irradiado e conduzido.  
• Alívio de Pressão Expiratória:  
• Associa um algoritmo inteligente com alívio da 

pressão expiratória com ajuste dinâmico de 
pressão para conforto máximo, tornando a respi-
ração mais natural.  

• Umidificação: Umidificador Integrado HumidAir.  
• Capacidade Umidificador: 380ml.  
• Câmara de água lavável:.  
• Temperatura de aquecimento: até 68º.  
• Configuração Máscara: Sim.  
• Alívio de Pressão: APE com Easy-Breathe. In-

tervalo de Pressão: 4 a 20 cm/H2O.  
• Armazenamento de Dados: Completo (IA, IH, 

IAH, IAC, Fuga, LF, Pressão, Horas de uso).  
• Rampa: AutoRamp.  
• Cartão de Dados: Cartão de memória SD. Nível 

de Ruido: 26 dBA ±2. Voltagem: 100 V - 240 V 
(BiVolt).  

• Utiliza Bateria: Sim  
• Consumo de Energia: 53W (57VA).  
• Dimensão do Produto (A x L x P): 116 mm x 255 

mm x 150 mm.  
• Bolsa de Transporte:  
• Tipo de Máscara: Almofada Nasal.  
• Material da almofada: Silicone.  
• Almofada substituível:  
• Itens inclusos: 01 CPAP com Umidificador inte-

grado, 01 Cartão de Memória SD, 01 Bolsa de 
Transporte, 01 Traqueia de 2 metros, 01 Cabo 
de Força, 01 Fonte de Alimentação, 01 Filtro, 01 
Manual do Paciente, 01 Guia de Instalação Rá-
pida Clínica, 04 Almofadas nasais em gel tama-
nhos P, M, G e Médio Largo,12 Filtros.  

• Possuir registro no MS / ANVISA 
110 VENOSCOPIO APARELHO LOCALIZADOR DE 

VASOS (VEIAS) INFANTIL: com as características 
mínimas: 
 

• Localizador de veias para crianças de 0 a 7 
anos; 

• Gabinete em plástico resistente (ABS); 

UNID. 05 
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• Sistema de visualização através de Led; 
• Com níveis de intensidade de luz; 
• Bateria interna recarregável;  
• Sinalizador de carga de bateria; 
• Acompanha: Base para recarga e Bolsa para 

transporte; 
• Tensão de alimentação 220 v ou sistema bivolt 

automático. 
Garantia mínima de 1 ano. 

111 VENTILÔMETRO, com as características seguintes: 
 

• Aparelho para medição do volume de corrente 
de ar expirado.  

• Construído em aço inoxidável;  
• Com os respectivos conectores;  
• Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm;  
• Dois ponteiros indicadores;  
• Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 li-

tros;  
• Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 

litro;  
• Acompanha: 

ü Adaptador; 
ü maleta ou protetor para acondicionamen-

to do equipamento. 
•  

UNID. 01 

112 ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE VÁCUO, 
com as características mínimas:  
 
Tampa injetada em nylon com enxerto de metal 
cromado; Manômetro de 0 a 30 Hg; Botão de controle 
de fluxo de aspiração; Bico de sucção e boia de 
segurança que impeça a passagem de secreção para 
canalização; Frasco em policarbonato graduado 
capacidade de 400 ml’;Roscas padrão, conforme Norma 
ABNT NBR 11906/2011 para conexões roscadas para 
postos de utilização sob baixa pressão, para gases 
medicinais, gases para dispositivos médicos e vácuo 
clínico, para uso em estabelecimentos de saúde. 

 

UNID. 30 

113 CONJUNTO ANESTESIA BARAKA, com as 
características mínimas:  
 

• Máscara (Nº 4), em plástico rígido c/ coxim sili-
cone; conectores; Traqueia  em silicone; Balão 
látex natural; Volume  de 3000 ml. 

 

UNID. 05 

114 MACRONEBULIZADOR COMPLETO PARA 
OXIGÊNIO, com as características mínimas:  
 

UNID. 05 
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• Traqueia em silicone, corrugada de 1,20 m; 
Máscara facial, transparente, flexível, com orifí-
cios expiratórios Laterais, com elástico para fixa-
ção; Frasco rígido em policarbonato, graduado, 
com capacidade de 500 ml, tampa e injetor em 
nylon, tubo interno em silicone. Acompanha: 01 
máscara facial adulto em PVC e uma máscara 
facial infantil em PVC. 

 
115 FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO, com as 

características mínimas:  
 

• Corpo e niple de saída em latão cromado; Esca-
la graduada de 0-15 litros por minuto; Compri-
mento da escala de, aproximadamente, 150 mm; 
Bilha dupla (interna e externa) em material 
transparente inquebrável; Esfera em aço inox; 
Borboleta em nylon com rosca metálica na cor 
padrão do gás (verde-emblema); Conexão fê-
mea:  Sistema de compensação e pressão; Ros-
cas padrão, conforme Norma Padrão da ABNT 
para conexões roscadas para postos de utiliza-
ção sob baixa pressão, para gases medicinais, 
gases para dispositivos médicos e vácuo clínico, 
para uso em estabelecimentos de saúde. 

•  

UNID. 150 

116 FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO, com as 
características mínimas:  
 

• Corpo e niple de saída  em latão  cromado; Es-
cala graduada de 0-15 litros por minuto; Com-
primento da escala de, aproximadamente, 150 
mm; Bilha dupla (interna e externa) em material 
transparente inquebrável; Esfera em aço inox; 
Borboleta em nylon com rosca metálica na cor 
padrão do gás (amarelo-segurança); Conexão 
fêmea ; Sistema de compensação e pressão; 
Roscas padrão, conforme Norma Padrão da 
ABNT para conexões roscadas para postos de 
utilização sob baixa pressão, para gases medici-
nais, gases para dispositivos médicos e vácuo 
clínico, para uso em estabelecimentos de saúde. 

 

UNID. 150 

117 FRASCO PARA ASPIRAÇÃO (COLETOR DE 
SECREÇÃO) COM TAMPA, com as características 
mínimas: 
  

• Confeccionado em policarbonato; Autoclavável; 
Com graduação em alto relevo; Tampa com ve-
dação hermética; Bóia automática; Capacidade: 
05 litros. 

UNID. 30 
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118 FRASCO PARA ASPIRAÇÃO (COLETOR DE 

SECREÇÃO) COM TAMPA, com as características 
mínimas: 
  

• Confeccionado em policarbonato; Autoclavável; 
Com graduação em alto relevo; Tampa com ve-
dação hermética; Bóia automática; Capacidade: 
03 litros 

 

UNID. 30 

119 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE 
OXIGÊNIO PEDIÁTRICA/INFANTIL, com as 
características mínimas:  
 

• Máscara facial alongada em formato sob o quei-
xo confeccionada em vinil macio transparente 
com presilha ajustável;  Tubo de suprimento de 
oxigênio de 2,10 m com adaptador giratório ajus-
tável Faixa elástica ajustável a face do paciente; 
Reservatório com capacidade de 750 ml. 

 

UNID. 20 

120 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE 
OXIGÊNIO ADULTO, com as características 
mínimas:  
 

• Máscara facial alongada em formato sob o quei-
xo confeccionada em vinil macio transparente 
com presilha ajustável; Tubo de suprimento de 
oxigênio de 2,10 m com adaptador giratório ajus-
tável; Faixa elástica ajustável a face do paciente; 
Reservatório com capacidade de 750 ml. 

 

UNID. 50 

121 KIT VENTURI PEDIÁTRICO/INFANTIL, com as 
características mínimas:  
 

• Mascara transparente, flexível, atóxica com elás-
tico para ajuste facial e orifícios laterais e tra-
queia; Com 6 (seis) diluidores coloridos para di-
ferentes concentrações de % de FIO2, nas cores 
azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde 
(35%), rosa (40%), laranja (50%); Conexão san-
fonada em polipropileno; Copo (branco) com en-
trada para ar comprimido, prolongamento de 
oxigênio. 

 

UNID. 02 

122 MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA AR 
COMPRIMIDO, com as características mínimas:   
 

• Recipiente com copo graduado de 05 a 15 ml; 
Extensão transparente com conector (amarelo) 
para nebulização em oxigênio com 1,5 metros; 

UNID. 50 
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Máscara com abertura para evitar concentração 
de gás carbônico; Embalagem individual com 
dados de identificação e procedência. 

 
123 MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA AR 

COMPRIMIDO, com as características mínimas:  
 

• Recipiente com copo graduado de 5 a 15 ml; Ex-
tensão transparente com conector (amarelo) pa-
ra nebulização em oxigênio com 1,5 metros; 
Máscara com abertura para evitar concentração 
de gás carbônico; Embalagem individual com 
dados de identificação e procedência. 

 

UNID. 50 

124 MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGÊNIO, 
com as características mínimas:  
 

• Recipiente com copo graduado de 5 a 15 ml; Ex-
tensão transparente com conector (verde) para 
nebulização em oxigênio com 1,5 metros; Más-
cara com abertura para evitar concentração de 
gás carbônico; Embalagem individual com dados 
de identificação e procedência 

 

UNID. 100 

125 MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGÊNIO, 
com as características mínimas:  
 

• Recipiente com copo graduado de 5 a 15 ml; Ex-
tensão transparente com conector (verde) para 
nebulização em oxigênio com 1,5 metros; Más-
cara com abertura para evitar concentração de 
gás carbônico; Embalagem individual com dados 
de identificação e procedência. 

 

UNID. 100 

126 UMIDIFICADOR PARA REDE CANALIZADA AR 
COMPRIMIDO, com as características mínimas:  
 

• Frasco em plástico de 250 ml com níveis míni-
mos e máximo impresso; Tampa e corpo em 
nylon; Conexao de entrada com rosca em  metal; 
Tubo com borbulhador; Porca de adaptação cor 
amarela conforme normas da ABNT. Roscas pa-
drão, conforme Norma ABNT NBR 11906/2011 
para conexões roscadas para postos de utiliza-
ção sob baixa pressão, para gases medicinais, 
gases para dispositivos médicos e vácuo clínico, 
para uso em estabelecimentos de saúde. 
 

UNID. 100 

127 UMIDIFICADOR PARA REDE CANALIZADA DE 
OXIGÊNIO, com as características mínimas: 
 

UNID. 100 
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• Frasco em plástico de 250 ml com níveis míni-
mos e máximo impresso; Tampa e corpo em 
nylon; Conexao de entrada com rosca em  metal; 
Tubo com borbulhador; Porca de adaptação cor 
amarela conforme normas da ABNT. Roscas pa-
drão, conforme Norma ABNT NBR 11906/2011 
para conexões roscadas para postos de utiliza-
ção sob baixa pressão, para gases medicinais, 
gases para dispositivos médicos e vácuo clínico, 
para uso em estabelecimentos de saúde. 

 
128 VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA AR 

COMPRIMIDO DE POSTO, com as características 
mínimas:  
 

• Corpo em metal cromado; Manômetro de no mí-
nimo 0 a 315 Kgf/cm²; Volante e conexões de 
acordo com a ABNT; Pressão de trabalho de 3,5 
kgf/cm², Vazão de aproximadamente de 180 l/m.  
Roscas padrão, conforme Norma ABNT NBR 
11906/2011 para conexões roscadas para pos-
tos de utilização sob baixa pressão, para gases 
medicinais, gases para dispositivos médicos e 
vácuo clínico, para uso em estabelecimentos de 
saúde. 

 

UNID. 20 

129 VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA 
OXIGÊNIO MEDICINAL DE POSTO, com as 
características mínimas:  
 

• Corpo em metal cromado, Manômetro de no mí-
nimo 0 a 10 Kgf/cm², Volante e conexões de 
acordo com a ABNT; Pressão de trabalho de 3,5 
kgf/cm², Vazão de aproximadamente de 180 l/m. 
Roscas padrão, conforme Norma ABNT NBR 
11906/2011 para conexões roscadas para pos-
tos de utilização sob baixa pressão, para gases 
medicinais, gases para dispositivos médicos e 
vácuo clínico, para uso em estabelecimentos de 
saúde. 

 

UNID. 20 

130 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA 
OXIGÊNIO MEDICINAL DE CILINDRO, CABO 
LONGO, com as características mínimas:  
 

• Corpo em metal cromado; Cabo longo; Manôme-
tro de no mínimo 0 a 315,0 Kgf/cm³, com 01 (um) 
fluxômetro com escala de 0 a 15 l/m, Volante e 
conexões de acordo com a ABNT. Pressão de 
trabalho de 3,5 Kgf/cm³. Roscas padrão, confor-
me Norma ABNT NBR 11906/2011  para cone-

UNID. 05 
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xões roscadas para postos de utilização sob bai-
xa pressão, para gases medicinais, gases para 
dispositivos médicos e vácuo clínico, para uso 
em estabelecimentos de saúde. 

 
131 REANIMADOR MANUAL TIPO AMBÚ ADULTO com 

as características mínimas:  
 

• Autoclavável,  balão em  silicone, capacidade 
balão: cerca 2.000 ml,  máscaras tamanhos 4 e 
5, formato anatômico, com encaixe à válvula de 
modo que permita giro de 360° nos dois senti-
dos; Válvula  superior não reinalatória limitadora 
de pressão (POP-OFF) 60 CMH2, corpo princi-
pal, válvula inferior de entrada de O2, válvula da 
bolsa,bolsa reservatório de exigênio com capa-
cidade mínima de 2.500 ml, extensão para liga-
ção à rede de oxigênio. Todo o conjunto deve 
ser desmontável, os diafragmas, válvulas e de-
mais peças quue compôem o reanimador devem 
ser vendidas no mercado de forma avulsa. 

 

UNID. 16 

132 REANIMADOR MANUAL TIPO AMBÚ NEONATAL, 
com as características mínimas:  
 

• Autoclavável. balão confeccionado em silicone 
alta com capacidade de no mínimo 250 ml, dota-
do de válvula (superior) não reinalatória limitado-
ra de pressão (POP-OFF) 40 CMH2, e válvula 
(inferior) de entrada de O2. Máscaras (tamanho 
00 e 0) com formato anatômico, resistente e 
translúcido, com encaixe perfeito a válvula per-
mitindo giro de 360 graus nos dois sentidos. Bol-
sa reservatório de oxigênio, translúcida, com ca-
pacidade máxima de 1000ml.Todo o conjunto 
deve ser desmontável, os diafragmas, válvulas e 
demais peças que compôem o reanimador de-
vem ser vendidas no mercado de forma avulsa. 

 

UNID. 35 

133 REANIMADOR MANUAL TIPO AMBÚ PEDIÁTRICO, 
com as características mínimas:  
 

• Autoclavável. Balão confeccionado em silicone 
alta com capacidade de no mínimo 500 ml, dota-
do de válvula (superior) não reinalatória limitado-
ra de pressão (POP-OFF) 40 CMH2, e válvula 
(inferior) de entrada de O2. Máscaras (tamanho 
2 e 3) com formato anatômico, resistente e trans-
lúcido, com encaixe perfeito a válvula permitindo 
giro de 360 graus nos dois sentidos. Bolsa re-
servatório de oxigênio, translúcida, com capaci-

UNID. 03 
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dade máxima de 1000ml.Todo o conjunto deve 
ser desmontável, os diafragmas, válvulas e de-
mais peças quue compõem o reanimador devem 
ser vendidas no mercado de forma avulsa. 

 
134 CONJUNTO NASAL NEONATAL PARA CPAP 

(PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA DE VIAS AÉREAS) 
TAMANHO 00 
 

• De silicone flexível e transparente, com abertura 
frontal para encaixe a interface de via de inspira-
ção e expiração, interface e via inspiratória e ex-
piratória composta de 2 tubos corrugados de pvc 
com conectores universais para adaptação em 
respirador no ramo inspiratório e expiratório e li-
nha de monitorização de pressão em pvc cristal, 
com saída para conexão no respirador, para uso 
com máscara nasal e ou pronga nasal com aber-
tura frontal, fixador cefálico (touca) do tipo gorro 
para cpap neonatal tamanho 00, de material re-
sistente, antialérgico, elástico. obs: reutilizável, 
passível de reprocessamento 

 

UNID. 50 

135 CONJUNTO NASAL NEONATAL PARA CPAP 
(PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA DE VIAS AÉREAS) 
TAMANHO 0,  
 

• De silicone flexível e transparente, com abertura 
frontal para encaixe a interface de via de inspira-
ção e expiração, interface e via inspiratória e ex-
piratória composta de 2 tubos corrugados de pvc 
com conectores universais para adaptação em 
respirador no ramo inspiratório e expiratório e li-
nha de monitorização de pressão em pvc cristal, 
com saída para conexão no respirador, para uso 
com máscara nasal e ou pronga nasal com aber-
tura frontal, fixador cefálico (touca) do tipo gorro 
para cpap neonatal tamanho 0, de material re-
sistente, antialérgico, elástico. obs: reutilizável, 
passível de reprocessamento. 

 

UNID. 50 

136 CONJUNTO NASAL NEONATAL PARA CPAP 
(PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA DE VIAS AÉREAS) 
TAMANHO 1 
 

• De silicone flexível e transparente, com abertura 
frontal para encaixe a interface de via de inspira-
ção e expiração, interface e via inspiratória e ex-
piratória composta de 2 tubos corrugados de pvc 
com conectores universais para adaptação em 
respirador no ramo inspiratório e expiratório e li-

UNID. 50 
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nha de monitorização de pressão em pvc cristal, 
com saída para conexão no respirador, para uso 
com máscara nasal e ou pronga nasal com aber-
tura frontal, fixador cefálico (touca) do tipo gorro 
para cpap neonatal tamanho 1, de material re-
sistente, antialérgico, elástico. obs: reutilizável, 
passível de reprocessamento. 

 
137 CONJUNTO NASAL NEONATAL PARA CPAP 

(PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA DE VIAS AÉREAS) 
TAMANHO 2 
 

• De silicone flexível e transparente, com abertura 
frontal para encaixe a interface de via de inspira-
ção e expiração, interface e via inspiratória e ex-
piratória composta de 2 tubos corrugados de pvc 
com conectores universais para adaptação em 
respirador no ramo inspiratório e expiratório e li-
nha de monitorização de pressão em pvc cristal, 
com saída para conexão no respirador, para uso 
com máscara nasal e ou pronga nasal com aber-
tura frontal, fixador cefálico (touca) do tipo gorro 
para cpap neonatal tamanho 2, de material re-
sistente, antialérgico, elástico. obs: reutilizável, 
passível de reprocessamento. 

 

UNID. 50 

138 CONJUNTO NASAL NEONATAL PARA CPAP 
(PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA DE VIAS AÉREAS) 
TAMANHO 3 
 

• De silicone flexível e transparente, com abertura 
frontal para encaixe a interface de via de inspira-
ção e expiração, interface e via inspiratória e ex-
piratória composta de 2 tubos corrugados de pvc 
com conectores universais para adaptação em 
respirador no ramo inspiratório e expiratório e li-
nha de monitorização de pressão em pvc cristal, 
com saída para conexão no respirador, para uso 
com máscara nasal e ou pronga nasal com aber-
tura frontal, fixador cefálico (touca) do tipo gorro 
para cpap neonatal tamanho 3, de material re-
sistente, antialérgico, elástico. obs: reutilizável, 
passível de reprocessamento. 

 

UNID. 50 

139 APARADEIRA TIPO PÁ, uso hospitalar, para coletar 
urina em mulheres, capacidade de 2.500ml em aço 
inoxidável. 
 

UNID.  30 

140 BACIA EM AÇO INOCIDÁVEL, uso hospitalar, diâmetro 
de 41 cm,  capacidade mínima 6,0 litros. 
 

UNID. 15 
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141 BANDEJA EM AÇO INOX, tamanho 22 CM X 12 CM X 
1,5 CM , em aço inoxidável 
 

UNID 15 

142 BANDEJA EM AÇO INOX, tamanho 26 CM X12 CM X 
1,5 CM  em aço inoxidável 
 

UNID 15 

143 BANDEJA EM AÇO INOX , TAMANHO 30 CM X 20 CM 
X 4 CM em aço inoxidável 
 

UNID 15 

144 CAIXA CIRÚRGICA, 26 x12 x 05 cm perfurada, em  aço 
inoxidável 
 

UNID 20 

145 CAIXA CIRÚRGICA, 20  x 10 x 05cm perfurada, em  
aço inoxidável 
 

UNID 20 

146 CUBA REDONDA, uso hospitalar, medindo 10 x 5 cm 
de diâmetro, capacidade para 300 ml, em aço inoxidável 
AISI 304. 
 

UNID. 30 

147 CUBA RETANGULAR, uso hospitalar, sem tampa, 
medindo 30 x 20 x 4,0cm, em aço inoxidável AISI 304. 
 

UNID. 20 

148 CUBA RETANGULAR, uso hospitalar, sem tampa, 
medindo 52 x 38 x 5,0cm, em aço inoxidável AISI 304. 
 

UNID. 20 

149 CUBA RIM, uso hospitalar, medindo 26 x 12 x 06 cm, 
com capacidade para 750 ml, em aço inoxidável AISI 
304. 
 

UNID. 05 

150 CAIXA CIRURGICA PARA PARTO CESÁRIA 
CONTENDO: 
 

• 1 afastador balfour valvula 100 x 70mm haste 
normal; 

• 1 afastador farabeuf 14cm; 
• 1 espátula reverdin angulada 29cm; 
•  1 valvula de doyen 45 x 90mm; 
• 1 valvulaa de doyen 45 x 120mm; 
• 6 pinças allis 15 cm; 
• 8 pinças backhaus 13cm; 
• 4  pinças crile reta 16cm; 
• 6 pinças crile curva 16cm;  
• 2 pinças faure curva 20cm;  
• 2 pinças foerster serrilha reta20cm; 
• 2 pinças rochester pean reta18cm; 
• 2 pinças rochester pean curva 18cm; 
• 2 pinças dissecção serrilha 16cm; 
• 1 pinça dissecção serrilha 20cm; 
• 1 pinça dissecção dente 16cm; 
• 1 pinça dissecção dente 20cm; 

UNID. 08 
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• 1 pinça dissecção russa 20cm ; 
• 1 porta agulhas mayo-hegar vidia 16cm; 
• 1 porta agulhas mayo-hegar vídea 20cm; 
• 1 tesoura rr reta 17cm  
• 1 tesoura mayo-stille curva 17cm; 
• 1 tesoura metzenbaum curva 18cm; 
• 1 cabo de bisturi nº4; 
• 1 tentacânula 15cm; 
• 1 aspirador deyan kauer; 
• 1  estiletebi-olivar18cm. 
• 1 caixa cirúrgica 32 x 16 x08cm perfurada, em 

aço inox 
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
• 1 cuba rim 

 
151 CAIXA CIRURGICA PARA HISTERECTOMIA 

CONTENDO: 
 

• 1 afastador balfour valvula 45 x 80mm haste 
normal; 

• 1 afastador farabeuf 14cm; 
• 1 espátula reverdin angulada 29cm  
• 1 espátula ribbon 40mm x 33 cm; 
• 3 valvula de doyen 45x 60mm 
• 1 valvula de doyen 45 x 120mm; 
• 1 valvula de doyen 60 x 90mm; 
• 1 espéculo de collin nº11; 
• 1 espéculo de collin nº21; 
• 6 pinças allis 19cm; 
• 1 pinça allis 23cm 
• 8 pinças backhaus 13cm; 
• 1 pinça cheron25cm; 
• 1pinça collin reta 25cm; 
•  1 pinças faure curva 20cm; 
• 8 pinças kelly reta 16cm ; 
• 8 pinças kelly curva 16cm; 
• 6 pinças kocher reta 14cm; 
• 2 pinças kocher curva14cm; 
• 4 pinças mlxter 23cm; 
• 1 pinça museux reta 24cm 
•  1 pinça pozzi reta 25cm; 
• 2 pinças rochsner reta 20cm; 
• 2 pinças rochsner curva 20cm; 
• 2 pinças pean reta 22cm; 
• 2 pinças pean curva 22cm; 
• 1 pinça dissecção serrilha 12cm; 
•  1 pinça dissecção serrilha 14cm; 
• 1 pinça dissecção serrilha 18cm;  
• 1 pinça dissecção dente 12cm;  

UNID. 08 
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• 1 pinça dissecção dente 14cm;  
• 1 pinça dissecção dente 18cm; 
• 1 porta agulha mayo-hegar vidia 16cm; 
• 1 porta aagulha mayo-hegar vídea 20cm; 
• 1 tesoura mayo-stille reta 17cm 
• 1 tesoura mayo-stille curva 17cm 
• 1 tesoura metzenbau mcurva 18cm; 
• 1 tesoura metzenbaum curva 20cm;  
• 1 tesoura metzenbaum curva 23cm; 
• 1 histerometro de collin; 
• 1 saca fibroma de doyen 
• 1 tentacânula 15 cm. 
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm. 

 
152 CAIXA PARA FORCEPS 

 
• 2 valvulas de doyen 45 x 90mm; 
• 4 pinças allis 15cm; 
• 6 pinças backhaus 13cm; 
• 1pinça cheron 25cm; 
• 1 pinça foerster serrilha reta 20cm; 
• 4 pinças rochsner reta 20cm; 
• 1 pinça para cordao umbilical 18cm; 
• 1 pinça dissecção serrilha 16cm; 
• 1 pinça dissecção dente 16cm; 
• 1 porta agulhas mayo-hegar serrilha 18cm; 
•  1 tesoura rr reta 17cm; 
•  1 tesoura mayo-stille reta 17cm; 
• 1 tesoura mayo-stille curva17cm; 
• 1 forceps simpson-sra 33cm; 
• 1 forceps simpson-sra 36cm; 
• 1 amniotomo beacham 24cm. 
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 

UNID. 04 

153 CAIXA PARA PARTO COM EPISIOTOMIA 
 

• 1 valvula de doyen 45 x 60mm; 
• 1 valvula de doyen 45 x 90mm; 
• 1 espéculo de collin nº11; 
• 1 espéculo de collin nº21; 
• 1 espéculo de collin nº31; 
• 2 pinças allis 15cm; 
• 1 pinça cheron 25cm; 
•  1pinça collin anel 16cm; 
• 1 pinça foerster lisa reta 20cm; 
• 4 pinças kelly reta 14cm; 
• 6 pinças kelly curva 14cm; 
•  4pinças kocher reta 14cm; 

UNID. 02 
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• 1 pinça museux reta 24cm; 
•  1pinça winter reta nº 2; 
• 1 pinça winter curva nº 1; 
• 2 pinças para cordao umbilical 18cm; 
• 1 porta agulhas mayo-hegar vidia 18cm; 
• 1 tesoura rr reta 17cm; 
• 1 tesoura mayo-stille reta 17cm; 
• 1 tesoura mayo-stille curva 17cm; 
• 1 tesoura metzenbaum curva18cm; 
• 1 cabo de bisturi nº4 ; 
• 1 histerometro decollin. 
• 1 cuba redonda 10 x 5 CM. 

 
154 CAIXA PARA BIOPSIA UTERINA  

 
• 1 valva de doyen 45x90mm; 
• 1 valva de doyen 70x30mm; 
• 1 espéculo de collin nº11; 
• 1 espéculo de collin nº2; 
• 1 espéculo de collin nº3; 
• 1 pinça allis 23cm; 
• 1 pinça cheron 25cm; 
• 1 pinça faure para biopsia 24cm; 
• 1 pinça kogan-mencke  26cm; 
• 1 pinça museux curva 24cm; 
• 1 pinça pozzi reta 25cm; 
• 1 pinça thoms gaylor 24cm; 
• 1 pinça dissecção serrilha 20cm; 
• 1 pinça dissecção dente 20cm; 
• 1 porta a agulhas mayo-hegar serrilha 20cm; 
• 1tesoura de baliu curva 20cm; 
• 1 tesoura metzenbaum curva 18cm; 
• 1 cabo debisturi n°7; 
• 1 histerometro decollin 1; 
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm. 

 

UNID. 04 

155 CAIXA PARA CURETAGEM UTERINA, CONTENDO: 
 

• 1 espéculo de colin nº 3;  
• 1 espéculo de colin nº  2;   
• 1 espéculo decollin nº 1;   
• 1 pinça museux reta24cm; 
• 1 pinça pozzi reta25cm; 
• 1 pinça winter reta nº 21; 
• 1 pinça winter curva nº 21; 
• 1 cureta fenestrada nº1; 
• 1 cureta fenestrada nº2; 
• 1 cureta fenestrada nº3; 

UNID. 05 
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• 1 cureta fenestrada nº4; 
• 1 cureta fenestrada nº5; 
• 1 cureta fenestrada nº6; 
•  histerometro de collin; 
• 1 pinça collin 20 cm. 
• 1cuba redonda 10 x 5 cm; 

 
 

156 CAIXA GINECOLOGICA AMBULATORIAL  
 

• 1 espéculo de collin nº1; 
• 1 espéculo de collin nº2; 
• 1 espéculo de collin nº3; 
• 1 pinça cheron 25cm; 
•  1 pinça foerster serrilha reta 20cm; 
• 1pinça thoms gaylor 24cm; 
• 1 cabo de bisturi nº3; 
• 1 caixa cirurgica 20 x 1ox 05cm; 
• 1 tesoura rr reta 17cm; 
•  1 tesoura mayo-stille curva 17cm; 
• 1 tesoura metzenbaum curva 18cm; 
• 1 cabo de bisturi nº4; 
• 1 tentacânula 15cm; 
• 1 aspirador de yankauer; 
•  1 estilete blolivar 18cm; 
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 

UNID. 04 

157 CAIXA DE PEQUENA CIRURGIA 
 

• 1 par deafastador farabeuf delicado 12cm; 
• 1 cabo de bisturi nº4; 
• 1 tentacânula 15cm; 
• 1 pinça dente de rato 16cm; 
• 1 pinça dissecção 14cm;   
• 2 pinças mosquito reta 12cm 
• 2 pinças mosquito curva12cm; 
• 2 pinças kocher reta 14cm; 
• 2 pinças kocher curva14cm; 
• 2 pinças allis 16cm; 
• 2 pinças crille reta 14cm; 
• 2 pinças backaus 14cm; 
• 1 porta agulha hegar 15cm; 
• 1 tesoura metzenbaum curva 15cm; 
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 

UNID. 04 

158 INSTRUMENTAL DELICADO DE LAPAROTOMIA DE 
RN  
 

• 1 par de afastador farabeuf delicado 12cm; 

UNID. 05 
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• 1 cabo de bisturi nº4  
• 1 tentacânula 15cm; 
• 1 pinça dente de rato 12cm; 
• 1 pinça adson com dente 12cm; 
• 1 pinça dissecção 16cm; 
• 3 pinças mosquito reta 12cm; 
• 4 pinças mosquito curva 12cm; 
• 1 tesoura kilner 12cm; 
• 1 tesoura metzenbaum curva 16cm; 
• 1 tesoura metzenbaum reta 16cm; 
• 2 pinças mixter baby 14cm; 
• 2 pinças allis 16cm; 
• 1 pinça pean murph 15cm; 
• 2 pinças crille curva 16cm; 
• 5 pinças backaus 12cm; 
• 1 porta agulha hegar 15cm; 
• 1 pinça baby cock 16cm; 
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

  
159 CAIXA DE CATETERISMO UMBILICAL PARA RECEM 

NASCIDO:  
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
• 1 cabo de bisturi nº4; 
• 2 pinças mosquito curva 12cm;  
• 1 porta agulha hegar 14cm; 
• 2 pinça dente de rato; 
• 1 pinça pean murph 14cm; 
• 1tesoura iris curva 12cm; 
• 2 pinças backaus 13cm 

 

UNID. 08 

160 CAIXA DEDISSECÇÃO VENOSA DE RN  
 

• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
• 1 cabo d ebisturi nº4; 
• 1 tesoura metsenbaum reta 12cm ; 
• 1 tesoura metsenbaum curva 12cm; 
• 1 pinça mosquito reta 12cm; 
• 2 pinças mosquito curva 12cm; 
• 1 porta agulha hegar 12cm; 
• 1 pinça adson com serrilha 12cm; 
• 1 pinça pean murph 16cm; 

 

UNID. 08 

161 BANDEJA DE PARTO NORMAL;:  
• 1 válvula de doyan; 
•  1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
•  1 porta agulha de hegar 18cm; 
• 2 pinças mosquito curva 12cm; 
• 1 tesoura metzenbaum curva 18 cm; 
• 1 tesoura metzenbaum reta 18 cm; 

UNID. 15 
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• 2 pinças backus 13 cm ; 
• 1 pinça dissecção18cm 
• 1 pinça dente de rato 14cm  
• 1 pinça colin 20cm; 
• 2 pinças rochester para cordão; 

 
162 CAIXA DE CESÁREA 

 
• 1 válvula suprapúbica; 
• 1 cabo de bisturi nº4; 
• 1 par de afastador farabeuf 15cm; 
•  1 porta agulha hegar 20cm; 
• 1 porta agulh ahegar 18cm; 
• 5 pinças crille reta 16cm; 
• 5 pinças crille curva 16cm; 
• 4 pinças allis 18cm; 
• 2 pinças kocher para cordão; 
• 4 pinças kocher reta 16cm; 
• 3 longuete curva 18cm; 
• 1 tesoura metzenbaum reta 22cm; 
• 1 tesoura metzenbaum curva 22cm; 
• 2 pinças dissecção 18cm; 
• 2 pinças dente de rato; 
• 6 pinças backaus. 
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 

UNID. 10 

163 CAIXA CIRÚRGICA PARA DRENAGEM DE TÓRAX.  
 

• 1 par afastador farabeuf 12cm; 
• 4 pinças backhaus 11cm; 
• 1 pinça cheron 25cm; 
• 2 pinças mosquito reta 12cm; 
• 2pinças mosquito curva 12cm; 
• 1 pinça kocher reta 20cm; 
• 1 pinça rochester  pean curva 20cm; 
• 1 pinça dissecção adson dente 12cm; 
• 1 pinça dissecção serrilha 16cm; 
• 1 porta-agulha mayo-hegar serrilha 16cm.; 
• 1 tesoura rr reta 15cm; 
• 1tesoura mayo-stilles curva 18cm; 
• 1tesoura metzenbaum curva 23cm; 
• 1cabo de bisturi n°3; 
• 1 cabo de bisturi n°4; 
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm. 

 

UNID 02 

164 CAIXA CIRÚRGICA PARA ACESSO VENOSO 
PROFUNDO. 
 

• 1 pinça rochester-pean reta 16cm; 

UNID 06 
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• 1 pinça dissecção anatômica 12 cm; 
• 1 tesoura romba fina reta 15cm; 
• 1 porta agulhas mayo hegar serrilha 18cm; 
• 1 pinça mosquito reta 12 cm; 
• 1 pinça mosquito curva 12 cm; 
• 1 cuba rim; 
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 
165 BANDEJA DE ANESTESIA  

 
• 1 cuba redonda 10 x 5 300ml, 
• 1 pinça colin 20 cm; 

 

UNID. 20 

166 BANDEJA PARA ASSEPSIA 
 

• 2 cuba redonda 10 x 5 cm; 
1 pinça colin 20 cm. 

UNID. 10 

167 BANDEJA DE DIU 
 

• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
• 1 espéculo nº2; 
• 1 espéculo nº3; 
• 1 tesoura metzembaum curva 18cm; 
• 1 pinça pozzi reta 25 cm;  
• 1 pinça cherron 24 cm; 
• 1 histerômetro. 

 

UNID. 08 

168 BANDEJA DE AMIU 
 

• 1 pinça.colin coração; 
• 1 pinça pozzireta 25 cm; 
• 1 pinça cherron 24 cm; 
• 1 espéculo nº2;  
• 1 espéculo nº3; 
• 2 cuba redonda 10 x 5 cm; 

 

UNID. 06 

169 PACOTE DE CURATIVO:  
 

• 1 pinça kocher curva 14cm; 
1 pinça dissecção serrilha 14cm. 
 

UNID. 10 

170 CAIXA DE SUTURA  
 

• 2 pinças mosquito curva 12cm; 
• 1 pinça kelly curva 14cm; 
• 1 pinça pean 16cm; 
• 1 pinça dissecção adson comdente 12cm; 
• 1 tesoura mayo reta 14cm; 
• 1 cabo de bisturi nº 3; 

UNID. 08 
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• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
 

171 BANDEJA PARA CATETERISMO VESICAL: 
 

• 1 pinça cheron 25cm; 
• 1 cuba redonda 10 x 5 cm; 
• 1 cuba rim  

 

UNID. 05 

172 SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, 
com as características mínimas:  
 

• Aro metálico para fixação na parede; 
• Confeccionada em aço com pintura eletrostática; 
• Medidas: Largura: 35cm;  Altura: 7cm;  Profundi-

dade: 57,5; Circunferência: 110 cm; Diametro: 35 
cm. 

• Tamanho compatível para bolas: 45cm, 55cm, 
65cm, 75cm e 85cm. 
 

UNID. 22 

173 BOLA PARA PILATES 55 CM, com as características 
mínimas:  
 

• Bola  para Pilates com 55 cm de diâmetro; 
• Confeccionada em polipropileno; 
• Tecnologia anti estouro; 
• Suporta até 150 kg de peso estático; 
• Acompanha bomba de ar manual. 

 

UNID. 05 

174 BOLA PARA PILATES 65 CM, com as características 
mínimas:  
 

• Bola  para Pilates com 65 cm de diâmetro; 
• Confeccionada em polipropileno; 
• Tecnologia anti estouro; 
• Suporta até 150 kg de peso estático; 
• Acompanha bomba de ar manual. 

 

UNID. 10 

175 BOLA PARA PILATES 75 CM, com as características 
mínimas:  
 

• Bola  para Pilates com 75 cm de diâmetro; 
• Confeccionada em polipropileno; 
• Tecnologia anti estouro; 
• Suporta até 150 kg de peso estático; 
• Acompanha bomba de ar manual. 

 

UNID. 05 

176 BOLA PARA PILATES 85 CM, com as características 
mínimas:  
 

UNID. 05 
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• Bola  para Pilates com 85 cm de diâmetro; 
• Confeccionada em polipropileno; 
• Tecnologia anti estouro; 
• Suporta até 150 kg de peso estático; 
• Acompanha bomba de ar manual. 

 
177 COMPUTADOR DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO 

SIMILAR OU DE CONFIGURAÇÃO SUPERIOR  
Processador: Frequência base/ampliada 3.6 ~ 4.4 GHz, 
cache L3 16 MB; Número de Núcleos: 8; Memória: 
16GB, DDR4; Armazenamento: 01 disco SSD 256GB + 
01 disco rígido de 2TB; Monitor: LED 21.5" IPS/FULL 
HD (1920 x 1080) - HDMI e DVI-D; Placa de Vídeo: 
4GB, 1.10Ghz, Suporte a 4K, HDMI, DVI-D de dual link; 
Gabinete: Fonte ATX 650 Watts (real); Conexões: 4 
portas USB + 1 USB 3.0 + Áudio + Rede: LAN RJ45 
Gigabit; Teclado Mecânico: em Português (Brasil), 
ABNT2; Mouse Óptico: Conexão: USB 1200dpi, 3 
botões; Garantia: 12 meses; Sistema Operacional: 
Windows 10 Pro 64bits Português (Brasil) (Licença: 
OEM SLP/ System Builder OEM). MARCA/MODELO: 
GMPC MODELO GAMER TIPO DESKTOP, 
processador intel I7 10700F, placa de vídeo AFOX 
MODELO GT1030. 

UNID. 75 

178 NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO 
ON-LINE 
-bivolt automático 115/127/220v 
-senoidal por aproximação - retangular pwm 
-plugue nbr 14136 
-30 minutos expansível até 10h para computador on 
board + monitor led 19,6 
-estabilizador interno 
-autodiagnósticos de bateria 
-auto teste 
-torre 
-led bicolor que indica as principais condições de 
operação do nobreak. 
-temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou 
involuntários 
-inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema pll). 
-700 va 
-tensão de saída 115v 
-4 tomadas nbr 14136 
-porta fusível externo com unidade reserva 
-queda de rede (blackout) 
-ruído de rede elétrica 
-sobretensão de rede elétrica 
-subtensão de rede elétrica 
-surtos de tensão na rede 
-correção de variação da rede elétrica por degrau 
- garantia de 1 ano pelo fabricante  

UNID. 75 
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179 Impressora Multifuncional LaserJet Conexão LAN 
Ethernet 10/100/1000 Com Ipv4 E Ipv6, Porta USB Para 
Impressão Imediata, Painel De Controle Da Tela De 
Toque Colorida, Memória Base De 1,75 GB. Garantia de 
60 Meses. 

05  

180 Ressucitador  Infantil Babypuff 
Disponibiliza recursos integrados para gestão eficaz das 
vias aéreas como a leitura das pressões diretamente em 
mano-vacuômetro de resposta rápida. 
Com frequência ventilatória manual definida pela 
oclusão digital do orifício da válvula de PEEP permite 
que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil 
evitando a fadiga do operador, proporcionando melhor 
controle dos parâmetros. 
Ajustes simples e precisos: 
• Válvula de ajuste de pressão máxima de alivio ou 
segurança; 
• Válvula de ajuste da pressão de pico inspiratória ou 
PINSP; 
• Válvula de ajuste da pressão de positiva final ou 
PEEP; 
• Todos os ajustes são efetuados através de um único 
mano-vacuômetro; 
• Versão Portátil (com alça); 
• Versão de Mesa; 
• Versão de Parede; 
• Versão Móvel (carrinho); 
 
Acessórios: 
• Mascaras de silicone; 
• Intermediários para conexões; 
• Blender; 
• Fluxômetro O2; 
• Mangueira de entrada de gás; 
• Tubo corrugado; 
• T de Ayre com válvula PEEP; 
• Pulmão de teste (látex free); 
• Cilindro de O2 e AR tipo E com ou sem válvula 
reguladora, fluxômetro e manômetro; 
• Extensão de O2 e AR de 1,5 m 

12  

181 Kit Aspirador de Mecônio 
Produzido em policarbonato transparente. 
Medidas: 55mm de comprimento e 20mm de diâmetro. 

5  

182 Equipamento para fototerapia 
Controle Microprocessado da Radiância aplicada ao 
paciente; 
• Display alfa numérico e teclado de membrana de 
simples operação; 
• Emissão da luz no espectro da cor azul preciso para o 
tratamento da bilirrubinia; 
• Alta Radiância no centro e extremidades do foco 

04  
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luminoso; 
• Sem emissão de luz infravermelha ou ultra violeta; 
• Conjunto de 05 SuperLeds; 
• Vida útil media de 20.000 horas. 
Alimentação: 127/220 v automático (50/60 Hz) 
Consumo: 50 w 
Altura: 6,0 cm (pés de borracha), 30 cm (com haste), 
entre 100 e 140 cm (com pedestal) 
Largura: 11,6 cm (pés de borracha), 3,5 cm (com haste), 
50 cm (com pedestal) 
Profundidade: 23 cm (pés de borracha), 10 cm (com 
haste), 50 cm (com pedestal) 
Peso: 1 kg (pés de borracha), 2 kg (com haste), 9 kg 
(com pedestal) 

183 Berço para fototerapia 
O equipamento consiste de um conjunto de 7 lâmpadas 
fluorescentes dispostas na base de um berço comumen-
te usado em berçários e alojamentos conjuntos, de tal 
maneira que o acrílico do berço permaneça a cerca de 3 
cm das lâmpadas. Este conjunto de lâmpadas emite luz 
de baixo para cima que atravessa a parte inferior do 
berço acrílico e atinge o recém-nascido que estará ali 
deitado. Para maior conforto do RN, sobre o fundo do 
berço de acrílico, existe um colchão transparente de 
silicone, de modo a não interferir na irradiação a ser 
recebida pelo paciente. 
A irradiância, na faixa do azul, emitida  é de 12 +/- 2 
µw/cm2 nm, para lâmpadas 
 

02  

184 Foco Auxiliar  
Foco de Luz Auxiliar (LED) � FL 2000ALD12E. Registro 
ANVISA: 80127840018. Equipamentos projetados e 
montados seguindo normas nacionais e internacionais 
de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para 
os produtos e sistema da qualidade para produ-
tos/sistema. Possui haste giratória que permite um me-
lhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodí-
zios em material resistente permitem uma grande mobi-
lidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos 
em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. 
Pintados em epóxi à 250º célsius com acabamento em 
poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com 
LED�s (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e 
distribuídos de modo que proporcionam ao usuário 
equipamentos completos e capazes de atingir o uso 
esperado para sua aplicação profissional. Display TFT: 
Tela colorida, Touch Screen (sensível ao toque) com 20 
níveis de ajuste de intensidade de luz (de 05 a 100%). 
Indicador do nível de carga da bateria, indicador de falta 
de energia, ajuste da intensidade da luz do display e 
relógio. Ajuste de temperatura de cor em até 09 níveis 

5  
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de 3900 a 5400 K (disponível apenas para o modelo 
com display TFT). Função luz verde para iluminar ambi-
ente em vídeo cirurgia evitando reflexos em telas de 
monitores (disponível apenas para o modelo com dis-
play TFT). Bateria chumbo ácido. Possui selo do INME-
TRO. A linha de produtos FL-2000 atende os requisitos 
das normas ABNT NBR IEC 60601-1-2, ABNT NBR IEC 
60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-6, ABNT NBR IEC 
60601-1-9, ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 
60601-2-41, IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11, IEC 61000-3-
2/3, CISPR 11 e ABNT NBR ISO 14971. RMP. 04.015 
Rev.01 Especificações Técnica: 12 LEDS principais e 
24 LEDS verde auxiliares. Tensão 115 � 127 / 220 � 
230 V 50/60 HZ. Potencia 250 VA. Fusível 5 x 20 mm T 
3 , 15 A 250 V (IEC 60127). Alimentação bivolt automá-
tico 127/220 V+-10% 50/60 Hz. Com iluminação de 
100.000 lux (a distancia de 100 cm). Módulo de Emer-
gência integrado ao equipamento com autonomia apro-
ximada de 6 horas. Vida útil mínima esperada para os 
led�s de 50.000 horas e média de 60.000 horas; A linha 
de produtos FL-2000 atende os requisitos das normas 
ABNT NBR IEC 60601-1-2, ABNT NBR IEC 60601-1, 
ABNT NBR IEC 60601-1-6, ABNT NBR IEC 60601-1-9, 
ABNT NBR IEC 62366, ABNT NBR IEC 60601-2-41, 
IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11, IEC 61000-3-2/3, CISPR 11 
e ABNT NBR ISO 14971. 
 

185 Bomba de infusão de equipo universal  
Construída em caixa plástica de alta resistência, a 
bomba de seringa universal ZHK possui taxa exata e 
volume constante através de um sistema exclusivo e 
preciso de sensores e controle micro processado, que 
além de controlar precisamente a taxa de infusão, 
controla mecanicamente seu movimento horizontal 
impulsionado. 
 
Principais características: 
Display: 
 
Tela de LCD para ajustes e configurações; 
Painel de LED’s para registro de volume infundido; 
LED’s indicadores de funcionamento; 
Led indicador de instalação incorreta da seringa; 
 
Bomba: 
Compatível com seringas de 10ml, 20ml, 30ml e 50/60 
ml de qualquer marca; 
Possui alarmes audiovisuais; 
Ajuste de volume de infusão pré definido; 
Três modos de trabalho: Taxa, Tempo x Volume, e 
Dosagem x Peso; 

45  



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

179 de 258

	
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	
	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Três níveis de indicação de ocusão no sistema; 
Função purgar e Bolus; 
KVO (Manter veia aberta) com vazão de 1ml/h; 
Permite acoplar quantas bombas forem necessárias de 
forma empilhada; 
Possibilita conexão com Pager, alertando a 
enfermagem; 
Detector de êmbolo da seringa sem as mãos; 
Gravação automática da última seringa utilizada; 
Classe de proteção IPX1 
 
Alarmes:  
Indicações sonoras (bip e voz); 
Início da infusão; 
Infusão prestes a terminar; 
Infusão finalizada; 
Oclusão 
Seringa mal posicionada; 
Instalação incorreta da seringa; 
Configuração incorreta; 
Alimentação externa desconectada; 
Bateria fraca; 
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ANEXO VII – MODELO DA CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE À 

COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO – CESEL/SESA/AP 
 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE : (NOME) –  
CNPJ nº: 
PRESIDENTE: ...........................(NOME)......................... – RG:.......................  
Nº DO DECRETO DE QUALIFICAÇÃO NO ÂMBITO DA SESA/AP:.............., DOE 
nº ....................................... 
ASSUNTO: PARTICIPAR DO PROCESSO PUBLICO DE SELEÇÃO Nº 001/2021 
SESA/AP. 
 
Venho por meio deste manifestar interesse  em participar do processo público de 
seleção do Edital nº 001/2021, que tem como objeto a celebração do Contrato de 
Gestão com o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de 
Estado da Saúde o Amapá – SESA/AP, para o gerenciamento e operacionalização e 
a execução de serviços públicos de saúde na Maternidade de Risco Habitual Zona 
Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo”, e conformidade com as legislações 
pertinentes. 
 

(LOCAL/DATA).................................................... 
 
 
 

............................................................................................................. 
Assinatura do Presidente ou Representante Legal da OSS 

 
 
 
 
DESPACHO DA CESEL/SESA/AP                              Macapá/AP ...../....../....... 
 
 
(  ) MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DEFERIDA 
(  ) MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE INDEFERIDA 
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ANEXO VIII – MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
OUTORGANTE................................por seu representante legal 
................(nacionalidade, estado civil, profissão) portador de Registro de Identidade 
Nº ............................ expedido pela ........................ Nº ......................... residente e 
domiciliado na cidade de ................... Estado de ................... à Rua ......................, 
Nº .........., na forma de seus estatutos, outorga a: (OUTORGADO) .................... 
................(nacionalidade, estado civil, profissão) portador de Registro de Identidade 
Nº ............................ expedido pela ........................ Nº ......................... residente e 
domiciliado na cidade de ................... Estado de ................... à Rua ......................, 
Nº .......... PODERES para assinar em nome da Outorgante e eventual Contrato de 
Gestão e demais documentos relativos à execução do EDITAL DO PROCESSO 
PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 001/2021, publicado no D.O.E do dia ..../..../...., que tem 
por OBJETO a contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 
qualificada como Organização Social de Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado 
da Saúde do Amapá, na área de atuação em unidade hospitalar, para o 
gerenciamento, operacionalização e a execução dos serviços de saúde da 
MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. 
EUCLÉLIA AMÉRICO”, de acordo com as especificações, quantitativos, 
regulamentação do gerenciamento, execução de atividades e demais obrigações a 
seguir: 
(a) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde de urgência e 
emergência obstétrica aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de 
Referência; 
(b) Gerenciar a cadeia de logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 
(c) Aquisição imediata de mobiliários e equipamentos para suprir a unidade de 
saúde em tela; 
(d) Gestão, guarda, conservação, adequado, manutenção do prédio e terreno e dos 
bens inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico-
hospitalares adquiridos após a assinatura do contrato de gestão;  
(e) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais de todas as áreas 
concernentes à operação da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE 
DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”; 
(f) Gestão em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao 
funcionamento da unidade, tais como lavanderia, alimentação de usuários e 
funcionários, higienização, transporte e tratamento de resíduo hospitalar, segurança 
privada, Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, conforme estabelecido no 
Termo de Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos. 
 
 

Macapá,..................................de ......................2021 
 
 

________________________________ 
(Assinatura do Outorgante) 
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ANEXO IX – MODELO DE CREDENCIAL DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

 
Pelo presente instrumento de representação credencio o (a) Senhor (a) 
__________________________________, (nacionalidade, estado civil, profissão), 
portador do Registro de Identidade Nº ____________________________, expedido 
pela _____________________, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física 
do Ministério da Fazenda, sob o Nº _____________________, como meu 
mandatário, para representar esta Pessoa Jurídica podendo praticar todos os atos 
necessários relativos ao EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 
001/2021, que se refere à contratação de entidade de direito privado, sem fins 
lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde, no âmbito da Secretaria 
de Estado da Saúde do Amapá, na área de atuação em unidade hospitalar, para o 
gerenciamento, operacionalização e a execução dos serviços de saúde da 
MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. 
EUCLÉLIA AMÉRICO”, de acordo com as especificações, quantitativos, 
regulamentação do gerenciamento, execução de atividades e demais obrigações a 
seguir: 
(a) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde de urgência e 
emergência obstétrica aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de 
Referência; 
(b) Gerenciar a cadeia de logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 
(c) Aquisição imediata de mobiliários e equipamentos para suprir a unidade de 
saúde em tela; 
(d) Gestão, guarda, conservação, adequado, manutenção do prédio e terreno e dos 
bens inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico-
hospitalares adquiridos após a assinatura do contrato de gestão;  
(e) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais de todas as áreas 
concernentes à operação da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE 
DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”; 
(f) Gestão em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao funcionamento 
da unidade, tais como lavanderia, alimentação de usuários e funcionários, 
higienização, transporte e tratamento de resíduo hospitalar, segurança privada, 
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, conforme estabelecido no Termo de 
Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos. 
Preliminarmente, declaro que a nossa Pessoa Jurídica aceita, sem ressalvas, as 
condições previstas no referido Edital.  
 
 

Macapá,..................................de ......................2021 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Presidente da CESEL/SESA/AP 
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ANEXO X – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA À MATERNIDADE 

ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO” 
 
Em cumprimento ao EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 
001/2021, atesto que o (a) Sr. (a) -------------------------------------------- (Representante 
credenciado da Organização Social de Saúde) da entidade ---------------------------------
------, portador da Carteira de Identidade nº -----------------------------, expedida pelo (a)-
------------------------  em …../…./…., visitou as instalações físicas da MATERNIDADE 
DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA 
AMÉRICO” localizada à Av. Liberdade, s/n, Bairro Renascer, Macapá – AP, CEP: 
68908-350, tomando conhecimento das condições e peculiaridades que possam, de 
qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e proposta e a 
execução do objeto deste Edital que é a contratação de entidade de direito privado, 
sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde, no âmbito da 
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, na área de atuação em unidade 
hospitalar, para o gerenciamento, operacionalização e a execução dos serviços de 
saúde da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – 
“DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”, de acordo com as especificações, quantitativos, 
regulamentação do gerenciamento, execução de atividades e demais obrigações a 
seguir: 
(a) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde de urgência e 
emergência obstétrica aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de 
Referência; 
(b) Gerenciar a cadeia de logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 
(c) Aquisição imediata de mobiliários e equipamentos para suprir a unidade de 
saúde em tela; 
(d) Gestão, guarda, conservação, adequado, manutenção do prédio e terreno e dos 
bens inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico-
hospitalares adquiridos após a assinatura do contrato de gestão;  
(e) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais de todas as áreas 
concernentes à operação da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE 
DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”; 
(f) Gestão em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao 
funcionamento da unidade, tais como lavanderia, alimentação de usuários e 
funcionários, higienização, transporte e tratamento de resíduo hospitalar, segurança 
privada, Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, conforme estabelecido no 
Termo de Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos. 
 

Macapá-AP,..................................de ......................2021. 
 
 

 
Assinatura de pelo menos 3 (três) Membros da Comissão Especial de Seleção – 
SESA/AP 
 
1 - _____________________________________ 
2 - _____________________________________ 
3 - _____________________________________ 
4 - _____________________________________ 
5 - _____________________________________ 
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ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A ENTIDADE NÃO CUMPRE 

SANÇÕES 
 
A (O) (RAZÃO SOCIAL), localizada (o) na (o) (ENDEREÇO COMPLETO) – 
(BAIRRO) – (CIDADE) – (ESTADO), devidamente inscrita (o) sob o CNPJ nº 
(ESPECIFICAR), com visitas ao processo seletivo referente ao EDITAL DO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 001/2021 junto a Secretaria de Estado da 
Saúde do Amapá – SESA/AP, que tem por objeto a contratação de entidade de 
direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde, 
no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, na área de atuação em 
unidade hospitalar, para o gerenciamento, operacionalização e a execução dos 
serviços de saúde da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE 
MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”, de acordo com as especificações, 
quantitativos, regulamentação do gerenciamento, execução de atividades e demais 
obrigações a seguir: 
(a) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde de urgência e 
emergência obstétrica aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de 
Referência; 
(b) Gerenciar a cadeia de logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 
(c) Aquisição imediata de mobiliários e equipamentos para suprir a unidade de 
saúde em tela; 
(d) Gestão, guarda, conservação, adequado, manutenção do prédio e terreno e dos 
bens inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico-
hospitalares adquiridos após a assinatura do contrato de gestão;  
(e) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais de todas as áreas 
concernentes à operação da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE 
DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”; 
(f) Gestão em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao 
funcionamento da unidade, tais como lavanderia, alimentação de usuários e 
funcionários, higienização, transporte e tratamento de resíduo hospitalar, segurança 
privada, Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, conforme estabelecido no 
Termo de Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos. 
DECLARA, por meio de seu representante legal, sob as penas da lei, que a referida 
empresa não está cumprindo sanção por inidoneidade, suspensão aplicada por 
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual/municipal ou 
qualquer outro impedimento de contratar com a administração Pública, conforme 
legislações vigentes. 
 
 
 

Macapá-AP,..................................de ......................2021. 
 
 
 

Representante Legal: _____________________________ 
CPF n° (especificar) ______________________________ 
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ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 

IDADE 
 
O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do dispositivo no inciso 
XXXIII DO art.7° da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em 
qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a 
partir de 14 (quatorze) anos. 
 
 
IDENTIFICAÇÃO: 
Entidade: _______________________________________ 
CNPJ: __________________________________________ 
Signatário (s): CPF: _______________________________ 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz? 
SIM  (  ) 
NÃO (  ) 
 
 

Macapá-AP,..................................de ......................2021. 
 
 
Representante Legal: ______________________________ 
CPF n° (especificar) _______________________________ 
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ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INTEIRO 

TEOR DO EDITAL 
 
Pela presente DECLARAÇÃO torno público para fins legais que conheço o inteiro 
teor do EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 001/2021, que 
objetiva a contratação entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada 
como Organização Social de Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde 
do Amapá, na área de atuação em unidade hospitalar, para o gerenciamento, 
operacionalização e a execução dos serviços de saúde da MATERNIDADE DE 
RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”, de 
acordo com as especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento, 
execução de atividades e demais obrigações a seguir: 
(a) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde de urgência e 
emergência obstétrica aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de 
Referência; 
(b) Gerenciar a cadeia de logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 
(c) Aquisição imediata de mobiliários e equipamentos para suprir a unidade de 
saúde em tela; 
(d) Gestão, guarda, conservação, adequado, manutenção do prédio e terreno e dos 
bens inventariados pelo Estado, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico-
hospitalares adquiridos após a assinatura do contrato de gestão;  
(e) Recrutamento, seleção e contratação de profissionais de todas as áreas 
concernentes à operação da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE 
DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”; 
(f) Gestão em qualquer caso, dos serviços acessórios necessários ao 
funcionamento da unidade, tais como lavanderia, alimentação de usuários e 
funcionários, higienização, transporte e tratamento de resíduo hospitalar, segurança 
privada, Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, conforme estabelecido no 
Termo de Referência, no Contrato de Gestão e nos respectivos Anexos. 
Declaro que conheço as leis e normas jurídicas que respaldam tal edital de Seleção, 
em especial a Lei Federal 9.637/98, Lei Estadual n° 0599/2001, o Decreto Estadual 
1.024/2017 e as normas e princípios do Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
 
 

Macapá,..................................de ......................2021. 
 
 

 
____________________________________________ 

Ass. Representante Legal da Pessoa Jurídica 
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ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE 

REGULAMENTOS 
 
 
A (O) (RAZÃO SOCIAL), localizada (o) na (o) (ENDEREÇO COMPLETO) – 
(BAIRRO) – (CIDADE) – (ESTADO), devidamente inscrita (o) sob o CNPJ nº 
(ESPECIFICAR), em face do processo seletivo referente ao  EDITAL DO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO Nº 001/2021, realizado pela Secretaria de 
Estado da Saúde do Amapá – SESA/AP, SE COMPROMETE A PUBLICAR nos 
termos do art. 17 da Lei n° 9.637/98, do § 2° do art. 7° da Lei Estadual n° 
0599/2001, do Decreto Estadual n° 1,024/2017 e demais determinações legais, no 
prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do Contrato de Gestão, os 
regulamentos contendo os procedimentos a serem adotados no emprego de 
recursos de saúde da  MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE 
MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”, conforme a seguir: 
 
1) Aquisição de compras e contratação de serviços/obras; 
2) Recrutamento, seleção e contratação de recursos humanos; e 
3) Financeiro. 
 

Macapá,..................................de ......................2021. 
 
 
Representante Legal: _____________________________________ 

CPF n° (especificar): ______________________________________ 
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ANEXO XV – MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021 MATERNIDADE 

DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA 
AMÉRICO” 

 
PROCESSO: 001/2021 
 

Contrato de Gestão que, celebram o 
Governo do Estado do Amapá – GEA, 
por intermédio da Secretaria de 
Estado da Saúde do Amapá – 
SESA/AP, e a OSS XXXX, para o 
gerenciamento, operacionalização e a 
execução dos Serviços de Saúde na  
MATERNIDADE DE RISCO 
HABITUAL ZONA NORTE DE 
MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA 
AMÉRICO”. 

 
 

Pelo presente instrumento, integrado especialmente pelo Processo 
Administrativo n° 001/2021, de um lado a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá 
– SESA/AP, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
23.086.176/0001-02. com sede na cidade de Macapá, sito à Avenida Anhanguera, 
265 CEP: 68902-005, neste ato representado pelo Senhor Secretário de Estado da 
Saúde: Juan Mendes Silva, brasileiro, casado, portador da célula de identidade nº 
4977599 SSP PA, inscrito no CPF nº 997.241.622-49, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado, a Organização Social de Saúde XXXXX, 
qualificada pelo Decreto nº XXX, publicado pelo DOE nº XXX de XX de XXXX de 
XXXX, inscrita no CNPJ/MF nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede da cidade XXX, 
no Estado de XXX, localizada à (endereço completo), com estatuto social registrado 
sob o nº XXX no ( informações do Cartório), neste ato representada  por seu 
Presidente (qualificação completa), doravante denominada CONTRATADA, tendo 
em vista o que dispõe a Lei Estadual nº 599/2001, o Decreto nº 1.024/2017, Lei 
Federal 8.080/1990, os princípios, diretrizes e demais normas do Sistema Único de 
Saúde – SUS, bem como o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal 
8.666/1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE 
GESTÃO  referente ao gerenciamento, operacionalização e a execução dos serviços 
de saúde na MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – 
“DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”, conforme as seguintes clausulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O presente Contrato de Gestão tem por objeto o gerenciamento, 
operacionalização e a execução dos serviços de saúde na MATERNIDADE DE 
RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ – “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO”, de 
acordo com as especificações, quantitativos, regulamento do gerenciamento, 
execução de atividades e demais obrigações que constam neste instrumento e nos 
Anexos Técnicos que os integram, assegurando a assistência universal aos usuários 
do Sistema Único de Saúde – SUS. 
1.2. A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO dar-se-á pela 
CONTRATADA, desde que observada todas as condições apresentadas no Plano 



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

189 de 258

	
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	
	

	
	

de Trabalho e em conformidade aos Anexos Técnicos a seguir elencados, que 
integram o presente instrumento, para todos os fins de direito: 
(a) ANEXO TÉCNICO I – Plano de Trabalho/Descrição dos Serviços (anexo XVII do 
edital) 
(a) ANEXO TÉCNICO II – Tabelas de Mobiliários e Equipamentos Mínimos por 
Ambientes (anexo VII do edital) 
(a) ANEXO TÉCNICO III – Termo de Cessão de Uso de Bens (anexo XX do edital) 
(a) ANEXO TÉCNICO IV – Metas de Produção (anexo XVIII do edital) 
(a) ANEXO TÉCNICO V – Sistemática de Avaliação e Critérios de pagamento do 
Contrato de Gestão (anexo do edital) 
(a) ANEXO TÉCNICO VI – Planilha de Custos/ Despesas Mensais (anexo VI do 
edital). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA 
2.1. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além daquelas 
estabelecidas na legislação referente ao SUS, bem como nos diplomas municipal, 
estadual e federal que reagem a presente contratação, as seguintes obrigações: 
2.1.1. Prestar serviços de saúde que estão especificados no ANEXO TÉCNICO I 
deste contrato com prestação de Serviços à população usuária do Sistema Único de 
Saúde – SUS; 
2.1.2. Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS na Maternidade de Risco 
Habitual Zona Norte de Macapá — “Dra. Euclélia Américo”; 
2.1.3. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e 
igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços; 
2.1.4. Afixar aviso, em lugar visível, de sua condição de entidade qualificada como 
Organização Social de Saúde e da gratuidade dos serviços prestados; 
2.1.5. Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas 
alegadas, quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto 
neste Contrato de Gestão; 
2.1.6. Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos 
serviços oferecidos na MATERNIDADE, em conformidade a Portaria GM/MS 
n°1.820 de 13 de agosto de 2009; 
2.1.7. Respeitar a decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços 
de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 
2.1.8. Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes; 
2.1.9. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e 
espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso, de acordo com a Lei Federal 
n° 9.982/2000; 
2.1.10.  Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o usuário para fins de 
experimentação, exceto nos casos de consentimento informado, devidamente 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Consentida, com a expressa 
manifestação de consentimento do paciente ou de seu representante legal, por meio 
de termo de responsabilidade pelo tratamento a que será submetido; 
2.1.11.  Instalar, na unidade objeto deste Contrato de Gestão, "Serviço de 
Atendimento ao Usuário", devendo encaminhar à Comissão Técnica de Avaliação — 
CTA/SESA/AP relatório mensal de suas atividades, conforme o disposto no ANEXO 
TÉCNICO I deste Contrato de Gestão; 
2.1.12.  Dispor, por razões de planejamento das atividades assistenciais, de 
informação do local e município de residência dos pacientes referenciados para 
atendimento, e para os residentes em Macapá à unidade referenciadora; 
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2.1.13. Fornecer relatório de atendimento prestado, ao paciente atendido e 
submetido à observação clínica, por ocasião de sua saída e nos casos de 
atendimento seguido de transferência da Maternidade de Risco Habitual Zona Norte 
de Macapá - “Dra. Euclélia Américo”, do qual devem constar, no mínimo, os 
seguintes dados: 
(a) Nome completo do paciente; 
(b) N° do Cartão Nacional de Saúde - CNS; 
(c) Nome da unidade de atendimento; 
(d)  Localização da Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá  - “Dra.  
Euclélia Américo", (endereço, município, estado); 
(e) Motivo do Atendimento; 
(f) Data de admissão e data da Alta, 
(g) Procedimentos  realizados. 
2.1.14. Colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na 
segunda via do relatório a que se refere o item acima, arquivando-a no prontuário do 
paciente, pelo prazo e condições devidos; 
2.1.15. Em se tratando de serviço de observação, assegurar a presença de um 
acompanhante, em tempo integral; 
2.1.16.  Manter atualizado o arquivo médico, as fichas de atendimento dos usuários 
em Prontuário Eletrônico, pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último 
registro, para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de papel, 
que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou 
digitalizado, ressalvados os prazos previstos pela lei; 
2.1.17.  Disponibilizar cópia física ou por meio magnético, de toda e qualquer 
documentação para auditoria da CONTRATANTE, inclusive os seguintes 
comprovantes: 
(a) Pagamentos de salários a empregados, incluídas as horas extras devidas e 
outras verbas, que em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os 
salários, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês seguinte ao vencimento; 
(b) Pagamento de vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados; 
(c) Anotações em Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; 
(d) Recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, incluindo aqueles relativos 
aos empregados vinculados ao contrato; 
(e) A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito 
junto ao INSS (CND) e a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 
Federais, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e Certidão Negativa de 
Débitos perante a Justiça do Trabalho nos termos do Título VII- A, art. 642-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, sempre que expirados os respectivos prazos de 
validade. 
2.1.18. Anexar, juntamente com a Prestação de Contas, os comprovantes de 
quitação de despesas com água, energia elétrica e telefone, efetuados no mês 
imediatamente anterior, bem como os comprovantes de recolhimento dos encargos 
sociais e previdenciários relativos ao mês anterior, na hipótese da contratada ser 
beneficiária de isenção/imunidade será juntado o documento que justifique o não 
recolhimento. 
2.1.19.  Responsabilizar-se pela indenização de danos decorrente de ação, 
omissão, negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nesta qualidade, 
causarem aos pacientes, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem 
como aos bens públicos, objetos de cessão de uso, assegurando-se o direito de 
regresso contra o responsável, sem prejuízo da aplicação das demais sanções 
cabíveis; 
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2.1.20.  A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de 
danos causados por falhas relativas à prestação dos serviços; 
2.1.21.  Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu 
representante, por profissional colaborador ou prestador, em razão da execução 
deste Contrato de Gestão; 
2.1.22. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às 
repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente 
Contrato; 
2.1.23. Restituir, em caso de desqualificação ou extinção da CONTRATADA, ao 
Poder Público, o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores dele recebidos; 
2.1.24. Administrar os bens cujo uso for cedido, em conformidade com o disposto 
nos respectivos Termos de Cessão de uso, até sua restituição ao Poder Público; 
2.1.25. A cessão de uso de bens, referida no item anterior, deverá observar as 
condições estabelecidas na Lei Estadual n° 599/2001 e no Decreto n° 1.024/2017; 
2.1.26. Fazer inventário dos bens patrimoniais a serem administrados pela 
contratada sob cessão de uso, quando da celebração do presente Contrato de 
Gestão e dos que forem adquiridos ao longo da sua execução, a fim de confrontar 
com o apresentado pela Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA/AP; 
2.1.27. Comunicar à instância responsável do Estado todas as aquisições de bens 
que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência; 
2.1.28.  Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumentos 
necessários para a realização dos serviços contratados; 
2.1.29.  Transferir integralmente à CONTRATANTE, em caso de desqualificação ou 
extinção da CONTRATADA, o patrimônio, os legados ou doações que  foram 
destinados, cujo uso lhe fora cedido; 
2.1.30.  Ao contratar profissionais pelo regime de Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT para a execução das atividades assistenciais previstas neste 
Contrato de Gestão, responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas de rescisões, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto desta 
avença; 
2.1.31. A CONTRATADA será responsável, pela imperícia, pela falta de higidez 
financeira, por prejuízos causados, bem como pelos encargos trabalhistas de 
rescisões, previdenciários, fiscais e comerciais, dos terceiros por ela contratados 
para a execução de serviços deste Contrato de Gestão; 
2.1.32. Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde, cujo uso Ihe 
fora permitido, com os padrões definidos pela CONTRATANTE no ANEXO 
TÉCNICO I; 
2.1.33. Na excepcionalidade em que a CONTRATANTE for acionada judicialmente 
para execução imediata de exames de análise clínica em que a rede regular à 
atenção obstétrica e neonatal não estejam atendendo, fica a CONTRATADA 
responsável pela execução destes que pertençam a sua carteira de serviços; 
2.1.34.  A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos 
dirigentes e empregados da CONTRATADA não poderão exceder os níveis de 
remuneração praticados na rede privada de saúde, observando-se a média de 
valores praticados por instituições de mesmo porte e semelhante complexidade da 
unidade objeto deste Contrato de Gestão. Remuneração esta, baseada em 
indicadores específicos divulgados por entidades especializadas em pesquisa 
salarial existentes no mercado. 
2.1.35. Conforme a Art. 19 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, que 
limita as despesas com pagamento de remuneração de qualquer natureza a serem 
percebidos pelos dirigentes e colaboradores das Organização Social de Saúde, esta 
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não poderá exceder 60% (sessenta por cento) do valor global das despesas de 
custeio da Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá - “Dra. Euclélia 
Américo”.  
2.1.36. Apresentar no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura 
deste instrumento, os regulamentos de recursos humanos, financeiros, e de 
aquisição de bens e serviços realizados com recursos públicos, devendo os mesmos 
obter aprovação da Comissão técnica de Avaliação – CTA/SESA/AP do presente 
contrato e ser devidamente publicados em DOE; 
2.1.37. Realizar processo seletivo para contratação de recursos humanos, 
observando critérios objetivos e impessoais, com a divulgação na imprensa oficial, 
de forma a permitir o acesso a todos os interessados. 
2.1.38. Enviar à CONTRATANTE, nos prazos e instrumentos por ela definidos, todas 
as informações sobre as atividades desenvolvidas na Maternidade de Risco Habitual 
Zona Norte de Macapá — “Dra. Euclélia Américo”, bem como sobre a movimentação 
dos recursos financeiros recebidos e realizados. 
2.1.39. Permitir o livre acesso da CTA/SESA/AP em qualquer tempo e lugar, a todos 
os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com este Instrumento, quando 
em missão de acompanhamento, controle e avaliação.  
2.1.40. Garantir requisitos e buscar as habilitações possíveis ao perfil da 
Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá - “Dra. Euclélia Américo” 
junto ao Ministério da Saúde - MS.  
2.1.41. Obter a certificação pela Organização Nacional de Acreditação - ONA para a 
MATERNIDADE, pelo menos nível I, em até 24 meses da vigência do contrato.  
2.1.42. Até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato de Gestão a 
CONTRATADA deverá apresentar a CTA/SESA/AP o Plano de Ação para a 
implantação dos serviços na Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá - 
“Dra. Euclélia Américo”, que deverá conter, no mínimo, o detalhamento das ações a 
serem executadas, com seus respectivos meios, prazos e responsáveis. 
2.1.43. Após a assinatura do Contrato de Gestão a CONTRATADA terá o prazo 
máximo de 90 (noventa) dias para iniciar os serviços na MATERNIDADE.  
2.1.44. Após a assinatura do Contrato de Gestão a CONTRATADA terá o prazo de 
45 (quarenta e cinco) dias, para criar uma filial no Estado do Amapá, devendo o 
Conselho de Administração desta filial obedecer a composição, estrutura e 
atribuições constantes da Lei nº 599/2001 e do Decreto nº 1024/2017. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
3.1. Para a execução dos serviços, os quais são objeto do presente Contrato de 
Gestão, a CONTRATANTE obriga-se a:  
3.1.1. Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto deste 
Contrato de Gestão; 
3.1.2. Programar no orçamento do Estado, nos exercícios subsequentes ao da 
assinatura do presente Contrato de Gestão, os recursos necessários, nos elementos 
financeiros específicos para custear a execução do objeto contratual, de acordo com 
o sistema de pagamento previsto no ANEXO TÉCNICO V - Sistemática de Avaliação 
e Critérios de Pagamento do Contrato de Gestão, que integra este instrumento;  
3.1.3. Ceder o uso dos bens, mediante a celebração dos correspondentes no Termo 
de Cessão de Uso de Bens (ANEXO TÉCNICO III), conforme art. 15 da Lei Estadual 
nº 599/2001, e sempre que uma nova aquisição for realizada, será emitido o 
respectivo aditivo ao termo de cessão; 
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3.1.4. Analisar e avaliar o inventário dos bens apresentados pela CONTRATADA, 
referidos no item anterior desta cláusula, previamente à formalização do Termo de 
Cessão desses; 
3.1.5. Analisar, sempre que necessário, e, no mínimo anualmente, a capacidade e 
as condições de prestação de serviços comprovadas por ocasião da qualificação da 
entidade como CONTRATADA, para verificar se a mesma ainda dispõe de suficiente 
nível técnico assistencial para a execução do objeto contratual;  
3.1.6. Exigir a comprovação do cumprimento de encargos trabalhistas, inclusive 
decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e 
comerciais oriundos da execução do CONTRATO DE GESTÃO, salvo isenções 
legais comprovadas, sendo esta, uma condição de pagamento dos créditos à 
CONTRATADA. 
: 3.1.7. Solicitar os registros atualizados de todos os atendimentos efetuados na 
unidade, disponibilizando a qualquer momento e aos agentes de controles externos, 
as fichas de atendimento dos usuários, assim como os demais documentos que 
comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços prestados na Maternidade de 
Risco Habitual Zona Norte de Macapá — “Dra. Euclélia Américo”.  
3.1.8. Solicitar todas as licenças e alvarás atualizados necessários à execução dos 
serviços e objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
4.1. O prazo de vigência do presente Contrato de Gestão será de 36 (trinta e seis) 
meses, tendo por termo inicial a data de sua assinatura, podendo ser renovável uma 
única vez pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, após demonstrada a consecução 
dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de 
ambas as partes.  
PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo de vigência contratual estipulado nesta cláusula não 
exime o CONTRATANTE da comprovação da existência de recursos orçamentários 
para a efetiva continuidade da prestação dos serviços, nos exercícios financeiros 
subsequentes ao da assinatura deste Contrato de Gestão. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
5.1. O presente Contrato de Gestão poderá ser alterado a qualquer momento, 
mediante revisão das obrigações e responsabilidades das partes, das metas de 
produção e dos valores financeiros inicialmente pactuados, com prévia justificativa 
por escrito, que conterá a declaração de interesse de ambas as partes, mediante 
parecer favorável da CTA-SESA/AP e autorização da CONTRATANTE. 
5.2. As obrigações contratuais, ora estabelecidas, poderão sofrer acréscimos ou 
supressões, desde que devidamente justificadas, e efetuadas no prazo mínimo de 
30 (trinta) dias;  
5.3. As alterações de que tratam os itens acima deverão ser formalizados por meio 
de Termos Aditivos, devendo para tanto ser respeitado o interesse público e o objeto 
do presente Contrato de Gestão. 
 
CLÁUSULA SEXTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 6.1. As despesas decorrentes deste Contrato de Gestão correrão por conta dos 
recursos a dotação orçamentária a seguir especificada:  
* Unidade Orçamentária: 300301 - Fundo Estadual de Saúde  
* Fonte de Recursos: 107 - Recurso do Estado e 216 - Recurso do SUS 
* Natureza da Despesa: 339039 - Outros serviços de terceiros de pessoas jurídicas 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  
7.1. Pela execução do objeto deste Contrato de Gestão, a CONTRATANTE 
repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste instrumento e 
seus Anexos Técnicos, a importância global estimada em até R$ 60.000.000,00 
(Sessenta milhões) por ano, relativos ao custeio. 
7.2. Do montante global mencionado no caput desta cláusula, o valor de R$ 
5.000.000,00 (Cinco milhões), corresponde a investimento, referente ao exercício 
financeiro de 2021, cujo repasse dar-se-á na modalidade CONTRATO DE GESTÃO.  
 
CUSTEIO:  
-Fonte de Recursos: 107 - Recurso do Estado e 216 – Recurso do SUS 
-Natureza da Despesa: 339039 - Outros serviços de terceiros de pessoas jurídicas 
-Ação: 2711 - Contratualização de serviços de saúde complementares  
7.3. Do montante global mencionado no caput desta cláusula, o valor de até R$ 
5.000.000,00 (Cinco milhões) correspondente ao exercício financeiro de 2021, cujo 
repasse dar-se-á na modalidade CONTRATO DE GESTÃO.  
 
INVESTIMENTO:  
-Fonte de Recursos: 107 - Recurso do Estado e 216 - Recurso do SUS 
-Ação: 1056 
-Funcional Programática: 449052 - Equipamentos e material permanente  
7.4. O valor referente aos exercícios subsequentes será consignado nas respectivas 
leis orçamentárias. 
7.5. Os recursos repassados à CONTRATADA que não forem utilizadas 
imediatamente, deverão ser por esta, aplicados no mercado financeiro, sendo que 
os resultados dessa aplicação se reverterão, exclusivamente, à execução do objeto 
deste Contrato de Gestão.  
7.6. Os recursos financeiros, para a execução do objeto do presente Contrato de 
Gestão pela CONTRATADA, poderão ser obtidos mediante transferências 
provenientes do Poder Público, receitas auferidas por serviços que possam ser 
prestados, sem prejuízo da assistência à saúde, doações e contribuições de 
entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos ativos 
financeiros da CONTRATADA e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver 
sob a administração da CONTRATADA.  
7.7. A CONTRATADA deverá movimentar os recursos de INVESTIMENTOS e de 
CUSTEIO que lhe forem repassados, em conta corrente bancária específica, 
distintas, exclusiva e vinculada ao Contrato de Gestão, constando como Titular a 
CONTRATADA, de modo que não sejam confundidos com os recursos próprios da 
CONTRATADA.  
7.8. A CONTRATADA deverá manter em subconta bancária exclusiva, vinculada a 
conta bancária de custeio, por instituição financeira indicada pela CONTRATANTE, 
contendo os recursos destinados ao provisionamento de encargos sociais e 
trabalhistas, devidamente aplicados.  
7.9. Os respectivos extratos de movimentação mensal deverão ser encaminhados à 
CTA/SESA/AP.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS PARA INVESTIMENTOS E 
ADAPTAÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA    
8.1. Na vigência do presente Contrato, além do valor global mensal, poderão ser 
repassados recursos com fins justificados, específicos, a título de investimentos e 
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adaptações físicas na estrutura da unidade de saúde, após a análise e aprovação 
pela CTA/SESA/AP e autorização do Secretário de Estado da Saúde.  
8.2. Entende-se, por investimentos, todos os repasses financeiros pactuados com a 
CONTRATADA e realizados pela CONTRATANTE visando melhorias da área física 
e/ou aquisição de equipamentos, obedecidas as condições estabelecidas neste 
Contrato de Gestão. 
8.3. Entende-se, adaptações físicas, todos os repasses financeiros pactuados com a 
CONTRATADA e realizados pela CONTRATANTE visando melhorias das 
características físico-estruturais da unidade de saúde, obedecidas as condições 
estabelecidas neste Contrato de Gestão. 
 
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 9.1. No exercício de 2021 a somatória dos valores referentes a investimentos a 
serem repassados fica estimado em R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões), sendo 
emitida Nota de Empenho, mediante os seguintes critérios: 
 
(a) A parcela correspondente a investimentos será repassada mediante a solicitação 
da CONTRATADA, após a análise e aprovação do processo de seleção e da 
respectiva proposta de compra vencedora, pela CTA/SESA/AP e autorização do 
Secretário de Estado da Saúde, a qualquer tempo, após assinatura do contrato;  
(b) As aquisições obedecerão ao previsto no ANEXO TÉCNICO II:  
(c) As prestações de contas dos recursos de investimentos, deverão ser 
encaminhadas no prazo de até 30 (trinta) dias à CTA/SESA/AP, após a entrada do 
recurso na conta corrente da CONTRATADA e apresentadas com a lista de 
aquisições, as notas fiscais, que deverá conter o carimbo atestando o recebimento e 
o número do contrato, e acompanhadas do Termo de Cessão de Bens.  
9.2. As parcelas referentes ao valor do custeio serão repassadas a partir da 
assinatura do contrato, sendo que a primeira parcela deverá ser paga até o 5º dia 
útil da sua assinatura e as demais no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês.  
9.3. A somatória dos valores de custeio a serem repassados fica estipulado em R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões) mensais, pelos três primeiros anos de execução do 
contrato de gestão, conforme estimativa de desembolso.  
 
 
TABELA 1 — Desembolso financeiro para os 36 (trinta e seis) primeiros meses de 
contrato por exercício: 

ANO DE EXERCÍCIO VALOR EM REAIS (R$) 

2021 R$ 5.000.000,00 

2022 R$ 60.000.000,00 

2023 R$ 60.000.000,00 

2024 R$ 55.000.000,00 

TOTAL R$ 180.000.000,00 
 
9.4. Os ajustes financeiros decorrentes da avaliação das metas pactuadas, serão 
realizados, em um primeiro momento, após 06 (seis) meses de atendimentos 
realizados. Na ocasião serão avaliados os indicadores de qualidade e a valoração 
dos desvios das atividades assistenciais. Em um segundo momento, os indicadores 
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de qualidade serão avaliados em período trimestral e a valoração dos desvios das 
atividades assistenciais serão avaliados semestralmente, e assim sucessivamente. 
 
Parágrafo Único: Para o primeiro, segundo e terceiro anos de contrato, o valor a 
ser considerado será o apresentado no ANEXO TÉCNICO VI, conforme proposta 
apresentada pela CONTRATADA no seu plano de trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
10.1. A Prestação de Contas, a ser apresentada pela CONTRATADA mensalmente 
ou a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, far-se-á por meio de 
relatório pertinente à execução deste Contrato de Gestão, contendo comparativo 
específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhados dos 
demonstrativos financeiros referentes aos gastos e receitas efetivamente realizados.  
10.2. A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer informação 
solicitada, na formatação e periodicidade determinada.  
10.3. A Prestação de Contas mensal deverá conter, no mínimo, as seguintes 
informações:  
a) Relatórios de produção dos atendimentos realizados;  
b) Relatórios contábeis e financeiros;  
c) Relatório de Cumprimento de Metas;  
d) Relatórios referentes aos Indicadores de Desempenho e Qualidade estabelecidos 
para a Unidade;  
e) Relatório de Custos;  
f) Censo de origem dos usuários atendidos e referências;  
g Pesquisa de Satisfação de usuários e acompanhantes; 
h) Relação de servidores remunerados em razão de exercício de função temporária 
de assessoria ou direção;  
i) Relatório detalhando a qualificação e o estado de conservação dos bens 
constantes do Termo de Cessão de Uso;  
j) Outras que se apresentarem pertinentes, considerando os serviços executados na 
Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá — “Dra. Euclélia Américo”.  
 
10.4. A Prestação de Contas mensal de que trata esta cláusula deverá ser enviado 
ao Protocolo virtual da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá — SESA/AP, até o 
dia 15 do mês subsequente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS PÚBLICOS 
 11.1. Os bens públicos necessários ao cumprimento do Contrato de Gestão serão 
destinados à Organização Social mediante Termo de Cessão de Uso, conforme 
ANEXO II.  
11.2. Os bens móveis públicos permitidos poderão ser substituídos por outros de 
igual ou maior valor, desde que previamente autorizada pela CONTRATANTE e que 
tenha sido providenciada a respectiva avaliação, ficando condicionado à integração 
dos novos bens ao patrimônio do Estado.  
11.3. Permanecem cedidos à CONTRATADA, a título de cessão de uso, e pelo 
prazo do presente Contrato, os bens móveis e imóveis, equipamentos e instalações 
constantes na Cessão de Uso, cabendo a CONTRATADA mantê-los e deles cuidar 
como se seus fossem, restrito o uso e destinação à consecução das finalidades 
traçadas e observados os objetivos e metas previstos neste Instrumento. 
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11.4. A CONTRATADA deverá, mensalmente, apresentar Relatórios à 
CONTRATANTE especificando os bens objetos dos Termos de Cessão de Uso, com 
as respectivas classificações, qualificações e estado de conservação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
COMPRAS E CONTRATAÇÕES  
12.1. A CONTRATADA deverá encaminhar os editais dos processos de seleção 
para compras e contratações, antes da sua publicação nos meios oficiais de 
publicidade, à CTA/SESA/AP para que esta verifique se estão de acordo com o que 
dispõe este instrumento, os regulamentos editados pela CONTRATADA, bem como 
se atendem aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os que 
estão no caput do art. 37 da CF/88. Somente após esta análise é que os editais 
poderão ser publicados. 
12.2. Os editais a que se refere o item 12.1. são os seguintes:  
(a) Aquisição de bens permanentes e materiais semipermanentes;  
(b) Processos Seletivos para Recursos Humanos;  
(c) Contratação de Serviços; e  
(d) Outros que decorram da celebração deste Contrato de Gestão.  
12.3. A CONTRATADA enviará os editais para a CTA/SESA/AP e esta os analisará 
em até 05 (cinco) dias úteis, salvo no caso de serem encaminhados mais de um 
edital ao mesmo tempo, hipótese em que este prazo poderá ser prorrogado.  
12.4. Para fins deste instrumento, entende-se por meios oficiais de publicidade, a 
publicação no site da CONTRATADA, no site da Secretaria de Estado da Saúde do 
Amapá — SESA/AP, no site do Governo do Estado do Amapá - GEA e no Diário 
oficial do Estado do Amapá - DOE, a fim de que se viabilize a ampla publicidade e 
participação dos interessados. 
12.5. Para a publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá, fica a CONTRATADA 
responsável pela elaboração e formatação do EXTRATO DO EDITAL, conforme 
exigida pela Imprensa Oficial do Estado, qual seja: Fonte: Arial, Tamanho:10, 
espaçamento entre linhas: simples, espaçamento antes: O (zero), espaçamento 
depois: O (zero), largura do texto de 08 cm, alinhamento: justificado. 
12.6. Fica a CONTRATANTE responsável pela publicação do Extrato do Edital no 
Diário Oficial do Estado do Amapá, o qual indicará o website onde estará disponível 
o edital na integra.  
12.7. O prazo entre a publicação do edital de compras, contratação de serviços e 
obras e a sessão de abertura dos envelopes contendo a proposta, não poderá ser 
inferior a 05 (cinco) dias úteis.  
12.8. O prazo entre a publicação do edital de contratação de pessoal e a data limite 
para realização da inscrição ou entrega de currículo, não poderá ser inferior a 05 
(cinco) dias úteis.  
12.9. Os editais que forem publicados sem a observância do que dispõe esta 
cláusula serão considerados nulos, e todos os custos que deles decorram serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.  
12.10. A CTA/ISESA/AP avaliará os processos de seleção para compras e 
contratações em todas as etapas, podendo solicitar da CONTRATANTE, em 
qualquer destas etapas, as documentações que julgar pertinentes a execução de 
suas atribuições. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E 
AVALIAÇÃO 
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13.1. A Comissão Técnica de Avaliação — CTA/SESA/AP, procederá o 
acompanhamento, controle e a avaliação mensal da execução dos Serviços pela 
CONTRATADA, e consolidará trimestralmente os indicadores de qualidade e 
semestralmente dos desvios das atividades assistenciais.  
Parágrafo Único: A verificação de que trata o caput desta cláusula, relativa ao 
cumprimento das diretrizes e metas definidas para a CONTRATADA, restringir-se-á 
aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho e 
metas estabelecidas pela CONTRATANTE.  
13.2. A CTA/SESA/AP, deverá elaborar relatório conclusivo ao final de cada 
exercício sobre a avaliação do desempenho da CONTRATADA e o enviará a 
CONTRATANTE.  
12.4. A CONTRATADA se obriga a permitir, a qualquer tempo, acesso a toda a 
documentação relacionada ao cumprimento deste Contrato de Gestão, pela 
CTA/SESA/AP, para a realização das suas tarefas de acompanhamento, controle e 
avaliação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA 
CONTRATADA  
14.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, permanentemente, no mínimo, as 
seguintes ações de transparência: 
I - Manter em seu site na internet um portal de transparência em que, 
obrigatoriamente, sejam mostrados:  
a) O Contrato de Gestão e seus eventuais aditivos;  
b) Todos os regulamentos que serão criados para a unidade;  
c) Todos os contratos que tenha assinado;  
d) Seus registros contábeis, balanços e balancetes e demais demonstrativos 
contábeis, mensais e anuais ou de outras periodicidades;  
e) Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades e outros que tenham 
produzido:  
f) Chamamentos públicos, com critérios técnicos e objetivos;  
g) Resultados dos processos seletivos simplificados;  
h) Pareceres técnicos e jurídicos sobre qualquer assunto, ação ou atividade que 
tenham sido emitidos. 
14.2. Toda interpelação acerca do serviço público prestado pela CONTRATADA, 
feita por autoridade ou por pessoa do povo, deve ser prontamente respondida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO  
15.1. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por acordo 
entre as partes ou administrativamente, independente das demais medidas legais 
cabíveis, nas seguintes situações: 
I- Por ato unilateral da CONTRATANTE, na hipótese de descumprimento, ainda que 
parcial, ou cumprimento irregular, por parte da CONTRATADA, das cláusulas deste 
contrato, de maneira que inviabilizem a execução dos objetivos e metas previstas no 
presente instrumento, decorrentes de comprovada má gestão, culpa e/ou dolo;  
II- Por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público;  
III - Por ato unilateral da CONTRATADA na hipótese de descumprimento contratual 
pela CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA notificar a CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, informado do fim da prestação dos 
serviços contratados; 
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IV- Se houver alterações do estatuto da CONTRATADA que implique em 
modificação das condições de sua qualificação como Organização Social ou de 
execução do presente instrumento;  
V- Pela superveniência de norma legal ou evento que torne, material ou 
formalmente, inexequível o presente instrumento, com comunicação prévia de 90 
(noventa) dias. 
 
15.2. Verificada a hipótese de rescisão contratual com fundamento nos incisos | e IV 
do item acima, a CONTRATANTE providenciará a revogação do termo de cessão de 
uso de bens existentes em decorrência do presente instrumento e a desqualificação 
da entidade como Organização Social. 
15.3. Ocorrendo à extinção ou desqualificação da Organização Social ou rescisão 
do Contrato de Gestão, acarretará: 
(a) A rescisão ou distrato do termo de cessão de uso de bens, e a imediata reversão 
desses bens ao patrimônio da CONTRATANTE, bem como os bens adquiridos com 
recursos financeiros recebidos em decorrência do objeto desse contrato; 
(b) A incorporação ao patrimônio do Estado dos excedentes financeiros decorrentes 
de suas atividades, na proporção dos recursos públicos alocados, conforme os 
ditames legais;  
(c) Disponibilização, imediata, dos arquivos referentes ao registro atualizado de 
todos os atendimentos efetuados na Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de 
Macapá - “Dra. Euclélia Américo”, bem como as fichas e prontuários dos usuários.  
15.4. Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, 
desmotivadamente, a mesma se obriga a continuar prestando os serviços de saúde 
ora contratados pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da denúncia do 
contrato de gestão.  
15.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da rescisão do contrato, para quitar suas obrigações e prestar contas da sua gestão 
à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES  
16.1. A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante 
deste Contrato de Gestão e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou 
regulamentar pertinente, autorizará o Estado, garantida a ampla defesa, a aplicar, 
em cada caso, as seguintes sanções:  
(a) Advertência; 
(b) Multa; 
(c) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior à 02 (dois) anos; 
(d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação. 
16.2. A imposição das penalidades previstas, nesta cláusula, dependerá da 
gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e 
circunstâncias objetivas em que ele ocorreu, avaliadas pelo sistema de dosimetria 
utilizado pela CONTRATANTE, e dela será notificada a CONTRATADA. 
16.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser 
aplicadas com a alínea “b”.  
16.4. Na hipótese da CONTRATADA receber 3 (três) advertências, o presente 
Contrato de Gestão considerar-se-á rescindindo. 
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16.5. Da aplicação das penalidades, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) 
dias para interpor recurso, dirigido ao Secretário de Estado da Saúde do Amapá.  
16.6. O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA e 
o respectivo montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da 
execução do objeto contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa.  
16.7. A imposição de qualquer das sanções estipuladas, nesta cláusula, não elidirá o 
direito do CONTRATANTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato 
gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e 
terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do 
fato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
17.1. O Contrato de Gestão será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
18.1. Fica eleito o Foro da cidade de Macapá, com renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato 
de Gestão, que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS  
19.1. É vedada a cobrança por serviços médicos ou outros complementares da 
assistência devida ao paciente.  
19.2. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade 
suplementar exercidas pelo CONTRATANTE sobre a execução do presente 
Contrato de Gestão, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e 
autoridade normativa genérica da direção nacional do SUS - Sistema Único de 
Saúde, decorrente da Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), ficando certo que a 
alteração decorrente de tais competências normativas será objeto de termo aditivo, 
ou de notificação dirigida à CONTRATADA. 
19.3. Fica acordado que os direitos e deveres da entidade privada sem fins 
lucrativos, subscritora deste instrumento serão sub-rogados para a Organização 
Social de Saúde por ela constituída, mediante a instrumentalização do Contrato de 
Gestão. 
19.4. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, e mediante justificativa 
apresentada ao CONTRATANTE, propor a devolução de bens ao Poder Público do 
Estado, cujo uso fora a ela cedido e que não mais sejam necessários ao 
cumprimento das metas avençadas. 
19.5. No primeiro ano de execução do contrato de gestão, verificado que o valor 
orçado ou de casos fortuitos que sobrecarreguem a execução dos serviços 
contratados sejam insuficientes para gerir a Maternidade de Risco Habitual Zona 
Norte de Macapá - “Dra. Euclélia Américo” a CONTRATADA poderá solicitar a 
revisão dos valores estabelecidos, de forma a não prejudicar o atendimento das 
metas pactuadas e manter o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Gestão. 
Para tanto, deverá apresentar as variações dos custos através de planilhas 
analíticas, com toda a documentação comprobatória da solicitação. A referida 
solicitação será apreciada pela CTA/SESA/AP que emitirá parecer conclusivo e 
submeterá ao Secretário de Estado da Saúde, que procederá a manifestação final e 
se aceito, a formalização se dará através de aditivo contratual.  
19.6. Havendo a necessidade de construção, reforma ou ampliação, que acarrete 
qualquer alteração no projeto arquitetônico original e nos complementares da 
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Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá — “Dra. Euclélia Américo”, a 
CONTRATADA deverá  encaminhar o projeto/proposta para a CTA/SESA/AP, que o 
submeterá à aprovação da Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapá - 
SEINF. Após a aprovação a CONTRATADA poderá iniciar a obra e as respectivas 
despesas de investimentos ficarão a cargo da CONTRATANTE. 
  
19.7. Os casos omissos neste instrumento serão dirimidos pela Comissão Técnica 
de Avaliação — CTA/SESA/AP.  
19.8. Fica vedada à CONTRATADA a cessão total ou parcial do presente contrato 
de gestão. 
19.9. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato de Gestão 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 
Macapá/AP, XX de XXXXXXX de 2021. 
 
 

_________________________________________________ 
CONTRATANTE 

...................................................................... 
Secretário de Estado da Saúde do Amapá — SESA/AP 

 
 
  

____________________________________________ 
 CONTRATADA 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 1)--------------------------------------------------------------- 
 CPF Nº------------------------------------------------------- 
 
  
 
2)--------------------------------------------------------------- 
 CPF Nº------------------------------------------------------ 
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ANEXO XVI  
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1. OBJETO:  
O presente Termo de Referência e respectivo apêndice estabelecem diretrizes para a 
processo público de seleção para a escolha e a contratação de entidade de direito privado, 
sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde, no âmbito da Secretaria 
de Estado da Saúde do Amapá, na área de atuação em unidade hospitalar para 
gerenciamento, a operacionalização e a execução dos serviços de saúde na MATERNIDADE 
DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ — “DRA. EUCLÉLIA  AMÉRICO”. 
 
2. JUSTIFICATIVA  
A contratação se faz necessária, uma vez que o serviço público, historicamente e de notório 
saber, tem dificuldades em atender a demanda logística na condução da gestão operacional 
da saúde, por seu modelo hierárquico e processos burocráticos e inflexíveis. 
No âmbito do SUS sempre foi procurada a adoção de um modelo de gestão que atendesse as 
necessidades da população obedecendo a pontos prioritários para a melhoria do sistema de 
saúde, aprimorando e avaliando os processos dos serviços. e assim a cogestão vem 
ganhando espaço neste contexto, quando bem formulada e fiscalizada, mudando 
positivamente este perfil com uma gestão eficiente, resultando em maior satisfação no 
atendimento do usuário e redução, com otimização, dos custos operacionais.  
A nível estadual se tem a Lei Ordinária nº 0599 de 25/04/2001, que é regulamentada pelo 
decreto nº 1.024 de 27/03/2017 que legitima no Amapá esta modalidade de cogestão entre o 
ente público e a OSS mantendo os princípios basilares do direito administrativo público.  
A gestão da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ - "DRA. 
EUCLÉLIA AMÉRICO” foi concebida de forma a implantar um modelo de prestação de 
serviços, nos moldes da política nacional de humanização do Sistema Único de Saúde 
(HumanizaSUS), compreendendo-a como centro de parto normal e assistência obstétrica 
centrada nas necessidades da parturiente e do neonato. 
Com a MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ - “DRA. 
EUCLÉLIA AMÉRICO”, os serviços oferecidos seguirão com aprimoramento no desempenho, 
minimizando a demanda reprimida e melhorando a qualidade dos serviços ofertados sendo 
norteados pelo princípio de universalidade de acesso aos serviços de saúde prestados e a 
integralidade da assistência dentro da sua capacidade instalada os atendimentos e 
procedimentos que se fizerem necessários e que não estejam previstos no perfil de 
funcionamento da maternidade serão encaminhados a unidade de referência de média e alta 
complexidade obstétrica e neonatal do Estado, que é o Hospital da Mulher Mãe Luzia. 
Estudo técnico realizado pela Coordenadoria de Planejamento da SESA, no ano de 2021, 
aponta um déficit de leitos obstétricos em 2022, de aproximadamente 200 leitos e em torno de 
78 leitos neonatais, o que aponta a imediata necessidade de ampliação da oferta de leitos na 
Maternidade Dra. Euclélia Américo. 
Nessa mesma orientação, o Ministério Público vem em defesa dos direitos sociais  e interesse 
público realizando recomendações junto à Secretaria de Estado da Saúde, buscando atuação 
mais efetiva do Estado para mitigar o risco à saúde das gestantes e puérperas no Amapá, em 
razão da superlotação evidenciada em várias visitas realizada pela Promotoria da Saúde, na 
Maternidade Mãe Luzia. 
Face o exposto, a Secretaria de Estado da Saúde, através deste Chamamento Público visa a  
contratação de Organização Social em saúde com o objetivo de colocar em funcionamento a 
Maternidade Dra Euclélia, o que permitirá a ampliação de  leitos obstétricos e neonatais em 
Macapá e assim garantir um atendimento digno para as mulheres gestantes e recém-
nascidos, assegurando a assistência à saúde materno infantil. 
 
3. PERFIL ASSISTENCIAL OBSTÉTRICO NO ESTADO DO AMAPÁ 
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A taxa de fecundidade do Amapá, em 2014, foi a segunda maior do país, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O indicador mede o número médio de filhos 
nascidos vivos por mulher entre 15 e 49 anos, período considerado reprodutivo pelo estudo. A 
taxa amapaense ficou com 2,34 filhos por mulher. 
Os pontos de atenção materno infantil para o componente parto são dois estabelecimentos de 
saúde sendo um público e outro filantrópico, que são o Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML) 
e o Hospital Escola São Camilo e São Luiz (HESCSL), respectivamente. 
O HESCSL mediante convênio com a SESA/AP foi contratualizado 04 leitos de UTI Neonatal, 
30 leitos obstétricos e 04 leitos de UTI Adulto. 
O HMML é o único de atendimento público e apresenta 115 leitos. Atualmente, esse hospital 
já possui uma demanda superior a sua capacidade instalada, sendo notório a falta de 
condições de atendimento e com isso acaba por não ser dado o suporte necessário as 
parturientes e aos neonatos. 
Segundo uma estimativa da Rede Cegonha para o HMML os anos de 2018 a 2019 existia 
uma demanda de 47.060 mulheres grávidas encaminhadas para o HMML. Desse total, 85% 
evoluirão para parto de risco habitual e 15% para parto de alto risco, assim aguardados 
12.625 partos normais, onde 182 neonatos serão encaminhados para cuidados intermediários 
para o método canguru, 238 neonatos para cuidados intermediários convencionais e 183 para 
uti-neonatal. Estima-se ainda que serão realizados 15.468 exames de ultrassonografia para o 
mesmo biênio. 
 
4. INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE DE SAÚDE 
(a) Identificação da unidade: Hospital MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE 
DE  MACAPÁ - DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO. 
(b) Endereço: Rua liberdade, S/N, Renascer 
(c) Tipo de unidade: Hospital Maternidade para Atendimento eletivo e em Emergência e 
Ambulatorial de Média e Alta Complexidade. 
(d) Capacidade instalada: 52 (cinquenta e dois) leitos de internação e 04 (quatro) leitos 
complementares para observação, assim distribuídos: 

• 05 (cinco) para CPN; 
• 05(cinco) para PPP; 
• 20(vinte) para Alojamento Conjunto (ALCON); 
• 10 (dez pós - cirúrgicos) 
• 04 (quatro) para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 
• 04 (quatro) para Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO) 
• 02 (dois) para Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional – Método 

Canguru (UCINCA) 
• 01 (um) Isolamento Adulto; 
• 01 (um) Isolamento Neonatal; e 
• 04 (quatro) leitos complementares para Observação Obstétrica. 

(e) A Gerência da unidade e gestão do sistema: Secretaria de estado da Saúde do Amapá – 
SESA/AP. 
 
A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - SESA/AP, no intuito de atender aos princípios 
basilares da Administração Pública e do Sistema Único de Saúde - SUS, em consonância 
com o modelo gerencial de cogestão entre o poder público e a entidade de direito privado, 
sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde — OSS no âmbito da 
SESA/AP apresenta o Termo de Referência para os candidatos ao certame no qual será 
selecionada a proposta pelo critério de melhor técnica.  
Além desses princípios, os participantes do processo e seleção deverão observar os 
seguintes objetivos específicos:  
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(a) A Política Nacional de Humanização no atendimento do SUS, contemplando o 
acolhimento ao usuário e demais dispositivos legais e sanitários; 
(b) Resolubilidade e a qualidade do serviço ofertado aos usuários do SUS; 
(c) Gestão Hospitalar baseada em Indicadores de Desempenho e Sistema de Metas definidas 
pelo Contrato de Gestão; 
(d) Garantia de requisitos e a busca das habilitações possíveis ao perfil da Unidade no 
Ministério da Saúde — MS;  
(e) Busca de certificação de qualidade em saúde;  
(f) Buscar o Selo de Iniciativa Hospital Amigo da Criança — IHAC, apoiado pela UNICEF e 
Ministério da Saúde; 
(g) A Política de Educação Permanente em Saúde do SUS, contemplando suas atribuições e 
responsabilidades quanto ao Ensino, Estágios de Graduação e Pós-Graduação do Ensino 
Profissionalizante e Tecnológico; da Graduação no Ensino Superior, Estágios e Internato 
Médico; Pós-Graduação Sensu Lato, Especialização e Residência Multiprofissional, e em 
áreas especializadas. 
 
5. DESCRIÇÃO DA UNIDADE 
5.1. Hospital de assistência ao parto de risco habitual, com foco eletivo e de 
Urgência/Emergência na  atenção materno-infantil. 
5.2. Ofertando serviços terciários regulados pelo SUS e de referência para a zona norte da 
cidade de Macapá. Funcionará 24 horas, ininterruptamente. 
5.3. Possui arquitetura verticalizada, com a seguinte capacidade instalada na tabela assim 
descrita: 
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                                                AMBIÊNCIAS  
         
 
 
                SERVIÇOS 
       COMPLEMENTARES  

SALA DE RX 
SALA DE ULTRASSONOGRAFIA  
SALA TESTE DO OLINHO E ORELHA 
SALA DO SERVIÇO SOCIAL  
CONSULTÓRIO 1  
CONSULTÓRIO 2  
COPA  

 
 
  URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA  
 

ESTABILIZAÇÃO – 1 LEITO   
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  
OBSERVAÇÃO – 4 MACAS E 2 POLTRONAS  
DEPÓSITO DE MATERIAL E LIMPEZA - DML 

 
 
 
 
 
 
 
 CENTRO DE PARTO 
NORMAL 
           - TOTALIZANDO 
   QUARTO INDIVIDUAL – 

RECEPÇÃO/ESPERA  
SALA DE ADMISSÃO  
SALA DE EXAMES  
CONFORTO MASC/FEM 
VESTIÁRIO MASCULINO 
VESTIÁRIO FEMININO  
POSTO DE ENFERMAGEM  
SERVIÇO DE ENFERMAGEM  
SALA DE EQUIPAMENTOS  
SALA DE GUARDA DE MATERIAIS  
SALA DE UTILIDADES  
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05  
                  LEITOS 
   

ROUPARIA 
QUARTO CPN 1  
QUARTO CPN 2 
QUARTO CPN 3 
QUARTO CPN 4  
QUARTO CPN 5 C/BANHEIRA 

 
      MATERNIDADE PPP- 
QUARTO INDIVIDUAL - 05 
               LEITOS  

QUARTO PPP 1 
QUARTO PPP 2 
QUARTO PPP 3  
QUARTO PPP 4 
QUARTO PPP 5 C/BANHEIRA  

 
 
 
 
 
  BLOCO DE INTERNAÇÃO  

SALA DE CUIDADO E HIGIENE NO RN  
ARSENAL – GUARDA DE MATERIAL ESTÉRIL 
ESPERA PARA AMAMENTAÇÃO  
BLH (SALA DE ESPERA/RECEPÇÃO) 
BLH (SALA DE PORCIONAMENTO ) 
BLH (SALA DE PREPARO) 
BLH (SALA DE COLETA) 
SALA DE UTILIDADES  
HALL DISPENSAÇÃO   
DISPENSAÇÃO  
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS     
ALMOXARIFADO 

 
  REFEITÓRIO  

COZINHA  
DISPENSAÇÃO  
REFRIGERAÇÃO 
VESTIÁRIO MASCULINO  
VESTIÁRIO FEMININO 
DEPÓSITO DE MATERIAL E LIMPEZA - DML  

 
 
 
 
 
   BLOCO DE INTERNAÇÃO –  
                 21 LEITOS –  
   ALOJAMENTO CONJUNTO  
                 (ALCON) 

ISOLAMENTO ADULTO  
QUARTO 1 
QUARTO 2 
QUARTO 3 
QUARTO 4 
QUARTO 5  
QUARTO 6 
QUARTO 7 
QUARTO 8 
QUARTO 9 
QUARTO 10 

 
 

RECEPÇÃO DE MATERIAL SUJO  
LAVAGEM 
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  CENTRAL DE MATERIAL E  
    ESTERILIZAÇÃO – CME  

VESTIÁRIO ÁREA SUJA  
MONTAGEM  
ARSENAL 
SALA DE DISTRIBUIÇÃO  

 
       BLOCO CIRÚRGICO – 
   INTERNAÇÃO – 10 LEITOS 
    OBSTÉTRICA CIRÚRGICA     

VESTIÁRIO ÁREA LIMPA 
ENFERMARIA 1  
ENFERMARIA 2  
ENFERMARIA 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
      BLOCO DO CENTRO  
            CIRÚRGICO  

ENFERMARIA 4 
SALA CIRÚRGICA Nº 1 
SALA CIRÚRGICA Nº 2 
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA – 
SRP – 3 LEITOS    
SALA DE RECÉM-NASCIDOS  
POSTO DE ENFERMAGEM  
SERVIÇO DE ENFERMAGEM  
SALA PARA UTILIDADES  
PLANTÃO MASCULINO  
PLANTÃO FEMININO  
SECRETARIA  
POSTO  
ROUPARIA  
DEPÓSITO DE MATERIAL E LIMPEZA – DML 
 
SALA DE EQUIPAMENTO  
 
ESPERA PARA 14 CADEIRAS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     ÁREA ADMINISTRATIVA  

ADMINISTRAÇÃO  
ARQUIVO 
COPA 
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
DIRETOR GERAL  
ESPERA 
PROTOCOLO 
REUNIÃO  
SAME  
SECRETARIA  
WC 

 
 
 
 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 
(UTIN) – 4 LEITOS  
UTIN – ISOLAMENTO NEONATAL – 1 LEITO  
UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO 
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      UNIDADE NEONATAL –  
                11 Leitos 

NEONATAL CONVENCIONAL (UCINCO) – 4 LEITOS   
UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO 
NEONATAL CANGURU (UCINCA) – 2 LEITOS   
SALA PARA ATIVIDADES  
SALA PARA UTILIDADES  
LAVANDERIA 
DEPÓSITO DE MATERIAL E LIMPEZA - DML  
POSTO DE ENFERMAGEM  
SERVIÇOS  
EQUIPAMENTO  
ROUPARIA  
PLANTÃO MASCULINO C/BHO 
PLANTÃO FEMININO C/BHO  
SALA DE ESPERA  
ADMINISTRATIVO  

 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
             CLÍNICAS  

LAB. BIOQ/IMUNO 
LAB. PARAS./URINÁL. 
LAB. HEMATOLOGIA  

 
  AGÊNCIA TRANSFUSIONAL  

DISTRIBUIÇÃO E COMPATIBILIDADE  
ADMIN. ESTOCAGEM  
SALA EXAUSTOR  

 
      ARMAZENAMENTO 
 EXTERNO DE RESÍDUO DE  
     SERVIÇO DE SAÚDE 

ÁREA DE LAVAGEM  
GUARDA DE CADÁVER  
VESTIÁRIO   
HALL 
LAVAGEM DE CARROS 
LIXO BIOLÓGICO E PERFURO CORTANTE  

  LIXO COMUM  
 
        CASA DA BOMBA 

CASA DA BOMBA  
CAIXA D’ÁGUA 
CISTERNA 

 
      CENTRAL DE GASES 
MEDICINAIS 

CENTRAL DE AR CONDICIONADO  
CENTRAL DE VÁCUO  
CENTRAL DE OXIGÊNIO  
RESERVA DE OXIGÊNIO  

 
       CENTRAL ELÉTRICA  

GERADOR 
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA  
SALA DE PAINÉS  

           GUARDA DE 
            VIGILÂNCIA  

GUARITA  - ENTRADA PÚBLICS 
GUARITA C/LAVABO- ENTRADA DE SERVIÇO  

   ESTAÇÃO DE ESGOTO ESTAÇÃO DE ESGOTO  
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6. PRESSUPOSTOS E DEFINIÇÕES  
6.1. Assistência Hospitalar 
A assistência à saúde, prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de 
atendimentos oferecidos ao usuário desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar, 
incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários durante o processo de 
parto e terapêuticas neonatais necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar. Assim 
aqui definindo-se que a MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ - 
DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO que atenderá com um centro de parto normal e assistência 
obstétrica centrada nas necessidades da parturiente. 
6.1.1. No processo de hospitalização estão incluídos: 
(a) Acompanhamento e condutas possíveis ao longo do processo assistencial obstétrico.  
(b) Tratamentos neonatais em estado crítico e semi-críticos, que podem ser necessários, 
adicionalmente, devido às condições especiais do usuário e/ou outras causas. 
(c) Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internação. 
(d) Procedimentos e cuidados de enfermagem obstétrica e neonatais necessários durante o 
processo de internação. 
(e) Serviço de Alimentação e Nutrição, aos pacientes, acompanhantes e colaboradores 
contemplando também nutrição enteral e parenteral. 
(f) Assistência por equipe médica especializada (obstetrícia, neonatologia, anestesiologia). 
(g) Utilização do Centro Cirúrgico e procedimentos de anestesia.  
(h) Material descartável necessário para os cuidados de enfermagem e tratamentos. 
(i) Diárias de hospitalização em quarto compartilhado ou individual, quando necessário, 
devido às condições especiais do usuário.  
(i) Acompanhante para os usuários neonatais, adolescentes e gestantes. 
(k) Acondicionar e distribuição interna Sangue e hemoderivados. 
(l)  Fornecimento de roupas hospitalares. 
(m) Procedimentos especiais necessários ao adequado atendimento e tratamento do usuário, 
de acordo com a capacidade instalada, respeitando sua complexidade. 
 
6.2. Atendimento Complementar 
Exames de Triagem Neonatal: Teste Biológico (Pezinho), Teste de acuidade auditiva 
(Orelhinha), Teste do reflexo vermelho (Olhinho), Teste do Coraçãozinho e Teste da 
Linguinha. 
6.3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT 
Serão disponibilizados exames e ações de Apoio Diagnóstico e Terapêutico aos usuários 
atendidos na Unidade como exames gráficos (ECG), análise clínica laboratorial e exame de 
imagem (RX e USG). 
 
6.4. Complementação da Assistência 
Psicologia, Fonoaudiologia, Serviço Social, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Enfermagem, 
Farmácia e Nutrição. 
 
6.5. Ensino e Pesquisa 
Poderá futuramente firmar convênio para o desenvolvimento de atividades de Ensino e 
Pesquisa  ofertando campos de práticas para estágios de cursos profissionalizantes e 
tecnólogos para escolas técnicas, estágios para cursos de graduação de instituições de 
ensino superior, conveniadas com a SESA/AP, e Residência Médica e de Enfermagem em 
programas credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica e de Enfermagem 
reconhecidas MEC. Essas atividades são fundamentais para a ampliação e qualificação da 
Atenção à Saúde Materno-infantil oferecida aos usuários do SUS pela Unidade. 
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6.6. Projetos especiais e novas especialidades de atendimento 
Se ao longo da vigência do Contrato, de comum acordo entre as partes, a CONTRATADA ou 
a SESA/AP se propuserem a realizar outras atividades diferentes das relacionadas, seja pela 
introdução de novas diagnoses e/ou terapias, seja pela realização de programas especiais 
para determinado tipo de patologia, essas atividades deverão ser previamente estudadas, 
pactuadas e autorizadas pela SESA/AP. Essas autorizações serão dadas após análise 
técnica pela Comissão Técnica de Avaliação — CTA/SESA/AP, quantificadas separadamente 
do atendimento rotineiro da Unidade, sendo, então, elaborado o orçamento econômico-
financeiro, discriminado e homologado por meio de termo aditivo ao Contrato. 
 
6.7. Requisitos exigidos para execução do Contrato  
Tendo em vista que a Unidade funcionará com o perfil descrito no Contrato de Gestão, cabe a 
SESA/AP acompanhar os indicadores definidos no contrato. 
6.7.1. A CONTRATADA deve dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação 
técnica e legal, com quantitativo compatível para o perfil da Unidade e os serviços a serem 
prestados. Deverá obedecer às Normas do Ministério da Saúde - MS, do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e 
Saúde no Trabalho em estabelecimentos de assistência à saúde, assim como as resoluções 
dos conselhos profissionais.  
6.7.2. A Unidade deverá possuir um responsável técnico Médico e de Enfermagem, com 
registro nos respectivos Conselhos de Classe.  
6.7.3. O médico, designado como Diretor/Responsável Técnico da Unidade, poderá assumir a 
responsabilidade técnica por uma única unidade cadastrada pelo SUS.  
6.7.4. A equipe médica deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente para o 
atendimento dos serviços 24h ininterruptos e composta por profissionais das especialidades 
exigidas, possuidores do título ou certificado da especialidade correspondente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Medicina, Resolução CFM nº. 2149/2016, ensejando que 
a Unidade realize a atividade assistencial quantificada no Contrato.  
6.7.5. A Unidade deverá possuir rotinas administrativas de funcionamento, protocolos 
assistenciais, escritos, atualizados e assinados pelo Diretor/Responsável Técnico. As rotinas 
devem abordar todos os processos envolvidos na assistência, que contemplem desde os 
aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos.  
6.7.6. A Unidade deverá adotar Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). Os prontuários 
deverão estar devidamente armazenados atendendo os preceitos legais vigentes. 
6.7.7. A Unidade deverá dispor de serviços de informática com sistema para gestão hospitalar 
que contemple, no mínimo: controle de estoques, almoxarifado e farmácia (controle de 
estoque, Sistema de dispensação por dose unitária); sistema de custos; prontuário médico, 
observando o disposto na legislação vigente, incluindo a Resolução CFM nº. 1821/2007; 
serviços de apoio e relatórios gerenciais, que permitam à SESA/AP acessar via Internet 
(WEB) e atendam aos indicadores e informações especificados no Contrato de Gestão. 
Caberá à CONTRATADA a instalação da rede de informática, bem como a aquisição de 
sistemas e programas e o encaminhamento dos relatórios a SESA/AP. 
6.7.8. A Unidade deverá desenvolver uma Política de Gestão de Pessoas, atendendo as 
Normas da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT/MTE, assim como deverá implantar e 
desenvolver uma Política de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em 
conformidade com a NR- 32/2005 do MTE.  
6.7.9. A gestão da Unidade deverá respeitar a Legislação Ambiental e possuir toda a 
documentação exigida, para o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde – 
PGRSS. 
6.7.10. A Unidade deverá fornecer área adequada e mobiliada para descanso de 
colaboradores (as) em regime de plantão. 



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

211 de 258

	

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	

	
	

6.7.11. A Unidade deverá manter serviço de manutenção de equipamentos médico-
hospitalares e predial, que contemple as áreas de manutenção preventiva e corretiva, predial, 
hidráulica e elétrica, assim como um serviço de gerenciamento de equipamentos de saúde. 
6.7.12. A Unidade deverá dispor das seguintes Comissões: 
(a)Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  
(b) Comissão de Ética Médica e de Enfermagem 
(c) Comissão de Análise e Revisão de Prontuários 
(d) Comissão Hospitalar de Epidemiologia 
(e) Comissão de Revisão de Óbitos 
(f) Comissão de Segurança do Paciente 
(g) Comissão Intra Hospitalar de Hemoterapia  
(h) Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral 
(i) Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Equipamentos 
(j) Comissão de Gerenciamento de Riscos 
(k) Comissão de Gerenciamento de Resíduos 
(l) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
6.7.12.1. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH deverá atender a Lei nº 
9431, de 6 de janeiro de 1997, a Portaria MS nº 2616, de 12 de maio de 1998, e a Instrução 
Normativa nº 4, de 24 de fevereiro de 2010. 
6.7.12.2. A Comissão de Gerenciamento de Resíduos deverá implementar ações do PGRSS 
— Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde.  
6.7.13. A Unidade deverá manter Serviço de Engenharia e Segurança em Medicina do 
Trabalho- SESMT, de acordo com as legislações vigentes. 
6.7.14. A Unidade deverá constituir e manter colaboradores para relacionamento com os 
Usuários:  
(a) Serviço de Ouvidoria; e 
(b) Comunicação Social e de Relacionamento. 
6.7.15. A Unidade deverá atender as legislações sanitárias federais, estaduais e municipais.  
 
6.8. Ações a serem Implantadas e Implementadas:  
(a) Implementar a Comissão de Revisão de Óbitos, para análise das causas de 
morbimortalidade materna e neonatal. Enviar formulários de conclusão dos óbitos, disponíveis 
no site do Ministério da Saúde, e relatório mensal contendo indicadores hospitalares 
monitorados e avaliados pela CTA/SESA/AP.  
(b) Implementar as três etapas do Método Canguru de assistência humanizada aos recém-
nascidos de baixo peso, conforme Portaria GM nº 1683, de 12/07/2007. 
(c) Implementar e manter o Programa 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, 
proposto pela Organização Mundial da Saúde - OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a 
Infância, constantes na PORTARIA Nº 839, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014.  
(d) Implementar a aplicação das normativas da Rede Cegonha, Portaria GM/MS 1459, de 
24/06/11, contendo parâmetros e objetivos para o Serviço de Admissão Obstétrica, com a 
utilização dos Protocolos de Acolhimento e Classificação de Risco do HumanizaSUS, 
segundo Portaria GM/MS nº 569, 570 e 572, de 01/06/2000. 
(e) Manter o cumprimento da Resolução da ANVISA RDC nº171/ANVISA, de 04/09/2006, que 
dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento do Banco de Leite Humano.  
(f) Implantar e/ou implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem — SAE, em 
atendimento à Resolução do COFEN nº 358/2009. 
(g) Implantar uma sala de registro de recém-nascido, cumprindo as determinações do 
Ministério da Saúde na habilitação da Unidade como Hospital Amigo da Criança. 
(h) Implantar, dentro do SADT, os serviços de RX, USG, ECG e análise clínica laboratorial.  
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7. SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA 
7.1. SERVIÇO GRÁFICO  
7.1.1. A CONTRATADA fica responsável pela prestação de Serviço de Eletrocardiograma, 
com o fornecimento de equipamentos, insumos e recursos humanos necessários para a 
execução dos serviços gráficos da unidade e entrega de laudo dos exames gráficos, quando 
solicitado, podendo este laudo ser sublocado, desde que não interfira no tempo de ação da 
assistência terapêutica oportuna. A Atividade assistencial mínima esperada segue como parte 
integrante do Termo de Referência. 
 
7.2. SERVIÇO DE IMAGEM  
7.2.1. A CONTRATADA fica responsável pela prestação de Serviço de Radiologia (RX) e 
Ultrassonografia, com o fornecimento de equipamentos, insumos e recursos humanos 
necessários para a execução dos serviços de imagem da unidade e entrega de laudo dos 
exames de imagem, quando solicitado. A Atividade assistencial mínima esperada segue como 
parte integrante do Termo de Referência. 
 
7.3. EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAL 
7.3.1 A CONTRATADA fica responsável pelos exames laboratoriais, com o fornecimento de 
equipamentos, insumos, logísticas e recursos humanos necessários para a execução dos 
referidos serviços em funcionamento 24 horas. A atividade assistencial esperada segue como 
parte integrante do Termo de Referência. 
7.3.2. O processo de coleta, manuseio, transporte, acondicionamento temporário do material 
coletado, o processamento de material biológico e liberação dos resultados são da 
responsabilidade da CONTRATADA e será executado por funcionário técnico treinado e 
habilitado, e em todas as etapas deste processo deverão obedecer às normas sanitárias 
vigentes no território nacional. 
7.3.3. A CONTRATADA se obriga a disponibilizar o resultado do exame no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas a partir do horário da coleta, para exames de ROTINA, em casos de 
EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA até 1 (uma) hora. O referido prazo inicia-se no ato da coleta. 
7.3.4. A CONTRATADA será responsável pela realização dos serviços contratados, de forma 
ininterrupta. O Laboratório de análises clínicas poderá ser sublocado a uma estrutura externa, 
desde que garanta eficiência no processo de assistência terapêutica. 
7.3.5. É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento da Portaria GM/MS Nº 204, 
de 17 de fevereiro de 2016, que define as terminologias adotadas em legislação nacional, 
conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de 
doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território 
nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e 
serviços de saúde. 
7.3.6. Deverão estabelecer um fluxo para comunicar ao médico em caso de resultados que se 
enquadrem nos parâmetros estabelecidos como de “pânico”. 
7.3.7. A CONTRATADA deverá utilizar meio de transporte seguro garantindo a integridade e 
segurança do material, devendo ser acondicionado em caixas térmicas de temperatura e 
embalagens ideais devidamente identificadas, segregadas de acordo com a natureza da 
compatibilidade do tipo de material de acordo com o proposto na Resolução ANTT nº 5232 de 
14 de dezembro de 2016, sua alteração pela Resolução 5377 de 29 de junho de 2017 e 
demais regulamentos para Transporte de Substância Infecciosas e Amostras Biológicas. 
7.3.8. Para todos os exames, a CONTRATADA deverá fornecer etiquetas de código de barra 
para a identificação dos mesmos. 
7.3.9. A CONTRATADA deverá utilizar controle de qualidade interno, e externo nos locais de 
coleta, com o registro dos mesmos, que deverão estar disponíveis aos supervisores da 
unidade ou pessoal autorizado pela Secretaria de Estado de Saúde. 
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7.3.10. A CONTRATADA deverá realizar a manutenção preventiva e corretiva de seus 
equipamentos, com a periodicidade estabelecida de calibração. 
  
Deverão ser realizados, os exames listados no quadro abaixo: 
 
QUADRO 1 – EXAMES MÍNIMOS DE ANÁLISE LABORATORIAL 

HEMATOLOGIA 

Hemograma Completo Coagulograma tipo 1 Prova do Laço 

Hemossedimentação Coagulograma tipo 2 Fibrinogênio 

Reticulócitos Célula LE Gota Espessa para Malária 

RH ( Inclui “D”franco) Velociade de 

Hemosedimentação - VHS 

Tipagem Sanguínea 

DOSAGENS BIOQUÍMICAS 

Ácido Úrico Gama GT Glicemia 

Ueia  Mucoproteinas  Hb-Glicosilada 

Creatinina Proteinograma Desidrogenase láctica(DHL) 

Sódio Albumina Colesterol Total e Frações 

Potássio Fosfatase Ácida Triglicerideos 

Cálcio Fosfatase Alcalina Lipideos Totais 

Alanina Transaminase(ALT) Amilase Lipidograma 

Aspartato 

Transaminase(AST) 

Lipase Proteínas Totais E Frações 

Fósforo Creatinoquinase Fração 

MB(CPK-MB) 

Bilirrubina Frações:Direta e 

Indireta 

Magnésio Criatino-

Fosfoquinase(CPK) 

Bilirrubina Total (TBIL) 

Grupo ABO PCR ASLO 

 Exames de VDRL Coombs Direto 

   

TESTE RÁPIDO 

Sifilis  Hepatite B Hepatite C 

HIV   

SOROLOGIA (EM CASOS DE TESTE RÁPIDO REAGENTE) 

Sifilis  Hepatite B Hepatite C 

FTA-abs HIV Contagem de CD-4 

Carga Viral para HIV   
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URINÁLISE E PARASITOLÓGICO 

Urina Tipo 1  Sangue Oculto nas fezes Parasitológico 

Proteinas Urina (24h)   

GENOTIPAGEM 

Cariótipo em Banda G   

   

 

8. CUSTO ESTIMADO 
 
A Organização Social de Saúde, deverá apresentar para o gerenciamento, a 
operacionalização e execução da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE 
MACAPÁ - DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO, na sua proposta econômico-financeira o total de 
CUSTEIO estimado em até R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões). 
 
ANEXO XVIII - METAS DE PRODUÇÃO 
1. Atividades Mínimas a Realizar 
1.1. Assistência Hospitalar 
1.1.1. Realizar, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) da meta estabelecida no Plano de 
Metas de Produção. 
1.1.2. O indicador de aferição será a Saída Hospitalar, comprovada por meio da Autorização 
de Internação Hospitalar - AIH emitida pela própria maternidade, processada e faturada pelo 
DATASUS/MS;  
1.1.3. Manter em funcionamento a totalidade dos leitos operacionais nas especialidades 
definidas.  
 
1.2. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico- SADT  
Realizar os exames:  
(a) Análises Clínicas 
(b) Radiologia Convencional 
(c) Ultrassonografia 
(d) Eletrocardiografia 
 
1.3. Apoiar o Programa de Residência Médica e de Enfermagem 
Os Programas de Residência Médica - PRM e de Enfermagem - PRE são reconhecidos pelo 
Ministério da Educação-MEC, por meio da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM 
e Comissão Nacional de Residência de Enfermagem - CONARENF, estão funcionando nas 
áreas de: Obstetrícia e Pediatria (neonatologia). 
 
2. Compromissos Gerais 
2.1. Prestar Atendimento de Urgência/ Emergência em Gestação de Risco Habitual. 
2.2. Atendimento Complementar:  
(a) Fisioterapia  
(b) Psicologia 
(c) Nutrição Clínica 
(d) Enfermagem 
(e) Farmácia Clínica 
(f) Serviço Social 
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(g)Fonoaudiologia 
 
2.3. Manter atividades de aperfeiçoamento e treinamento em serviços nas áreas assistenciais 
e de suporte técnico e administrativo; 
 
2.4. Constituir legalmente e manter ativas as seguintes Comissões:  
(m) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  
(n) Comissão de Ética Médica e de Enfermagem 
(o) Comissão de Análise e Revisão de Prontuários  
(p) Comissão Hospitalar de Epidemiologia  
(q) Comissão de Revisão de Óbitos  
(r) Comissão de Segurança do Paciente 
(s) Comissão Intra Hospitalar de Hemoterapia  
(t) Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral  
(u) Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Equipamentos 
(v) Comissão de Gerenciamento de Riscos  
(w) Comissão de Gerenciamento de Resíduos  
(x) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
 
2.5. Manter um Programa de Qualidade que abranja, em especial, as áreas de: 
(a) Humanização do Atendimento  
(b) Protocolos Clínicos  
(c) Acreditação Hospitalar 
 
3. PLANO DE METAS DE PRODUÇÃO 
3.1. Quantitativos/Metas Mensais 
 
QUANTITATIVO/METAS MENSAIS 

LEITOS CAPACIDADE 

INSTALADA 

LEITO/ 

DIA 

META  

Observação  04 120 108 

Internação Obstetrícia-Parto Normal  30 900 405 

Internação Obsterícia-Parto Cirúrgico  10 300 135 

Unidade de Cuidados Intermediários 

Convencional Neonatal 

04 120 18 

Unidade de Cuidados Intermediários/Canguru 02 60 13 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 04 120 5 

 

ATENDIMENTO EDITAL 

Urgência/Emergência 1.200 

 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EDITAL 

Obtetrícia /Parto Cesário  135 
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ATENDIMENTO COMPLEMENTAR EDITAL  

Posto de Coleta de Leite Humano 750 

Teste da Orelha  550 

Teste Biológico (Pezinho) – Fase 04 550 

Teste do Coraçãozinho 550 

Teste da Linguinha 550 

Teste do Olhinho 550 

TOTAL 3.500 

 

SADT EDITAL 

Eletrocardiografo 100 

Análises Clínicas 6.000 

Radiologia 200 

Ultrassonografia 400 

TOTAL 6.700 

 
 

PROCEDIMENTOS NÃO MÉDICOS EDITAL 

Nutrição Clínica 830 

Psicologia  200 

Fisioterapia 144 

Serviço Social 1.600 

Fonoaudiologia 120 

Enfermagem 3.069 

TOTAL 4.837 

 
 

INDICADORES HOSPITALARES 

 Média de Permanência 

Observação  1 dia 

Internação Obstetrícia-Parto Normal  2 dias 

Internação Obstetrícia-Parto Cirúrgico  2 dias 

Unidade de Cuidados Intermediários Convencional Neonatal 6 dias 

Unidade de Cuidados Intermediários/Canguru 4 dias 
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Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 20 dias 

TAXA % 

Taxa de ocupação Hospitalar 90,99% 

Taxa de Infecção Hospitalar  4,5% 

Taxa de Mortalidade Global 3,67% 

 
 
3.2. Premissas gerais utilizadas na definição do Plano de Metas de Produção  
a) Considerar para efeitos de cálculos a atividade ininterrupta de 24 horas durante todo o 
mês;  
b) Metas previstas para alcançar 90% de ocupação da capacidade de internação;  
c) Para o cálculo das metas foram utilizados os indicadores Média de Permanência e Taxa de 
Ocupação Hospitalar, conforme critérios do Ministério da Saúde; 
d) Pronto atendimento dimensionado de acordo com a capacidade operacional de 
atendimento e de acordo com norma da Coordenação Nacional de Urgência — Portaria 
MS/GM Nº 2.048/2002 e demais regulamentos correlatos de abrangência nacional e estadual;  
e) O desempenho da CONTRATADA quanto às Taxas de Infecção Hospitalar e Mortalidade 
Global será considerado satisfatório pela CONTRATANTE quando evidenciar uma redução 
dos seus valores  em comparação ao indicador definido no quadro acima;  
f) Não há possibilidade de ser dimensionada a demanda social efetiva para esta Unidade, 
posto que o atendimento é exclusivo ao SUS, sendo portanto universal, não havendo 
restrições a nenhum cidadão; e 
g) Apesar de estar regulada pelos Complexos Reguladores de Urgência, a Unidade é porta 
de entrada para o atendimento de Urgência/ Emergência de Média Complexidade. 
 
 

ANEXO XIX - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DO 
CONTRATO DE GESTÃO 

 
1. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 
1.1. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá — SESA/AP, como entidade 
CONTRATANTE é responsável pelo acompanhamento da execução das ações deste 
contrato, com o objetivo de otimizar os recursos e a correção de possíveis desvios e fiscalizar 
as metas estratégicas, qualitativas e quantitativas dos serviços prestados. Para tal finalidade, 
foi instituída a Comissão Técnica de Avaliação - CTA da SESA/AP, que fará o 
acompanhamento, o controle e a avaliação do Contrato de Gestão. 
 
1.2. COMPOSIÇÃO E FUNÇÕES DA CTA  
1.2.1. Comissão Técnica de Avaliação — CTA é composta por servidores efetivos e/ou 
cedidos de outros órgãos das diversas esferas públicas que atuam na área de assistência 
direta e das áreas econômico- financeira. A sua criação está em conformidade com o Art. 28 
do Decreto nº 1.024 de 27 de março de 2017. 
1.2.2. As funções da CTA são:  
(a) Analisar e avaliar os relatórios mensais da Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de 
Macapá - “Dra. Euclélia Américo” conforme estabelecido;  
(b) Proceder trimestralmente a avaliação da parte variável do contrato de gestão;  
(c) Realizar reuniões com as regionais, hospitais, regulação e secretarias municipal de saúde 
para facilitar as resoluções das ações planejadas pela central de regulação;  
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(d) Proceder acompanhamento dos sistemas de informação da Maternidade de Risco 
Habitual Zona Norte de Macapá - “Dra. Euclélia Américo”, emitindo relatórios técnicos e 
estatísticos das metas e indicadores do contrato de gestão;  
(e) Proceder avaliação semestral de metas estabelecidas no contrato de gestão em visitas a 
repactuação física e financeira;  
(f) Efetuar visitas técnicas à Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá - “Dra. 
Euclélia Américo" com vistas a um melhor acompanhamento das metas e indicadores do 
contrato de gestão sempre que necessário (conforme cronograma); 
(g) Sistematizar mensalmente os relatórios técnicos e contábeis e disponibilizando para os 
órgãos de controle externo; 
(h) Manter sempre atualizada as pastas permanentes, em vistas a fiscalização de órgãos 
competentes,  
(i) Acompanhar todos os fluxos contábeis das Organização Social de Saúde em vistas ao 
cumprimento do contrato de gestão e outros;  
(j) Acompanhar, controlar e avaliar os serviços executados no âmbito do objeto do contrato de 
gestão firmado com a OSS CONTRATADA. 
1.2.3. A análise e a avaliação dos desvios das quantidades assistenciais contratadas e dos 
indicadores de qualidade do Contrato de Gestão serão realizadas pela CTA com a finalidade 
de monitorar as metas estratégicas, qualitativa e quantitativa dos serviços assistenciais 
prestados pela CONTRATADA.  
 
1.3. DOS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
1.3.1. Os Relatórios mensais de Prestação de Contas e dos serviços assistenciais deverão 
ser enviados ao Protocolo virtual da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá — SESA, até 
o dia 15 do mês subsequente. 
1.3.2. Após análise dos dados deverá ser encaminhada ao Secretário Titular da Secretaria de 
Estado da  Saúde do Amapá, em até 05 (cinco) dias úteis. 
 
4.4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E REFLEXO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS 
ATIVIDADES  ASSISTENCIAIS:  
1.3.1. Os critérios de avaliação dos desvios das atividades assistenciais realizadas pela 
CONTRATADA e seu reflexo econômico-financeiro estão demonstrados na Tabela 01 a 
seguir.  
1.3.1.1. O desconto a ser aplicado no repasse de custeio por desvios das atividades 
assistenciais não cumpridas ao final de cada semestre será a média obtida da soma dos 
descontos apurados em cada meta avaliada mensalmente. 
1.3.1.2. Os critérios de avaliação dos indicadores de qualidade realizadas pela 
CONTRATADA e seu reflexo econômico-financeiro estão demonstrados na Tabela 02 a 
seguir.  
1.3.1.3. O desconto a ser aplicado no repasse de custeio por dos indicadores de qualidade 
não cumpridas ao final de cada trimestre, será a média obtida da soma dos descontos 
apurados em cada indicador avaliada mensalmente.  
1.3.1.4. À critério da CONTRATANTE, as metas e os indicadores estabelecidos poderão ser 
revistos a cada 06 (seis) meses, de forma a melhor refletir o desempenho desejado para a 
Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá - “Dra. Euclélia Américo”. 
1.3.1.5. A critério da CONTRATANTE, outros indicadores poderão ser substituídos ou 
introduzidos no Contrato de Gestão. 
 
2. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO: 
2.1. Os pagamentos da CONTRATADA dar-se-ão nas seguintes formas:  
(a) 90% (noventa por cento) do valor de até R$  5.000.000,00 (Cinco milhões)serão 
repassados mensalmente, a partir do quarto mês até o décimo segundo mês de vigência do 
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contrato de gestão em parcelas fixas de até R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil 
reais).  
(b) 10% (dez por cento) do valor de até R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), serão 
repassados mensalmente, juntamente com as parcelas fixas com valor mensal estimado de 
até R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões, a partir do quarto mês até o décimo segundo mês de 
vigência do contrato de gestão, vinculados a avaliação trimestral dos indicadores de 
qualidade e conforme sua valoração. 
 
2.2 AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS DESVIOS NAS QUANTIDADES DE ATIVIDADE 
ASSISTENCIAL (PARTE FIXA DO CONTRATO DE GESTÃO – 90%)  
2.2.1. O montante mensal do orçamento financeiro para a MATERNIDADE DE RISCO 
HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ - “DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO” a partir do quarto 
mês quando as atividades assistenciais estiverem em pleno funcionamento fica estimado em 
até R$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil reais) e compõe-se da seguinte forma:  
(a) 83,5% (oitenta e três e meio por cento) do valor de até R$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e 
quinhentos mil reais), corresponde ao custeio das despesas com internação obstétrica e 
neonatal. 
(b) 5% (cinco por cento) do valor de até R$ R$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil 
reais), corresponde ao custeio das despesas com atendimento urgência e emergência.  
(c) 2,5% (dois inteiros e cinco por cento) do valor de até R$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e 
quinhentos mil reais), corresponde ao custeio das despesas com exames de imagem. 
(d) 8% (oito por cento) do valor de até R$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil 
reais), corresponde ao custeio das despesas com exames de análises clínicas.  
(e) 1% (três por cento) do valor de até R$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil 
reais), corresponde ao custeio das despesas com exames gráficos (eletrocardiograma). 
2.2.2. Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão 
efetuados nos meses subsequentes aos períodos de avaliação, que ocorrerão 
semestralmente conforme Tabela 1 a seguir: 
 
TABELA 1 - CRITÉRIOS PARA VALORAÇÃO DOS DESVIOS NAS ATIVIDADES 
ASSISTENCIAIS 

MODALIDADE ATIVIDADE REALIZADA VALOR A PAGAR 

 

 

 

 

1.INTERNAÇÃO 

OBSTÉTRICA E 

NEONATAL  

Acima do volume contratado 100% do peso percentual da 

atividade de internação 

Entre 85% e 100% do 

volume contratado 

100% do peso percentual da 

atividade de internação 

Entre 70% e 84,5% do 

volume contratado 

90% X peso percentual da 

atividade de Exame gráfico X 

90%do Orçamento da atividade 

de internação em reais (R$) 

 

 

 

 

 

Acima do volume contratado 100% o peso percentual da 

atividade de atendimento 

urgência e emergência 

Entre 85% e 100% do 

volume contratado 

100% o peso percentual da 

atividade de atendimento 
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2.ATENDIMENTO 

URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

 

urgência e emergência 

Menos que 70%  e 84,5% do 

volume contratado 

90% X peso percentual da 

atividade de atendimento 

médico X 90%do Orçamento da 

atividade de atendimento 

Urgência e Emergência em 

Reais (R$) 

Menos que 70% do volume 

contratado 

70% X peso percentual da 

atividade de atendimento 

médico X 90% da atividade de 

atendimento Urgência e 

Emergência em Reais (R$) 

 

 

 

 

 

 

 

3.EXAMES DE IMAGEM (RX 

E USG) 

Acima do volume contratado 100% o peso percentual da 

atividade de atendimento de 

exames de imagem 

Entre 85% e 100% do 

volume contratado 

100% o peso percentual da 

atividade de atendimento de 

exames de imagem 

Menos que 70%  e 84,5% do 

volume contratado 

90% X peso percentual da 

atividade de exames  de 

imagem X 90%do Orçamento 

da atividade de exames de 

imagem em Reais (R$) 

Menos que 70% do volume 

contratado 

70% X peso percentual da 

atividade de exames  de 

imagem X 90%do Orçamento 

da atividade de exames de 

imagem em Reais (R$) 

 

 

 

 

 

 

Acima do volume contratado 100% o peso percentual da 

atividade de atendimento de 

exames de análise clínicas 

Entre 85% e 100% do 

volume contratado 

100% o peso percentual da 

atividade de atendimento de 

exames de análise clínicas 
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4.EXAMES DE ANÁLISE 

CLÍNICAS 

Menos que 70%  e 84,5% do 

volume contratado 

90% X peso percentual da 

atividade de exames de análise 

clínica X 90%do Orçamento da 

atividade exames de análise 

clínica em Reais (R$) 

Menos que 70% do volume 

contratado 

70% X peso percentual da 

atividade de exames de análise 

clínica X 90%do Orçamento da 

atividade exames de análise 

clínica em Reais (R$) 

 

 

5.EXAMES GRÁFICO  

(ELETROCARDIOGRAMA) 

Acima do volume contratado 100% o peso percentual da 

atividade de atendimento de 

exames gráfico 

Entre 85% e 100% do 

volume contratado 

100% o peso percentual da 

atividade de atendimento de 

exames gráfico 

Menos que 70%  e 84,5% do 

volume contratado 

90% X peso percentual da 

atividade de exame gráfico X 

90% do Orçamento da atividade 

exames gráfico em Reais (R$) 

Menos que 70% do volume 

contratado 

70% X peso percentual da 

atividade de exame gráfico X 

90%do Orçamento da atividade 

de INTERNAÇÃO em Reais 

(R$) 

 
 
2.2. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE (PARTE 
VARIÁVEL DO CONTRATO DE GESTÃO – 10%)  
2.2.1. Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários 
da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao 
desempenho da unidade. E esses constituem obrigação contratual.  
2.2.2. A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de 
funcionamento da unidade. 
2.2.3. Trimestralmente, serão reavaliados os Indicadores de Qualidade podendo os mesmos 
serem alterados ou novos indicadores são introduzidos e o alcance de um determinado 
indicador no decorrer de certo período, torna este indicador um pré-requisito para que outros 
indicadores mais complexos possam ser avaliados. Dessa forma, os indicadores que são pré-
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requisitos para os demais continuam a ser monitorados e avaliados, porém não cabe 
atribuição de peso na distribuição dos indicadores valorados. 
2.2.4. Alguns indicadores têm sua acreditação para efeito de pagamento no 2º, ou no 3º ou no 
4º trimestres. Isto não significa que somente naquele período estarão sendo avaliados. A 
análise de cada indicador, a elaboração de pareceres avaliatórios e o encaminhamento dessa 
avaliação a Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá - "Dra. Euclélia Américo” 
serão efetuados mensalmente, independentemente do trimestre onde ocorrerá a acreditação 
de cada indicador para o respectivo pagamento. 
2.2.5. Será elaborado pela CONTRATANTE um Manual que estabelece todas as regras e 
critérios técnicos para a avaliação dos Indicadores utilizados para o cálculo da parte variável 
deste Contrato de Gestão. As Tabelas 1 e 2 deste anexo apresentam o peso de cada 
indicador de qualidade e desvios nas atividades assistenciais para a avaliação e valoração 
em cada trimestre. Essa valoração poderá gerar desconto financeiro de até 10% do valor de 
custeio da unidade no período avaliativo, conforme estabelecido acima no item 2.1.(b). 
2.2.6. O montante mensal do orçamento financeiro para a Maternidade de Risco Habitual 
Zona Norte de Macapá - “Dra. Euclélia Américo” a partir do quarto mês quando as 
atividades assistenciais estiverem em pleno funcionamento fica estimado em até R$ 
4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil reais) 
2.2.7. Para a valoração da parte variável serão utilizados os indicadores e seus critérios 
apresentados na Tabela 2: 
 
TABELA 2 - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DO INDICADORES DE QUALIDADE 

Nº INDICADOR META FAIXA DO % 

DE 

EFETIVIDADE 

PESO SOBRE 

O VALOR DO 

REPASSE 

%DESCONTO 

01 Índice de 

satisfação 

dos usuários 

 

≥ 80% 

≥ 80%  

10% 

0,00% 

<80% 100,00% 

02 Índice de 
transparência 

administrativa 

 
≥ 70% 

≥ 70%  
10% 

0,00% 

<70% 100,00% 

 

03 

Taxa de 

atividade de 

educação 

permanente 

 

≥1 

≥1  

10% 

0,00% 

<1 100,00% 

 

 

04 

 

Taxa de 

infecção 
hospitalar 

 

 

≤4,5 % 

≤4,5  

 

 
15% 

0,00% 

>4,5 100,00% 

05 Taxa de 

mortalidade 

global 

 

 

 

≤ 3,67% 

≤3,67%  

 

 

15% 

0,00% 

>3,67% 100,00% 

06 Taxa de  ≥90%  0,00% 
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Ocupação 

hospitalar 

≥90% <90% 15% 100,00% 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

07 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Média de 

permanência 

hospitalar 

 
Leito de 

observação 

≤ 1 dia  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

15% 

0,00% 

      >1dia 100,00% 

Leito de 

Internação 

Obstetrícia -

parto normal 

≤ 2 dia 0,00% 

 >2dia 100,00% 

Leito de 

Internação 

Obstetrícia -
parto cirúrgica 

≤ 2 dia 0,00% 

 >2dia 100,00% 

Unidade de 

cuidados 

intermediário 

convencional 

neonatal 

≤ 6 dia 0,00% 

 >6 dia 100,00% 

Unidade de 

cuidado 
intermediários-

canguru 

≤ 4dia 0,00% 

  >4 dia 100,00% 

Unidade de 

terapia 

intensiva 

neonatal 

≤ 20 dia 0,00% 

 >20 dia 100,00% 

08 Tempo médio 

de entrega de 

exames 

≤ 24h ≤ 24h  

10% 

 

 

2.2.7.1. INDICADORES DE QUALIDADE: 
 
A. Índice de Satisfação da Clientela 
É a relação percentual entre a quantidade de avaliação entre bom e ótimo com o total de  
pessoas pesquisadas, mediante entrevista direta. 
 
ISC= Quantidade de avaliação entre bom e ótimo X100 ≥80 
         -------------------------------------------------------------------------- 
Total de Pessoas Pesquisadas 
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B. Índice de Transparência Administrativa 
 
E a relação entre o índice de resposta das ouvidorias e o índice de irregularidades 
administrativas 
 
IIA = Nº de Processos Administrativos Disciplinares abertos 
       ------------------------------------------------------------------------------- 
Nº total de servidores 
 
 
Onde: ITA = [IRO +(1-IIA)/2] ≥70%  
 
IRO = Índice de Respostas das Ouvidorias  
 
IIA = Total de respostas enviadas pelas Ouvidorias/Total de demandas formuladas 
 
IIA = Índice de Irregularidades Administrativas  
 
C. Taxa de Atividade de Educação Permanente  
É o percentual que demonstra o quanto está sendo investido na qualificação técnica de todas 
as categorias profissionais de saúde e não profissionais de saúde que gerará uma efetividade 
assistencial direta e indireta. Será considerado o número de colaboradores que efetivamente 
concluíram os cursos oferecidos no período de avaliação. 
 
Taxa = Nº de Colaboradores concluintes no curso n X Carga Horária curso n 
          --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nº de horas /homem trabalhadas 
 
2.2.7.2. INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
A. Taxa de Infecção Hospitalar: 
E a relação percentual entre o total de infecções ocorridas, sem relação com a causa que 
motivou a internação. 
 
 
Taxa = Total de infecções no período X 100 
---------------------------------------------------------------- 
Total de altas e óbitos no mesmo período 
 
B. Taxa de Mortalidade Global: 
E a relação global entre o total de óbitos na Unidade durante um determinado período e o 
total de pacientes saídos (altas e óbitos) durante o mesmo período. 
 
Taxa = Total de óbitos ocorridos no período X 100 
-------------------------------------------------------------------- 
Total de altas e óbitos no mesmo período 
 
 
C. Taxa de Ocupação Hospitalar:  
 
 



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 02• Nº 7.538Diário Oficial

225 de 258

	

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	

	
	

 
Relação percentual entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia em determinado 
período, porém considerando-se, para o cálculo dos leitos/dia, no denominador, os leitos 
instalados e constantes do cadastro do hospital, incluindo os leitos bloqueados e excluindo os 
leitos extras. 
 
Taxa = Total de pacientes/dia no período de 1 mês X 100 
----------------------------------------------------------------- 
Total de leitos operacionais/dia do período 
 
 
D. Média de Permanência Hospitalar: 
E a relação entre o total de pacientes/dia e a quantidade de internações realizadas em 
determinado período. 
 
 
Taxa = Total de pacientes/dia no período de 1 mês X 100 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total de pacientes saídos do mesmo período 
 
 
 
E. Tempo médio de entrega de resultados de exames: 
E a relação da data de solicitação do exame e a data de entrega do mesmo. 
 
 
 
Tempo: Data da solicitação do exame 
--------------------------------------------------- 
Data da realização do exame 
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ANEXO XX - TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS 
 

 
                TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS, SITUADO NA AVENIDA LIBERDADE, S/N, RENASCER, NO 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ E DOS BENS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM: 1) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ, COMO CEDENTE, E 2) (entidade), 
COMO CESSIONÁRIO, NA FORMA ABAIXo: 

 
 
A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá — SESA/AP, entidade jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.086.176/0001-03, com sede na cidade de Macapá, sito à 
Avenida Anhanguera, 265, neste ato representado pelo seu titular, o Senhor Juan Mendes da 
Silva, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da Cédula de Identidade nº ...................., 
inscrito no CPF nº ..............................., e, domiciliado/sediado no Município de Macapá/AP, na 
............................, nº. ............, doravante designado CEDENTE, e de outro lado, a 
Organização Social de Saúde qualificada  pelo Decreto nº , publicado pelo DOE Nº... de 
........... , identificada como (qualificação completa), e com estatuto protocolizado registrado e 
digitalizado sob o nº... (informações do Cartório), neste ato representado por ....., brasileiro, 
solteiro, empresário, domiciliado em ............. Nº... bairro, 
Portador cédula de identidade nº ...... e inscrito no CPF nº.............. , doravante designado 
simplesmente CESSIONÁRIO, celebram o presente TERMO DE CESSÃO DE USO DE 
BENS, a título precário, na forma do constante no Processo nº 304.29974/2017 e que se 
regerá pela Lei Estadual nº 0599/2001, e pelo Decreto nº 1.024/2017. 
 
PRIMEIRA: - (Objeto) — Constitui objeto da cessão de uso de bens, os descritos no anexo 
técnico, os quais serão adquiridos pela CESSIONÁRIA e incorporados ao patrimônio do 
Estado e mais o imóvel recém construído e em perfeitas condições de uso de propriedade do 
Estado, situado na Rua Liberdade, S/N, Bairro Renascer. 
 
SEGUNDA: - (Destinação dos bens) - Os bens que terão o uso permitido através do presente 
instrumento destinar-se-ão, exclusivamente, à prestação de assistência à saúde de usuários 
do SUS, Ficando vedada a sua destinação para finalidade diversa, sob pena de rescisão de 
pleno direito do presente instrumento. 
 
TERCEIRA: - (Legislação aplicável) — A presente Cessão de Uso de Bens, se rege pelo 
disposto na Lei Estadual nº 0599/2001 e pelo Decreto nº 1.024/2017. 
 
QUARTA: - (Prazo) — O presente TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS será válido 
apenas enquanto estiver em vigor o Contrato de Gestão, do qual é parte integrante. 
 
QUINTA: - (Conservação dos bens) — Obriga-se o CESSIONÁRIO a conservar os bens que 
tiverem o uso cedido, mantendo-os permanentemente limpo e em bom estado de 
conservação, incumbindo-lhe, ainda, nas mesmas condições, a sua guarda, até a efetiva 
devolução. 
 
SEXTA: - (Aquisições) - Obriga-se o CESSIONÁRIO a comunicar oficialmente à CEDENTE, 
através de ofício à Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, todas as aquisições de bens 
que forem realizadas com recursos oriundos deste contrato, no prazo de 30 (trinta) dias após 
sua ocorrência, contendo cópia da nota fiscal do produto dentro das determinações legais 
vigentes, forma de aquisição de acordo com o manual de compras da organização e 
legislação vigente e termo de doação nos moldes estabelecidos pelo CEDENTE. 
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SÉTIMA: - (Montagens, construções, benfeitorias) - É vedado ao CESSIONÁRIO realizar 
construções ou benfeitorias, sejam estas de que natureza forem, sem prévia e expressa 
autorização do CEDENTE, devendo-se subordinar eventual montagem de equipamentos ou a 
realização de construções também às autorizações e aos licenciamentos específicos das 
autoridades estaduais competentes. 
 
OITAVA: - (Fiscalização) - Obriga-se o CESSIONÁRIO a assegurar o acesso aos bens que 
tenham o uso cedido aos servidores do CEDENTE, incumbidos de tarefas de fiscalização do 
controle interno e externo, ou em particular, da verificação do cumprimento das disposições 
do presente termo. 
 
NONA: - Deverá o CESSIONÁRIO enviar um relatório mensal do controle dos equipamentos 
adquiridos e o inventário anual. 
 
DÉCIMA: - (Obrigações para com terceiros) - O Estado não será responsável por quaisquer 
compromissos ou obrigações assumidas pelo CESSIONÁRIO com terceiros, ainda que 
vinculados ou decorrentes do uso dos bens objeto deste termo. Da mesma forma, o Estado 
não será responsável, seja a que título for, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, 
em decorrência de atos do CESSIONÁRIO ou de seus colaboradores, visitantes, 
subordinados, prepostos ou contratantes. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA: - (Outros encargos) - O CESSIONÁRIO fica obrigado a pagar toda e 
qualquer despesa, tributos, tarifas, custas, emolumentos ou contribuições federais, estaduais 
ou municipais, que decorram direta ou indiretamente deste termo ou da utilização dos bens e 
da atividade para a qual a presente cessão é outorgada, inclusive encargos previdenciários, 
trabalhistas e securitários, cabendo ao CESSIONÁRIO providenciar, especialmente, os 
alvarás e seguros obrigatórios e legalmente exigíveis. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: - Na hipótese de furto, sinistro ou extravio de bem patrimonial, o 
CESSIONÁRIO deverá oficializar a CEDENTE o ocorrido, apresentando, quando for o caso, a 
cópia do boletim de ocorrência. Posteriormente a CESSIONÁRIA tomará as providencias 
cabíveis para resguardar o interesse público. 
 
DÉCIMA TERCEIRA: - A existência de bens patrimoniais considerados inservíveis, obsoletos 
ou em desuso deverá ser comunicada pela CESSIONÁRIA a CEDENTE, para os 
encaminhamentos necessários.  
PARÁGRAFO ÚNICO: - O CESSIONÁRIO não terá direito a qualquer indenização por parte 
do CEDENTE, no caso de denegação de licenciamento total ou parcial da atividade que se 
propõe a realizar no imóvel objeto deste termo. 
 
DÉCIMA QUARTA: - (Condições de Devolução) — Finda a qualquer tempo a cessão de uso, 
deverá o CESSIONÁRIO restituir os bens em perfeitas condições de uso, conservação e 
habitabilidade. 
PARAGRAFO UNICO: — Qualquer dano por ventura causado aos bens que tiverem o uso 
cedido será indenizado pelo CESSIONÁRIO, podendo o CEDENTE exigir a reposição das 
partes danificadas ao estado anterior ou o pagamento do valor correspondente ao prejuízo 
em numerário, ou como melhor atender ao interesse público. 
 
DÉCIMA QUINTA: - (Devolução dos bens) - O CESSIONÁRIO ficará sujeito à multa de até 
5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO DE GESTÃO, se findada por qualquer das 
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formas aqui previstas a cessão de uso e o CESSIONÁRIO não restituir os bens na data do 
seu termo ou sem a observância das condições em que o recebeu.   
PARÁGRAFO ÚNICO: - A multa incidirá até o dia em que os bens forem efetivamente 
restituídos ou retornem àquelas condições originais, seja por providências do CESSIONÁRIO, 
seja pela adoção de medidas por parte do CEDENTE. Nesta última hipótese, ficará o 
CESSIONÁRIO também responsável pelo pagamento de todas as despesas realizadas para 
tal finalidade. 
 
DÉCIMA SEXTA: - (Remoção de Bens) -  Terminada a cessão de uso ou verificado o 
abandono do imóvel pelo CESSIONÁRIO, poderá o CEDENTE promover a imediata remoção 
compulsória de quaisquer bens não incorporados ao seu patrimônio, que não tenham sido 
espontaneamente retirados do imóvel, sejam eles do CESSIONÁRIO ou de seus 
empregados, subordinados, prepostos, contratantes ou de terceiros. 
§1º. Os bens anteriormente mencionados poderão ser removidos pelo CEDENTE para local 
de sua escolha, não ficando este responsável por qualquer dano que os mesmos venham a 
ser causados, antes, durante ou depois da remoção compulsória, nem tampouco pela sua 
guarda, cujas despesas ficam a cargo do CESSIONÁRIO. 
 
§2º. Se esses bens não forem retirados pelos respectivos proprietários, dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias após a data de sua remoção, poderá o CEDENTE, mediante decisão e a 
exclusivo critério do Sr. Secretário de Estado: |) doá-los, em nome do CESSIONÁRIO, a 
qualquer instituição beneficente ou, quando de valor inexpressivo, deles dispor livremente; II) 
Vendê-los, ainda em nome do CESSIONÁRIO, devendo, nessa hipótese, empregar a quantia 
recebida para o ressarcimento de qualquer débito do CESSIONÁRIO para com o CEDENTE 
ou de despesas incorridas, depositando eventual saldo positivo, em nome do CESSIONÁRIO, 
na Secretaria do Estado da Saúde do Amapá. Para a prática dos atos supramencionados, 
concede o CESSIONÁRIO, neste ato, ao CEDENTE, com expressa dispensa da obrigação de 
prestação de contas. 
 
DÉCIMA SÉTIMA: - (Rescisão de Pleno Direito) — A presente cessão de uso estará 
rescindida de pleno direito com o término da vigência do Contrato de Gestão. 
 
§1º - Além do término do contrato de gestão, o descumprimento, pelo CESSIONÁRIO, de 
qualquer das obrigações assumidas dará ao CEDENTE a prerrogativa de considerar 
rescindida de pleno direito a presente cessão, mediante aviso com antecedência de 30 (trinta) 
dias. 
 
§2º - Rescindida a permissão, o CEDENTE, de pleno direito, se reintegrará na posse do 
imóvel e de todos os bens móveis afetados à cessão, oponível inclusive a eventuais 
cessionários e ocupantes.  
 
DÉCIMA OITAVA: (Rito Processual) - A cobrança de quaisquer quantias devidas ao 
CEDENTE e decorrentes do presente Termo de Cessão, inclusive multas, far-se-á pelo 
processo de execução, mediante inscrição em Dívida Ativa, na forma da lei.  
PARÁGRAFO ÚNICO: Por essa via o CEDENTE poderá cobrar não apenas o principal 
devido, mas ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária, multa 
contratual, fixada em 2% (dois por cento) do valor do débito, e honorários de advogado, pré-
fixados estes em até 20% (vinte por cento) do valor em cobrança, além das custas e 
despesas do processo. 
 
DÉCIMA NONA: (Condições Jurídicos Pessoais) - O CESSIONÁRIO apresenta, neste ato, 
toda a documentação legal comprovando o atendimento das condições jurídico pessoais 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ	

	
	

indispensáveis à lavratura deste Termo de Cessão, que, lido e achado conforme, é rubricado 
e assinado pelas partes interessadas, pelas testemunhas e por mim que o lavrei. 
 
VIGÉSIMA: - (Foro) - É competente o Foro da Comarca de Macapá para o deslinde de todas 
as questões oriundas do presente Termo.  
 
Macapá, XX de XXXXXXXX de 2021.   

 
   
   
   

___________________________________________________ 
............................................................................................. 

Secretário de Estado da Saúde do Amapá 
 
 
______________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXXX 
 
Testemunhas:  
01. ______________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 
CPF Nº XXXXXXXXX-XX 
 
 
02.______________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CPF Nº XXXXXXXXX	
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11:43 e JUAN MENDES em 05/11/2021 11:30, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode
ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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PROC. Nº 0034.0465.1876.0001/2021 - EAP CONTRATO 
Nº 0046/2021

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS - EAP

CONTRATO Nº 0046/2021

OBJETO: Contratação do senhor CHARLES SENA 
DOS SANTOS, CPF nº 589.665.872-91, sem vínculo 
com o Estado do Amapá, para ministrar a disciplina 
“ESTRUTURA, CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA E 
DESPESA ORÇAMENTARIA”, atendendo os candidatos 
classificados no Concurso Público – Grupo Gestão 
Governamental para o Cargo de Analista de Finanças e 
Controle.     

Nº DO PROCESSO: 0034.0465.1876.0001/2021 - EAP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Artigo 25, c/c 
Artigo 13 VI da Lei 8.666/93; Parecer n° 763/2015-PADM/
PGE-AP c/c Despacho nº 019/2018-GAB/PGE-AP, Termo 
de Inexigibilidade nº 0011/2021-CPL/EAP e Edital nº 
001/2019-EAP.

CONTRATANTE: Escola de Administração Pública do 
Amapá - EAP.

CONTRATADO: CHARLES SENA DOS SANTOS.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.280,00 (Mil duzentos e 
oitenta reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Prazo de vigência do 
Contrato deverá iniciar na data da sua assinatura, e 
vigorará pelo prazo de execução dos serviços de instrutória 
avençados no prazo de realização do curso, com eficiência 
legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
do Estado do Amapá, tendo início e vencimento em dias 
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último, desde que mantidas as condições mais vantajosas 
para a administração.

ASSINATURA:

Contratante: JORIELSON BRITO NASCIMENTO, Diretor 
Presidente da EAP

Contratado: CHARLES SENA DOS SANTOS.

Macapá, 04 de novembro de 2021.
JORIELSON BRITO NASCIMENTO
Diretor Presidente/EAP

HASH: 2021-1105-0007-1908

PROC. Nº 0034.0586.1873.0029/2021 - EAP CONTRATO 
Nº 0045/2021

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS - EAP

CONTRATO Nº 0045/2021

OBJETO: Contratação do senhor MARCOS RAMALHO 
DE OLIVEIRA TENÓRIO, CPF nº 772.680.592-72, 
com vínculo com o Estado do Amapá, para ministrar a 
Disciplina: “PROCESSO DISCIPLINAR E CORREIÇÃO”, 
atendendo os candidatos classificados no Concurso 
Público – Grupo Gestão Governamental para o cargo de 
Analista de Finanças e controle, conforme especificações 
constantes neste Contrato.

Nº DO PROCESSO: 0034.0586.1873.0029/2021 – EAP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Artigo 25, c/c 
Artigo 13 VI da Lei 8.666/93, vinculados aos Termos da 
Lei nº 066/93, Artigo 70-A, bem como a Lei. nº 1.775/2013 
e o Decreto nº 6.254/2013, Parecer n° 763/2015-PADM/
PGE/AP c/c Despacho n° 21/2018-GAB/PGE, Portaria n° 
014/2015 homologado pelo Decreto n° 0470/2018-GEA e 
Edital de Cadastramento nº 002/2019-EAP.

CONTRATANTE: Escola de Administração Pública do 
Amapá - EAP.

CONTRATADO: MARCOS RAMALHO DE OLIVEIRA 
TENÓRIO.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.136,02 (Mil cento e trinta 
e seis reais e dois centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Prazo de vigência do 
Contrato deverá iniciar na data da sua assinatura, e 
vigorará pelo prazo de execução dos serviços de instrutoria 
avençados no prazo de realização da Disciplina, com 
eficiência legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, tendo início e vencimento 
em dias de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o último, desde que mantidas as condições mais 
vantajosas para a administração.

ASSINATURA:

Contratante: JORIELSON BRITO NASCIMENTO, Diretor 
Presidente da EAP,

Contratado: MARCOS RAMALHO DE OLIVEIRA 
TENÓRIO.

Macapá, 04 de novembro de 2021.
JORIELSON BRITO NASCIMENTO
Diretor-Presidente

HASH: 2021-1105-0007-1911
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PROC. Nº 0034.0586.1876.0006/2021 - EAP CONTRATO 
Nº 0044/2021

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS - EAP

CONTRATO Nº 0044/2021

OBJETO: Contratação da senhora ANAILCE RUBIA 
MENDES DE SENA SOUZA, CPF nº 388.692.172-72, 
sem vínculo com o Estado do Amapá, para ministrar a 
disciplina “AUDITORIA GOVERNAMENTAL”, atendendo 
os candidatos classificados no Concurso Público – Grupo 
Gestão Governamental para o Cargo de Analista de 
Finanças e Controle.     

Nº DO PROCESSO: 0034.0586.1876.0006/2021 - CAF/
EAP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Artigo 25, c/c 
Artigo 13 VI da Lei 8.666/93; Parecer n° 763/2015-PADM/
PGE-AP c/c Despacho nº 019/2018-GAB/PGE-AP, Termo 
de Inexigibilidade nº 0013/2021-CPL/EAP e Edital nº 
001/2019-EAP.

CONTRATANTE: Escola de Administração Pública do 
Amapá - EAP.

CONTRATADA: ANAILCE RUBIA MENDES DE SENA 
SOUZA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 960,00 (Novecentos e 
sessenta reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Prazo de vigência do 
Contrato deverá iniciar na data da sua assinatura, e 
vigorará pelo prazo de execução dos serviços de instrutória 
avençados no prazo de realização do curso, com eficiência 
legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
do Estado do Amapá, tendo início e vencimento em dias 
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último, desde que mantidas as condições mais vantajosas 
para a administração.

ASSINATURA:

Contratante: JORIELSON BRITO NASCIMENTO, Diretor 
Presidente da EAP

Contratada: ANAILCE RUBIA MENDES DE SENA 
SOUZA.

Macapá, 04 de novembro de 2021.
JORIELSON BRITO NASCIMENTO
Diretor Presidente/EAP

HASH: 2021-1105-0007-1910

PROC. Nº 0034.0586.1876.0007/2021 - EAP CONTRATO 
Nº 0047/2021

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS - EAP

CONTRATO Nº 0047/2021

OBJETO: Contratação da senhora ANAILCE RUBIA 
MENDES DE SENA SOUZA, CPF nº 388.692.172-72, 
sem vínculo com o Estado do Amapá, para ministrar a 
disciplina “PRESTAÇÃO E TOMADA DE CONTAS”, 
atendendo os candidatos classificados no Concurso 
Público – Grupo Gestão Governamental para o Cargo de 
Analista de Finanças e Controle.     

Nº DO PROCESSO: 0034.0586.1876.0007/2021 - CAF/
EAP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Artigo 25, c/c 
Artigo 13 VI da Lei 8.666/93; Parecer n° 763/2015-PADM/
PGE-AP c/c Despacho nº 019/2018-GAB/PGE-AP, Termo 
de Inexigibilidade nº 0014/2021-CPL/EAP e Edital nº 
001/2019-EAP.

CONTRATANTE: Escola de Administração Pública do 
Amapá - EAP.

CONTRATADA: ANAILCE RUBIA MENDES DE SENA 
SOUZA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 960,00 (Novecentos e 
sessenta reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Prazo de vigência do 
Contrato deverá iniciar na data da sua assinatura, e 
vigorará pelo prazo de execução dos serviços de instrutória 
avençados no prazo de realização do curso, com eficiência 
legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
do Estado do Amapá, tendo início e vencimento em dias 
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último, desde que mantidas as condições mais vantajosas 
para a administração.

ASSINATURA:

Contratante: JORIELSON BRITO NASCIMENTO, Diretor 
Presidente da EAP

Contratada: ANAILCE RUBIA MENDES DE SENA 
SOUZA.

Macapá, 04 de novembro de 2021.
JORIELSON BRITO NASCIMENTO
Diretor Presidente/EAP

HASH: 2021-1105-0007-1912
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Universidade Estadual do Amapá

EXTRATO DO 1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2020-
UEAP

EXTRATO DO 1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2020-
UEAP. ADITANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ. ADITADO(A): J & G SANTOS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA. – EPP (CNPJ Nº 28.036.920/0001-89). 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto do 
presente Termo Aditivo é o Reajuste Por Índice, com 
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo-IPCA/IBGE, conforme cláusula Décima Sétima do 
Contrato, com efeitos retroativos a partir de 17/03/2021, 
e alterar a Cláusula Terceira do Contrato (“Da Vigência”), 
prorrogando seu prazo. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: Com base no 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA/
IBGE, conforme cláusula Décima Sétima do Contrato, 
o valor passa de R$ 74.802,00 (setenta e quatro mil e 
oitocentos e dois reais) para R$ 77.004,20 (setenta e 
sete mil e quatro reais e vinte centavos), que representa 
um acréscimo de R$ 2.202,20 (dois mil e duzentos e dois 
reais e vinte centavos) sobre o valor inicial do contrato. 
Valor retroativo de R$ 1.192,86 (um mil, cento e noventa 
e dois reais e oitenta e seis centavos), referente a seis 
meses e quinze dias. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO: fica 
prorrogada a vigência do Contrato pelo período de 12 
(doze) meses. A nova vigência terá início de 01 de outubro 
de 2021 até o dia 30 de setembro de 2022, respeitando o 
limite de até 60 (sessenta). 

DATA DE ASSINATURA: 30 de setembro de 2021.

Profª. Drª. Kátia Paulino dos Santos
Universidade do Estado do Amapá - UEAP

HASH: 2021-1105-0007-1903

Instituto de Pesquisas Científicas e
Tecnológicas do Estado do Amapá

PORTARIA N º 175/2021-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei. 
nº 0338, de 16 de abril de 1997, alterada  pela Lei  n º 
0699, de 28 de junho de 2002,  Decreto nº 4476, de 15 
de outubro de 2019 e tendo em vista o teor do Memo nº 
250201.0077.3012.0050/2021 – LAMAN/EPA de 31 de 
Outubro de 2021.

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento da servidora, 
CLAUDIA FUNI, Especialista em Geoprocessamento 
e Ordenamento Territorial, para viajar da sede de suas 
atribuições em Macapá, até o Município de Porto Grande/
AP, com objetivo de realizar atividades de mapeamento 
no Mel da Pedreira no período de 10 a 18/11/2021.
     
Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Macapá, 05 de Novembro de 2021.
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente

HASH: 2021-1105-0007-1892

PORTARIA N º 176/2021-GAB/IEPA

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei. 
nº 0338, de 16 de abril de 1997, alterada  pela Lei  n º 
0699, de 28 de junho de 2002,  Decreto nº 4476, de 15 
de outubro de 2019 e tendo em vista o teor do Memo nº 
0044/2021 – DPCDT/IEPA de 01 de Novembro de 2021.

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento do servidor, ALLAN 
KARDEC RIBEIRO GALARDO, Diretor de Pesquisa 
Cientifica e Desenvolvimento Tecnológico, Código 70% 
do FGS-04 para viajar da sede de suas atribuições 
em Macapá, até o município de Porto Grande/AP, com 
objetivo de acompanhar estudos de campo do Projeto 
ZEE no período de 08 a 18/11/2021.
     
Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Macapá, 05 de Novembro de 2021.
JORGE ELSON SILVA DE SOUZA
Diretor - Presidente

HASH: 2021-1105-0007-1893

Instituto de Extensão, Assistência e

Desenvolvimento Rural

PORTARIA N.º 220/2021 - UP/COAFI-RURAP

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE EXTENSÃO, 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ-RURAP, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Decreto nº 1541, de 22 de abril de 2020, tendo em 
vista o teor do Memo. nº 015/2021 – COAFI/RURAP

RESOLVE:
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Art.1º) HOMOLOGAR o deslocamento do servidor 
ENOQUE FERREIRA DA PAZ – Assessor Técnico 
Nível I, que se deslocou de Macapá até o Município de 
Tartarugalzinho, com o intuito de conduzir os servidores do 
corpo técnico até os devidos municípios para apresentação 
do projeto Plataformas Quintais Agroflorestais, no período 
de 11 a 13 de Agosto de 2021.

Art. 2º) Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
Macapá-AP, 30 de Agosto de 2021.
HUGO TIBIRIÇA PARANHOS CUNHA
Diretor Presidente do RURAP
Decreto Nº 1541/2020-GEA

HASH: 2021-1105-0007-1917
 

PORTARIA N.º 258/2021 - UP/COAFI-RURAP

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE EXTENSÃO, 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ-RURAP, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Decreto nº 1541, de 22 de abril de 2020, tendo em vista 
o teor do Ofício Interno nº 230201.0077.1659.0066/2021 
– DDP/RURAP.

RESOLVE:

Art.1º) AUTORIZAR o deslocamento da servidora INGRID 
LINS DA SILVA FERREIRA – Extensionista em Pesca e 
Aquicultura, que se deslocará de Macapá até o Município 
de Pedra Branca do Amapari, com o intuito de visita 
técnica no acompanhamento de produção, com biometria 
e analise de água, nas propriedades de Piscicultora nas 
comunidades do Tucano I e II, Sete Ilhas, Água Fria (linhas 
E e F), e Cachaço em parceria com SEBRAE Amapá, sem 
ônus, no período de 27 de Setembro  à 01 de Outubro de 
2021.

Art. 2º) Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
Macapá-AP, 23 de Setembro de 2021.
HUGO TIBIRIÇA PARANHOS CUNHA
Diretor Presidente do RURAP
Decreto Nº 1541/2020-GEA

HASH: 2021-1105-0007-1920

PORTARIA N.º 259/2021 - UP/COAFI-RURAP

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE EXTENSÃO, 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ-RURAP, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Decreto nº 1541, de 22 de abril de 2020, tendo em vista 
o teor do Ofício Interno nº 230201.0077.1659.0062/2021 
– DDP/RURAP.
  
RESOLVE:

Art.1º) HOMOLOGAR o deslocamento do servidor 
ANDERSON GARCIA PANTOJA – Extensionista em 
Pesca e Aquicultura, que se deslocou de Macapá até os 
Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari , com o 
intuito de dar continuidade no acompanhamento técnico 
e prestar assistência a empreendimentos aquícolas, sem 
ônus, no período de 06 à 10 de Setembro  de 2021.

Art. 2º) Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
Macapá-AP, 23 de Setembro de 2021.
HUGO TIBIRIÇA PARANHOS CUNHA
Diretor Presidente do RURAP
Decreto Nº 1541/2020-GEA

HASH: 2021-1105-0007-1918
 

PORTARIA N.º 263/2021 - UP/COAFI-RURAP

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE EXTENSÃO, 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ-RURAP, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Decreto nº 1541, de 22 de abril de 2020, tendo em 
vista o teor do Memo. nº 015/2021 – NAFI/COAFI/RURAP.

RESOLVE:

Art.1º) HOMOLOGAR o deslocamento do servidor 
ANTÔNIO ROQUE COUTINHO PEREIRA – Responsável 
por Atividade Nível III, que se deslocou de Macapá até 
os  Municípios de Tartarugalzinho, Calçoene e Oiapoque, 
com o intuito de dar apoio logístico, com transporte de 
material para manutenção predial nessas unidades do 
RURAP, no período de 24 de Setembro à 01 de Outubro  
de 2021.

Art. 2º) Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
 
Macapá-AP, 28 de Setembro de 2021.
HUGO TIBIRIÇA PARANHOS CUNHA
Diretor Presidente do RURAP
Decreto Nº 1541/2020-GEA

HASH: 2021-1105-0007-1914
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Instituto de Administração
Penitenciária do Amapá

PORTARIA Nº 299 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ-IAPEN, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº. 0840 de 13 de março de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Designar DAIANE NASCIMENTO MELO, policial 
penal, matrícula nº 0106598-0-01, servidora pública 
estável do quadro funcional do Estado do Amapá, 
para, em substituição a JAMILLY OLIVEIRA, policial 
penal, matrícula 0115035-9-01, constituir a Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar nº 06/2021 - 
CORREGEDORIA/IAPEN, instaurado por intermédio da 
Portaria nº 127/2021-GAB/IAPEN, publicado no DOE nº 
7424, de 24/05/2021, na qualidade de secretária.

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

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

Macapá-AP, 03 de novembro de 2021.
Lucivaldo Monteiro da Costa
Diretor-Presidente do IAPEN/AP

HASH: 2021-1105-0007-1883

PORTARIA Nº 301 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ-IAPEN, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº. 0840 de 13 de março de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Designar DAIANE NASCIMENTO MELO, policial 
penal, matrícula nº 0106598-0-01, servidora pública 
estável do quadro funcional do Estado do Amapá, 
na função de secretária, em substituição a JAMILLY 
OLIVEIRA, policial penal, matrícula 0115035-9-01, 
para constituir a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar nº 05/2021 - CORREGEDORIA/IAPEN, 
instaurado por intermédio da Portaria nº 112/2021-GAB/
IAPEN, publicado no DOE nº 7411, de 05/05/2021

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

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

Macapá-AP, 04 de novembro de 2021.
Lucivaldo Monteiro da Costa
Diretor-Presidente do IAPEN/AP

HASH: 2021-1105-0007-1884

PORTARIA Nº 302 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ-IAPEN, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº. 0840 de 13 de março de 2017,

Considerando o teor do Memorando Simples nº 
0553/2021- CORREGEPEN /IAPEN, subscrito pelo 
Presidente da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 05/2021 - CORREGEDORIA/IAPEN, 
instituído pela Portaria nº 112/2021-GAB/IAPEN, que 
pelos motivos expostos no expediente supracitado, 
justifica a não conclusão do referido feito, no prazo inicial 
e solicita a prorrogação de prazo para continuação dos 
trabalhos,

RESOLVE:

Art. 1. PRORROGAR por 60 (sessenta) dias o prazo para 
continuidade dos trabalhos da Comissão do Processo 
Disciplinar acima epigrafado, conforme o disposto no 
artigo 168, caput, da Lei Estadual nº. 066/93;

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

Macapá-AP, 03 de novembro de 2021.
Lucivaldo Monteiro da Costa
Diretor-Presidente do IAPEN/AP

HASH: 2021-1105-0007-1899

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2021

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO 
AMAPÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO                     
N°06/2021

O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ – IAPEN, por intermédio do seu 
Pregoeiro Sr. DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA, torna 
público o resultado do Pregão Eletrônico n°.006/2021, 
que tem como objeto: Aquisição de MATERIAIS DE 
EXPEDIENTE, para suprir o estoque da Seção de 
Almoxarifado do Instituto de Administração Penitenciária 
do Estado do Amapá - IAPEN. Sendo adjudicada a 
Empresa: A. N. GOMES EIRELI, no valor total de R$ 
42.238,42. Esta publicação equivale à publicação da Ata 
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da sessão pública do pregão eletrônico 006/2021 - IAPEN.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados, no Prédio Anexo, localizado na Rodovia 
Duca Serra, s/nº, km 7, Cabralzinho – Macapá-AP, nos 
horários de 9h00min às 11h30min e de 14h30min às 
16h00min, mediante agendamento via telefone: 3261- 
2700 ou via e-mail: cpl@iapen.ap.gov.br

DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
Pregoeiro/IAPEN

HASH: 2021-1105-0007-1890

Superintendência de Vigilância
em Saúde

PORTARIA Nº 404/2021-NGP/SVS

O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no 
uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802 de 25 de julho de 
2017 e lei 2.341/2018-GEA.

R E S O L V E:

NOMEAR a servidora Flávia Patriny Almeida dos Santos 
Cruz, matrícula: 898236, Cargo Efetivo: Farmacêutica, 
para o cargo de Fiscal, fiscalização do respectivo  
Processo nº 300203.002/SVS/2021 e Contratos abaixo, 
conforme Memo. nº 055/2021 UCC/SVS-AP

Contratos nº 024, 025 e 026/2021-UCC/SVS-AP 
Empresas: AMAZON COMÉRCIO LTDA/ TEKMARKET 
INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA/ LESTUNG 
EQUIPAMENTOS LTDA. 

Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL de empresa 
especializada no fornecimento de equipamentos e 
materiais permanentes para atendimento do Plano 
Estadual de Vacinação Contra a COVID 19 – Amapá, em 
consonância com as Diretrizes Nacionais do SUS, visando 
as rotinas e campanhas de vacinação nos 16 municípios.
 
Macapá-AP, 05 de novembro de 2021.
Dorinaldo Barbosa Malafaia
Superintendente de Vigilância em Saúde
Decreto nº2802/2017

HASH: 2021-1105-0007-1953

Amapá Previdência

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO

PORTARIA Nº 236 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no uso 
das atribuições conferidas pelo inciso XIII do art.14 do 
Regimento Interno aprovado pelo Ato Resolutório nº. 
001/99–CA/AMPREV, de 02 de setembro de 1999; e,

Considerando a inclusão de um novo beneficiário na 
pensão por morte instituída por REGINALDO JORGE 
NEVES VALENTE, conforme consta no Processo nº 
2021.07.0059R1-DIBEF/AMPREV, de 06/09/2021, e,

Considerando ainda que o valor da pensão por morte já 
vinha sendo paga à beneficiária LAIANE LETÍCIA DOS 
SANTOS VALENTE, conforme os autos do processo nº 
2021.07.0059P;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria n° 56 de 09 de abril de 2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 7.531 
de 26 de outubro de 2021 – Terça-feira, e, ato continuo;

Art. 2º Conceder a pensão por morte na forma a seguir 
descriminada:

DADOS DO INSTITUIDOR:

Nome do (a) ex-servidor (a): Reginaldo Jorge Neves Valente 
– Matrícula: 0049621-9-01; Cargo Efetivo: Auxiliar Administrativo - 
Apoio Gestão; CPF nº 226.281.262-49; Data do Óbito: 24/06/2020; 

Lotação: Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social.

VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DA INSCRIÇÃO 
18/01/2021 e 02/09/2021.

DENOMINAÇÃO (DISCRIMINAÇÃO 
REMUNERAÇÃO) PERCENTUAL

Valor da Pensão 100%

DADOS DO(S) BENEFICIÁRIO(S) VINGENTE DA DATA 
DA INCRIÇÃO: 02/09/2021.

BENEFICIÁRIOS: PARENTESCO NATUREZA 
DA PENSÃO % COTA

RAIMUNDA NONATA 
PEREIRA SILVA

Companheiro 
(a) Vitalício 50%

DADOS DO(S) BENEFICIÁRIO(S) VINGENTE DA DATA 
DA INSCRIÇÃO: 18/01/2021.

BENEFICIÁRIOS: PARENTESCO NATUREZA 
DA PENSÃO %COTA

LAIANE LETÍCIA DOS 
SANTOS VALENTE Filho (a) Temporário 50%
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Concedo a pensão, neste ato discriminado, com fundamento legal 
nos arts. 10, inciso I, §5º; 13; 26, §§1º, 2º, 5º e 6º; 31 e caput do 
art. 89 todos da Lei Estadual nº 0915, de 18 de agosto de 2005. 

Ressalto que o presente benefício será incluído no Plano Financeiro, 
conforme determina o art. 91, §1º da Lei Estadual nº 0915/2005.

Macapá - AP, 03 de novembro de 2021.
Rubens Belnimeque de Souza
Diretor Presidente /AMPREV

DECRETO Nº 3243/2018

HASH: 2021-1105-0007-1926

1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 003/2020

1º TERMO ADITIVO À ATA DE Nº 003/2020-AMPREV, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM AAMAPÁ PREVIDÊNCIA 
AMPREV E A EMPRESA M DA SILVA OLIVIERA EIRELI 
- ME, PARA OS FINS NELE DECLARADOS.

CONTRATANTE: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado,sem fins lucrativos, 
sob a forma de Serviço Social Autônomo, inscrito no 
CNPJ/MF sobo nº. 03.281.445/0001-85, com sede na 
Rua Binga Uchôa, nº. 10, Central, CEP 68.900-090, 
nesta Cidade de Macapá – AP, doravante denominada de 
CONTRATANTE,neste ato representado por seu Diretor 
Presidente Sr. Rubens Belnimeque de Souza,brasileiro, 
casado, contador, domiciliado nesta cidade de Macapá, 
portador daCarteira de identidade nº 2817612 SSP/AP, 
CPF nº 631.928702-06, e de outro lado aempresa.

CONTRATADA: M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI –ME 
CNPJ nº 00.451.408/0001-80 Inscrição Estadual Nº 
03.016953-0; localizada na Av. treze de setembro nº 846, 
bairro TREM CEP: 68902-865 Fone/Celular; 3324-2006/ 
33139-1901

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1 O presente TERMO ADITIVO tem amparo legal 
no artigo 65, II da Lei nº 8.666/93 com suas alterações 
posteriores e no Parecer nº 595/2021 - PROJUR/ 
AMPREV .

2. DA ALTERAÇÃO:

2.1   O presente Termo será lavrado para fazer constar 
o reequilíbrio econômico-financeiro de valor da Ata de 
Registro de Preços n.° 003/2020 - AMPREV.

3.DO REAJUSTE:

3.1   Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
entre as partes, o preço unitário do Item nº 01 da referida 
Ata ficará reajustado no valor de R$ 112,00 (Cento e 
Doze Reais), ficando mantidos portanto, os quantitativos 
e o prazo de vigência da mesma, visto que não podem 
ser alterados.

4.  CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:

4.1   O presente instrumento será publicado em resumo, 
no Diário Oficial do Estado do Amapá, consonante dispõe 
o art.61,parágrafo único, da Leinº 8.666/93.

5.CLÁUSULA QUINTA:

5.1   Todas as demais Cláusulas não alteradas por este 
termo aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes 
conforme originalmente pactuadas.
 
5.2 E por estarem assim justos e avençados, firmam o 
presente instrumento, redigido em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as 
testemunhas abaixo assinadas.
 
Macapá 04 de Novembro de 2021.

Rubens Belnimeque de Souza
DIRETOR PRESIDENTE/AMPREV
CONTRATANTE
________________________________
M. DA SILVA OLIVIERA EIRELI - ME

TESTEMUNHAS:

1)                                                        
CPF/MF                                             

2)                                                        
CPF/MF                                             

HASH: 2021-1105-0007-1952

Departamento Estadual de
Trânsito do Amapá

PORTARIA Nº 0953/2021-DETRAN/AP, DE 04 DE 
NOVEMBRO DE 2021

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 054, de 02 de Janeiro de 2015.

RESOLVE:

I– Determinar a instauração de Processo Administrativo 
nº 014.003382/2020, referente à penalidade de 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro 
na Deliberação CONTRAN nº 163/2017 e Resolução 
nº 723/2018 – CONTRAN, em desfavor do condutor: 
CHARLES BARBOSA PENANTE, portador do Registro 
de CNH nº 01282612236, residente e domiciliado na Av. 
Dos Goiatacazes, nº 36, bairro Beirol, no município de 
Macapá-AP; haja vista, em tese, ter violado o artigo 165-A 
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do Código de Trânsito, no dia 03 de setembro de 2017, 
conforme o Auto de Infração nº AJ00020746, autuado 
pelo DETRAN-AP.

II – Constituir Comissão de Processo Administrativo, 
composta pelos servidores Marco Antonio Dagher 
Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Lana Patricia 
Lamarão Cantão, sob a presidência do primeiro, os 
demais como membros, dando cumprimento ao item 
precedente;

III – Deliberar que os membros da Comissão poderão 
reportar-se diretamente ao condutor e servidores, em 
diligências necessárias à instrução processual;

IV – O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) 
dias, admitida a prorrogação por igual período ou a 
continuidade excepcional, ambas mediante motivação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente
Do DETRAN/AP

HASH: 2021-1105-0007-1909
                                                                                     

PORTARIA Nº 0954/2021-DETRAN/AP, DE 04 DE 
NOVEMBRO DE 2021

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 054, de 02 de Janeiro de 2015.

RESOLVE:

I – Determinar a instauração de Processo Administrativo 
nº 014.003315/2020, referente à penalidade de 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro 
na Deliberação CONTRAN nº 163/2017 e Resolução 
nº 723/2018 – CONTRAN, em desfavor do condutor: 
DIONATAN DE SOUZA DE SOUZA, portador do Registro 
de CNH nº 04627342835, residente e domiciliado na Tv 
dos Navegantes, nº 88, bairro Santa Inês, no município de 
Macapá-AP; haja vista, em tese, ter violado o artigo 165-A 
do Código de Trânsito, no dia 18 de setembro de 2017, 
conforme o Auto de Infração nº AJ00028245, autuado 
pelo DETRAN-AP.

II – Constituir Comissão de Processo Administrativo, 
composta pelos servidores Marco Antonio Dagher 
Teixeira, Kássia Santiago da Silva e Lana Patricia 
Lamarão Cantão, sob a presidência do primeiro, os 
demais como membros, dando cumprimento ao item 
precedente;

III – Deliberar que os membros da Comissão poderão 
reportar-se diretamente ao condutor e servidores, em 

diligências necessárias à instrução processual;

IV – O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) 
dias, admitida a prorrogação por igual período ou a 
continuidade excepcional, ambas mediante motivação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente
Do DETRAN/AP

HASH: 2021-1105-0007-1922

Agência de Defesa e Inspeção
Agropecuária do Estado do Amapá

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº002/2021-CPL/PGE

PROCESSO: Nº 230.204.168/2021 – DIAGRO

PROCESSO SIGA Nº00016/DIAGRO/2021.

ASSUNTO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº002/2021-CPL/PGE, ORIUNDA DO PROCESSO DO 
PREGÃO ELETRONICO Nº079/2020/-CLC/PGE.

FUNDAMENTO LEGAL: Este Contrato é firmado em 
observância as disposições contidas no art. 37, inciso 
XXI da Constituição Federal do Brasil de 1988; Lei nº 
10.520/2002; pela Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações 
e Contratos), bem como, pelas legislações correlatas e 
demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 079/2020-CPL/PGE e seus anexos, 
constantes no Processo nº 00039/PGE/2020.

EMPRESA CONTRATADA: GR LOBATO- ME, inscrita no 
CNPJ (MF) nº 31.734.960/0001-09.

CONTRATANTE: A Agência De Inspeção E Defesa 
Agropecuária Do Estado Do Amapá – Diagro.

VALOR TOTAL: R$ 6.083,00 (Seis mil e oitenta e três 
reais).

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
AGENCIA DE DEFESA E AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ- DIAGRO

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste 
Contrato correrão à conta dos recursos próprios: 240 e 
101: Recursos de Transferência da União (RTU), Ação 
1.20.603.0012.2028 e Natureza de Despesas:  Outros 
Serviços de Terceiros PJ-339039.

EMPENHOS: 2021NE00355 (R$ 3.000,25) E 
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2021NE00354 (R$ 3.082,75)

PERÍODO: (12) DOZE MESES.

Considerando o aceite de adesão da ATA, a análise da 
Comissão de Licitação e do Parecer Jurídico favorável à 
adesão da referida ata de registro de preços, nº036/2021-
CLC/PGE, por pregão eletrônico nº Nº026/2021- com o 
processo administrativo nº 00059/PGE/2020, cujo objetivo 
resume-se um Registro de Preços para Contratação de 
Empresa Especializada no Fornecimento de descartáveis, 
e o fornecedor a ser contratado pela ata é a pessoa 
jurídica GR LOBATO- ME, inscrita no CNPJ (MF) nº 
31.734.960/0001-09, estabelecida Av. 189, nº1462, Bairro 
Marabaixo III, CEP: 68.909-857, na Cidade de Macapá-
AP.

Autorizo a adesão a ata de registro de preço conforme 
descrito acima nos termos referenciados no processo.

Macapá, 05 de novembro de 2021.
Álvaro  Renato Cavalcante da Silva
Diretor Presidente em Exercício
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO
AGROPÉCUARIA – DIAGRO
DECRETO Nº 2497/2021-GEA

HASH: 2021-1105-0007-1897

Instituto de Defesa do Consumidor

PORTARIA Nº 036/2021-PROCON/AP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO AMAPÁ – PROCON/
AP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto n° 1.906, de 04 de junho de 2021 e artigo 
9º, incisos I, II e XVI da Lei Ordinária Estadual nº 0687, de 
07 de julho de 2002, e artigo 18, inciso XII do Decreto nº 
5.355 de 2003, e ainda,

CONSIDERANDO necessidade de, tanto quanto possível, 
parametrizar, tornar objetivos, harmonizar e uniformizar 
os critérios a serem adotados pelas autoridades 
administrativas investidas nas atribuições do PROCON-
AP;

CONSIDERANDO os princípios constitucionais e 
infraconstitucionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
interesse público e eficiência adstritos a todos os atos 
administrativos;

CONSIDERANDO as medidas de proteção no mercado 
consumerista, conforme o que prevê o artigo 5° e inciso 
XXXII, da Constituição Federal e demais legislações 
correlatas ao mercado de consumo, quanto fiscalizar e 
aplicar sanções administrativas previstas no Código de 
Defesa do Consumidor – Lei Federal n° 8.078/90;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora IRACIGUARA MADUREIRA 
DE MENEZES (Fiscal de Consumo), pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor 
do Estado do Amapá, para exercer, interinamente, a 
função de Chefe do Núcleo de Fiscalização do PROCON-
AP.

Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 026/2021-PROCON/AP

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

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

Macapá/AP, 05 novembro de 2021.
JOSÉ LUIZ AMARAL PINGARILHO                                              
Diretor-Presidente - PROCON/AP

HASH: 2021-1105-0007-1950

Companhia de Eletricidade do Amapá

ERRATA DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
023/2020 – PRL/CEA

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
– CEA E O E A EMPRESA ELINSA – ELETROTÉCNICA 
INDUSTRIAL E NAVAL DO BRASIL LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

ONDE SE LÊ:

2.2- O valor global do Contrato é R$ 7.136.235,38 (Sete 
milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e trinta 
e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme 
demonstrado no quadro abaixo:

VALOR GLOBAL DO CONTRATO INICIAL R$ 7.136.235,38

VALOR DO 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO (Prorrogação da vigência) R$ 1.908.750,00

VALOR TOTAL DESTE CONTRATO ATÉ O 
PRESENTE TERMO ADITIVO. R$ 9.044.985,38

LEIA-SE:

2.2- O valor global do Contrato era de R$ 7.635.000,00 
(Sete milhões seiscentos e trinta e cinco mil reais), 
conforme demonstrado no quadro abaixo:

VALOR GLOBAL DO CONTRATO INICIAL R$ 7.635.000,00

VALOR DO 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO (Prorrogação da vigência) R$ 1.908.750,00

VALOR TOTAL DESTE CONTRATO ATÉ O 
PRESENTE TERMO ADITIVO. R$ 9.543.750,00
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Macapá (AP), 04/11/2021.
MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA Presidente/CEA        

HASH: 2021-1105-0007-1886

ERRATA DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
005/2020 – PRL/CEA

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
– CEA E O E A EMPRESA POTÊNCIA MEDIÇÕES LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

ONDE SE LÊ:

2.1– O valor total do Contrato estimado em R$ 4.413.743,88 
(quatro milhões, quatrocentos e treze mil, setecentos e 
quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), passará 
para R$ 4.826.870,30 (quatro milhões, oitocentos e 
vinte e seis mil, oitocentos e setenta reais e trinta 
centavos), com a aplicação do índice de reajuste 
mencionado anteriormente, sendo empenhado para o 
exercício financeiro 2021 o valor de R$ 4.022.391,92 
(quatro milhões, vinte e dois mil, trezentos e noventa 
e um reais e noventa e dois centavos), devendo o 
restante no montante de R$ 805.000,00 (oitocentos 
e cinco mil reais) para ser empenhado no exercício 
financeiro 2022.

LEIA-SE:

2.1– O valor total do Contrato estimado em R$ 
4.413.743,88 (quatro milhões, quatrocentos e treze 
mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e 
oito centavos), passará para R$ 4.826.870,30 (quatro 
milhões, oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e 
setenta reais e trinta centavos), com a aplicação do 
índice de reajuste mencionado anteriormente, sendo 
empenhado para o exercício financeiro 2021 o valor de 

R$ 4.022.391,92 (quatro milhões, vinte e dois mil, 
trezentos e noventa e um reais e noventa e dois 
centavos), devendo o restante no montante de R$ 
804.478,38 (oitocentos e quatro mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais e trinta e oito centavos) para ser 
empenhado no exercício financeiro 2022.

Macapá (AP), 04/11/2021.
MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA
Presidente/CEA        

HASH: 2021-1105-0007-1894

ERRATA DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
029/2020 – PRL/CEA

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
– CEA E O E A EMPRESA ELINSA – ELETROTÉCNICA 
INDUSTRIAL E NAVAL DO BRASIL LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

ONDE SE LÊ:

2.2- O valor global do Contrato é R$ 7.136.235,38 (Sete 
milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e trinta 
e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme 
demonstrado no quadro abaixo:

LEIA-SE:

2.2- O valor global do Contrato era de R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões oitocentos mil reais), conforme 
demonstrado no quadro abaixo:

Macapá (AP), 04/11/2021.
MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA 
Presidente/CEA        

HASH: 2021-1105-0007-1887
PUBLICIDADE
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Tribunal De Justiça Do

Estado Do Amapá

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021-TJAP

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá torna público 
que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO DO 
ITEM, em sessão pública virtual por meio da INTERNET, 
Objetivando a Eventual aquisição de solução de Vídeo 
Wall, por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, 
PROCESSO Nº 47633/2021. Abertura da Sessão para 
lances: dia 19/11/2021, às 08h00min (horário de Brasília). 
Consulta do edital no endereço eletrônico http://www.
compras.gov.br (UASG 925306) ou no https://www.
tjap.jus.br/portal/ (aba Licitações em Aberto).

Macapá-AP, 05 de Novembro de 2021.
Yan Fernando Maciel de França
Pregoeiro/TJAP

HASH: 2021-1105-0007-1885

ERRATA DO CONTRATO N° 011/2021/DPE-AP

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar Estadual n° 121, de 31 de dezembro de 
2019.

RESOLVE:

Art. 1° - ERRATA DO CONTRATO N° 011/2021/DPE-
AP, COMO CONTRATANTE E A EMPRESA EME 
ENGENHARIA E ESTRUTURA METÁLICA LTDA COMO 
CONTRATADA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, EDIÇÃO N° 7.490, DE 24 DE 
AGOSTO DE 2021, COM CIRCULAÇÃO EM 24/08/2021.

ONDE SE LÊ:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOTA DE EMPENHO: N° 2020NE00125

LEIA-SE:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOTA DE EMPENHO: N° 2021NE00238

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 
pelos contraentes e por duas testemunhas.

Macapá-AP, 05 de novembro de 2021.
DIOGO BRITO GRUNHO
DEFENSOR PÚBLICO - GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

HASH: 2021-1105-0007-1907

PUBLICIDADE
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 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") em reais 

INSCRITAS EM

TOTAL RESTOS A

DESPESA COM PESSOAL Mai/2019 Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 Set/2019 Out/2019 Nov/2019 Dez/2019 Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 (ÚLTIMOS PAGAR NÃO 

12 MESES)
PROCESSADOS

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 7.954.541,83 8.924.506,90 11.905.333,58 8.131.037,63 7.789.354,28 8.083.823,62 9.376.312,26 15.483.062,48 7.718.427,51 8.147.251,86 8.122.199,38 6.914.411,91 108.550.263,24 3.289.244,19

    Pessoal Ativo 7.651.249,12 8.620.630,12 11.427.735,12 7.827.190,58 7.485.499,46 7.780.019,99 9.072.508,63 15.099.917,48 7.448.362,19 7.871.616,20 7.846.563,72 6.631.305,27 104.762.597,88 3.289.244,19

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 6.853.953,67 7.822.567,24 10.624.862,74 7.030.106,00 6.693.469,98 6.973.587,96 8.317.006,85 12.497.470,10 7.448.362,19 7.064.391,33 7.021.659,92 5.816.884,03 94.164.322,01 3.289.244,19

      Obrigações Patronais 797.295,45 798.062,88 802.872,38 797.084,58 792.029,48 806.432,03 755.501,78 2.602.447,38 0,00 807.224,87 824.903,80 814.421,24 10.598.275,87 0,00

      Benefícios Previdenciários

    Pessoal Inativo e Pensionistas 303.292,71 303.876,78 477.598,46 303.847,05 303.854,82 303.803,63 303.803,63 383.145,00 270.065,32 275.635,66 275.635,66 283.106,64 3.787.665,36 0,00

      Aposentadorias, Reserva e Reformas 303.292,71 303.876,78 477.598,46 303.847,05 303.854,82 303.803,63 303.803,63 383.145,00 270.065,32 275.635,66 275.635,66 283.106,64 3.787.665,36 0,00

      Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de 

contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 739.724,74 736.793,74 764.566,07 995.504,38 805.002,01 251.090,97 1.796.543,95 2.582.931,93 1.066.446,96 719.077,88 730.985,71 710.394,91 11.899.063,25 1.789.244,19

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 7.558,11 21.431,44 263.347,34 72.844,95 0,00 272.029,66 37.191,58 303.240,46 13.753,24 0,00 0,00 991.396,78 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 739.724,74 729.235,63 743.134,63 732.157,04 732.157,06 251.090,97 1.524.514,29 2.545.740,35 763.206,50 705.324,64 730.985,71 710.394,91 10.907.666,47 1.789.244,19

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 7.214.817,09 8.187.713,16 11.140.767,51 7.135.533,25 6.984.352,27 7.832.732,65 7.579.768,31 12.900.130,55 6.651.980,55 7.428.173,98 7.391.213,67 6.204.017,00 96.651.199,99 1.500.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)  (§ 13, art. 166 da CF)  

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 

FONTE: Contabilidade MP-AP

NOTA 1: Os valores de  IRRF estão deduzidos da base de cálculo, conforme Resolução Normativa nº 164/2015 - TCE

IVANA LUCIA FRANCO CEI ALEXANDRE FLÁVIO MEDEIROS MONTEIRO ELIONAI DIAS DA PAIXÃO ANILDE M. B. FAÇANHA VIRINO

Procuradora Geral de Justiça Secretário Geral Diretor do Departamento de Assessora da Auditoria e Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

 REPUBLICAÇÂO-  ABRIL/2020

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

5.505.826.453,00                                                                                                                                                                            -

5.505.826.453,00                                                                                                                                                                            -

-

LIQUIDADAS

98.151.199,99                                                                                                                                                                                 1,78

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 110.116.529,06                                                                                                                                                                               2,00

104.610.702,61                                                                                                                                                                               1,90

99.104.876,15                                                                                                                                                                                 1,80

Ministério Público

Ministério Público do Amapá - Demonstrativo de Despesas Abril 2020/MP-AP

HASH: 2021-1105-0007-1900
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 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Em Reais

INSCRITAS EM

TOTAL RESTOS A

DESPESA COM PESSOAL Set/2019 Out/2019 Nov/2019 Dez/2019 Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020 (ÚLTIMOS
PAGAR NÃO 

12 MESES)
PROCESSADOS

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 7.789.354,28 8.083.823,62 9.376.312,26 15.483.062,48 7.718.427,51 8.147.251,86 8.122.199,38 7.597.024,87 8.332.767,83 11.699.987,74 8.100.644,96 8.486.880,66 108.937.737,45 3.289.244,19

    Pessoal Ativo 7.485.499,46 7.780.019,99 9.072.508,63 15.099.917,48 7.448.362,19 7.871.616,20 7.846.563,72 7.313.918,23 8.049.661,19 11.259.960,79 7.817.538,32 8.203.776,54 105.249.342,74 3.289.244,19

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 6.693.469,98 6.973.587,96 8.317.006,85 12.497.470,10 7.448.362,19 7.064.391,33 7.021.659,92 6.499.496,99 7.236.225,49 10.442.920,01 7.009.139,57 7.385.553,33 94.589.283,72 3.289.244,19

      Obrigações Patronais 792.029,48 806.432,03 755.501,78 2.602.447,38 0,00 807.224,87 824.903,80 814.421,24 813.435,70 817.040,78 808.398,75 818.223,21 10.660.059,02 0,00

      Benefícios Previdenciários

    Pessoal Inativo e Pensionistas 303.854,82 303.803,63 303.803,63 383.145,00 270.065,32 275.635,66 275.635,66 283.106,64 283.106,64 440.026,95 283.106,64 283.104,12 3.688.394,71 0,00

      Aposentadorias, Reserva e Reformas 303.854,82 303.803,63 303.803,63 383.145,00 270.065,32 275.635,66 275.635,66 283.106,64 283.106,64 440.026,95 283.106,64 283.104,12 3.688.394,71 0,00

      Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de 

contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 805.002,01 251.090,97 1.796.543,95 2.582.931,93 1.066.446,96 719.077,88 731.346,71 711.734,42 1.496.845,94 705.324,64 905.573,17 1.089.416,21 12.861.334,79 1.789.244,19

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 72.844,95 0,00 272.029,66 37.191,58 303.240,46 13.753,24 0,00 0,00 786.451,03 0,00 198.901,41 377.462,58 2.061.874,91 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 732.157,06 251.090,97 1.524.514,29 2.545.740,35 763.206,50 705.324,64 731.346,71 711.734,42 710.394,91 705.324,64 706.671,76 711.953,63 10.799.459,88 1.789.244,19

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 6.984.352,27 7.832.732,65 7.579.768,31 12.900.130,55 6.651.980,55 7.428.173,98 7.390.852,67 6.885.290,45 6.835.921,89 10.994.663,10 7.195.071,79 7.397.464,45 96.076.402,66 1.500.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)  (§ 13, art. 166 da CF)  

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 

FONTE: Contabilidade MP-AP

NOTA 1: Os valores de  IRRF estão deduzidos da base de cálculo, conforme Resolução Normativa nº 164/2015 - TCE

IVANA LUCIA FRANCO CEI ALEXANDRE FLÁVIO MEDEIROS MONTEIRO ELIONAI DIAS DA PAIXÃO ANILDE M. B. FAÇANHA VIRINO

Procuradora Geral de Justiça Secretário Geral 
Diretor do Departamento de

Assessora da Auditoria e Controle Interno

 Finanças  e Contabilidade

6.101.892.647,00                                                                                                                                                                                   -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

REPUBLICAÇAO-AGOSTO/2020

-

6.101.892.647,00                                                                                                                                                                                   -

97.576.402,66                                                                                                                                                                                       1,60

122.037.852,94                                                                                                                                                                                      2,00

115.935.960,29                                                                                                                                                                                      1,90

109.834.067,65                                                                                                                                                                                      1,80

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS AGOSTO 2020/MP-AP

HASH: 2021-1105-0007-1901
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 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Em Reais

INSCRITAS EM

TOTAL RESTOS A

DESPESA COM PESSOAL Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020 Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 (ÚLTIMOS
PAGAR NÃO 

12 MESES)
PROCESSADOS

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 7.718.427,51               8.147.251,86               8.122.199,38               7.597.024,87                8.332.767,83               11.699.987,74                 8.100.644,96              8.486.880,66              9.668.456,76               8.651.958,37               9.292.517,11               14.485.962,70                  110.304.079,75                       9.596.887,47                      

    Pessoal Ativo 7.448.362,19               7.871.616,20               7.846.563,72               7.313.918,23                8.049.661,19               11.259.960,79                 7.817.538,32              8.203.776,54              9.385.355,13               8.368.856,74               9.009.410,47               14.076.890,38                  106.651.909,90                       9.596.887,47                      

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 7.448.362,19               7.064.391,33               7.021.659,92               6.499.496,99                7.236.225,49               10.442.920,01                 7.009.139,57              7.385.553,33              8.352.985,27               7.702.571,86               8.186.607,75               12.265.484,11                  96.615.397,82                         8.930.123,74                      

      Obrigações Patronais -                               807.224,87                  824.903,80                  814.421,24                   813.435,70                  817.040,78                      808.398,75                  818.223,21                  1.032.369,86               666.284,88                  822.802,72                  1.811.406,27                    10.036.512,08                         666.763,73                         

      Benefícios Previdenciários -                               -                               -                               -                                -                               -                                   -                               -                               -                               -                               -                               -                                    -                                           

    Pessoal Inativo e Pensionistas 270.065,32                  275.635,66                  275.635,66                  283.106,64                   283.106,64                  440.026,95                      283.106,64                  283.104,12                  283.101,63                  283.101,63                  283.106,64                  409.072,32                       3.652.169,85                           -                                      

      Aposentadorias, Reserva e Reformas 270.065,32                  275.635,66                  275.635,66                  283.106,64                   283.106,64                  440.026,95                      283.106,64                  283.104,12                  283.101,63                  283.101,63                  283.106,64                  409.072,32                       3.652.169,85                           -                                      

      Pensões -                               -                               -                               -                                -                               -                                   -                               -                               -                               -                               -                               -                                    -                                           -                                      

      Outros Benefícios Previdenciários -                               -                               -                               -                                -                               -                                   -                               -                               -                               -                               -                               -                                    -                                           -                                      

    Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) -                               -                               -                               -                                -                               -                                   -                               -                               -                               -                               -                               -                                    -                                           -                                      

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 1.066.629,68               752.972,56                  743.065,67                  722.897,02                   1.496.845,94               705.324,64                      905.573,17                  1.089.569,06              1.432.068,70               522.035,47                  419.432,37                  1.964.428,52                    11.820.842,80                         7.987.639,68                      

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 303.240,46                  13.753,24                    -                               -                                786.451,03                  -                                   198.901,41                  377.462,58                  46.523,99                    101.277,11                  17.032,37                    545.186,98                       2.389.829,17                           -                                      

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração -                               -                               -                               -                                -                               -                                   -                               -                               -                                           -                                      

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 763.389,22                  739.219,32                  743.065,67                  722.897,02                   710.394,91                  705.324,64                      706.671,76                  712.106,48                  1.385.544,71               420.758,36                  402.400,00                  1.419.241,54                    9.431.013,63                           7.987.639,68                      

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados -                               -                               -                               -                                -                               -                                   -                               -                               -                                           -                                      

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 6.651.797,83               7.394.279,30               7.379.133,71               6.874.127,85                6.835.921,89               10.994.663,10                 7.195.071,79              7.397.311,60              8.236.388,06               8.129.922,90               8.873.084,74               12.521.534,18                  98.483.236,95                         1.609.247,79                      

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)  (§ 13, art. 166 da CF)  

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 

FONTE:  E- Cidade/Contabilidade MP-AP

NOTA: 

   1- Os valores de  IRRF, referente aos últimos 12 meses, estão deduzidos da base de cálculo, no valor total R$ 16.912.128,71, conforme Resolução Normativa nº 164/2015 - TCE

IVANA LUCIA FRANCO CEI ALEXANDRE FLÁVIO MEDEIROS MONTEIRO ELIONAI DIAS DA PAIXÃO ANILDE M. B. FAÇANHA VIRINO

Procuradora Geral de Justiça Secretário Geral 
Diretor do Departamento de

Assessora da Auditoria e Controle Interno

 Finanças  e Contabilidade

   2- O valor de R$ 9.431.013,63, lançado como Despesas de exercícios anteriores, referente: a parcela autônoma de equivalência (PAE) de membros deste MP-AP, parcelamento de Imposto de Renda, retroativo de reajuste salaria 2,84 de servidores, diferença de      subsídio de membros deste MP-AP, substituição, plantões e gratificação de 

cumulação de servidores, retroativo de averbação de tempo de serviço do servidor Gilmar Targino - retroativo de progressão de servidores (Adriana Brendea e Joel Costa) - retroativo de interiorização do servidor (Gilvan Barroso) - retroativo de anuênio da servidora (Helenize Côrrea) - retroativo de 13º salário do servidor (Roberto Lobato) - 

retroativo de diferença salarial de servidora (Ana Assis) - diferença indenizada-pensionista Dr. Moises Pereira - diferença de vencimento de servidores (Everaldo Barroso  e Eliane Silva) - retroativo de reajuste salaria 2,84 dos servidores (Maria Banha e Jose Antunes)

   3- O valor de R$ 2.389.829,17 , se refere a Verbas Rescisórias pagas aos ex-servidores: Anne Leão; Elaine Menegola; Everaldo Barroso; Alessandro Teles; Marcela Barros; Adauto Barbosa; Sonia Lima; Eldete Aguiar; Adilson Nascimento; João Junior; Daniela Pinto; Richardson Costa; Stefhany Cordeiro; Predro Paulo Junior; Jeane Souza; 

Jose Silva; Ricardo José Ferreira; Simone dos Santos; Luise Varela; Suzana Leite; Eduardo Tostes; Marcos Pontes; Suzanne Alcantra; Elaine Silva; Ivana Almeida; Ana Pellegrini; Diego Veiga; William Cavalcante; Eraldo Zampa;e Suzana Leite.

113.433.762,40                                                                                                                                                                    1,80

100.092.484,74                                                                                                                                                                    1,59

126.037.513,78                                                                                                                                                                    

119.735.638,09                                                                                                                                                                    1,90

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

 REPUBLICAÇÃO-DEZEMBRO/2020

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

6.301.875.689,00                                                                                                                                                                 -

2,00

-

6.301.875.689,00                                                                                                                                                                 -

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DEZEMBRO 2020/MP-AP

HASH: 2021-1105-0007-1898
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 LRF, art. 48 - Anexo 6 e Portaria STN n° 553/2014 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida 6.301.875.689,00
Receita Corrente líquida ajustada 6.301.875.689,00

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 100.092.484,74                                                       1,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 126.037.513,78                                                       2,00
Limite Prudencial  (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 119.735.638,09                                                       1,90
Limite de Alerta  (inciso II do parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 113.433.762,40                                                       1,80

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida -                                                                           0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 120

0
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0 0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 32

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 16
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 7

Valor Total 18.221.330,43                                                         5.823.989,44                                                                                
FONTE:  e-cidade/DEFINC

  IVANA LUCIA FRANCO CEI                                   ALEXANDRE FLÁVIO MEDEIROS MONTEIRO ELIONAI DIAS DA PAIXÃO ANILDE M. B. FAÇANHA VIRINO
Procuradora Geral de Justiça                                                        Secretário Geral Diretor do Departamento de Assessora da Auditoria e Controle Interno

 Finanças  e Contabilidade

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA 
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

DO EXERCÍCIO)

 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEZEMBRO 2020
REPUBLICAÇÃO

VALOR ATÉ O BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO DEZEMBRO 2020/MP-AP

HASH: 2021-1105-0007-1902
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Prefeitura Municipal

De Oiapoque

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Processo nº. 18210.08.18.2021.  Tomada de Preço nº 
002/2021-CPL/PMO.

A Prefeitura Municipal de Oiapoque - PMO, através da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMO, leva ao 
conhecimento dos interessados que a licitação Tomada 
de Preço, Tipo: Menor Preço.

Critério de Julgamento: Menor Preço Global cujo Objeto: 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, COM 
DRENAGEM E CALÇADAS  NA COMUNIDADE   DE  VILA  
VITÓRIA,  MUNICÍPIO DE  OIAPOQUE,   do  programa   
do  Calha  Norte Convênio Siconv 474-PCN/2019 (895557) 
- Ministério da Defesa e o Município  de  Oiapoque, 
publicado no D.O.U em:13/10/2021|Edição:193|Seção: 
3|Página:238, está suspensa a partir desta data por 
motivo de readequação orçamentária. Informa ainda, que 
tão logo definida nova data, será republicado a critério da 
supremacia do interesse público

Oiapoque-AP, 28 de outubro de 2021.
João Gerson Moraes Cardoso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL/
PMO
Decreto nº. 634-2021-GAB/PMO     

HASH: 2021-1028-0007-1418

EXTRATO DE CONTRATO Nº032/2021-PMO

PROCESSO: 17208.05.27.2021. CARTA CONVITE 
002/2021-CCL/PMO. CONTRATANTE PREFEITURA 
MUNICIPAL DE OAPOQUE CNPJ: 05.990.445/0001-
80 CONTRATADO: NORTE TELECOM EIRELI. CNPJ 
28.074.533/0001-37, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE 
UM LINK DEDICADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 
08 MBPS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS INSTALAÇÃO, 
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. FUNDAMENTO 
LEGAL: LEI Nº8.666/1993. VALOR GLOBAL DE 
88.150,00 ( OITENTA E OITO MIL CENTO E CINQUENTA 
REAIS). VIGÊNCIA: 14/10/2021 A 14/10/2022. DATA DE 
ASSINATURA: 14/10/2021. ASSINAM O INSTRUMENTO: 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, O 
SENHOR BRENO LIMA DE ALMEIDA, PREFEITO 
MUNICIPAL DE OIAPOQUE E PELA NORTE TELECOM 
EIRELI, A SENHORA CLAUDIA DIAS DO SANTOS SILVA.

OIAPOQUE AP, 22 DE OUTUBRO 2021
JOÃO GERSON MORAES CARDOSO
PRESIDENTE

HASH: 2021-1105-0007-1946

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO 1º ADITIVO DE CONTRATO Nº032/2021-
PMO, PROCESSO: 17208.05.27.2021.CARTA CONVITE 
Nº002/2021-CCL/PMO. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE OIAPOQUE. CNPJ: 05.990.445/0001-
80. CONTRATADO: NORTE TELECOM EIRELI. CNPJ: 
28.074.533/0001-37. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ACESSO INTERNET ATRAVÉS DE UM 
LINK DEDICADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 08 
MBPS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, INSTALADO, 
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ALTERAÇÃO 
DA CLÁSULA SEGUNDA ( DO AUMENTO OU 
SUPRESSÃO) CORRESPONDENTE A ADIÇÃO DE 
QUANTIDADE NO PERCENTUAL DE 25% NOS ITENS 
DO CONTRATO NO VALOR R$88.150,00 (OITENTA E 
OITO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS), PASSANDO 
O VALOR PARA 110.187,50 ( CENTO E DEZ MIL, CENTO 
E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93. 
DATA DE ASSINATURA: 28/10/2021.

OIAPOQUE AP, 28 DE OUTUBRO 2021
JOÃO GERSON MORAES CARDOSO
PRESIDENTE

HASH: 2021-1105-0007-1945

Publicações Diversas

EDITAL

AMAZON GLOBAL CONSULT LTDA., CNPJ 
05.465.522/0001-82, Torna público, o presente  edital 
para publicação com fins de renovação junto à Secretaria  
Municipal de Meio Ambiente de Macapá da LICENÇA 
OPERAÇÃO nº 0043/2018 – SEMAM, Processo nº 
1426/2015,  com validade para três anos, nos   termos da 
Lei Complementar nº 27/2004 e Decreto nº 458/2014, para 
exercer  atividade de extração de saibro, CLASSE II.  Na 
propriedade localizada à Rodovia Duca Serra, nº 800 – KM 
15, ramal da Pastoral Carcerária, Distrito do Coração – 
Município de Macapá/AP. Macapá , outubro de 2021

Macapá/AP, 29 de outubro de 2021
ANTONIO DA JUSTA FEIJÃO
OAB/AP - 3306

HASH: 2021-1029-0007-1588
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CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ sob nº 66.970.229/0133-07, Inscrita no Cadastro 
de Contribuinte do ICMS do Estado do Amapá sob nº 
03.041767-8, sediada à Avenida General Gurjão - nº 
45 - sala 210 anexo parte - Central - CEP: 68900-050 
- Macapá/AP, comunica a ocorrência do EXTRAVIO de 
Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e 
Termos de Ocorrência – RUDFTO, Modelo 06, dotado de 
número de ordem 01 (um), devidamente registrado no BO 
nº 00099959/2021.
 
HASH: 2021-1103-0007-1647

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO 
DE SANTANA – SINTCSAN

ASSEMBLEIA GERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio 
de Santana – SINTCSAN, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto Social, e de acordo com o 
que dispõe o artigo 611, § 1º, da CLT, e considerando 
o encaminhamento de proposta para celebração de 
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT a ser aplicada 
aos contratos de trabalho daqueles que desenvolvem 
atividades de Promotor de Vendas – CBO 4-21.90 na 
sociedade empresária Domestilar Ltda. CONVOCA todos 
os exercentes dessa função nos estabelecimentos do 
mencionado empregador localizados na área territorial do 
Município de Santana, Estado do Amapá, para em reunião 
de Assembleia Geral deliberarem a respeito:

a. do reconhecimento da ultratividade das condições  de 
trabalho estipuladas no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 
2016/2018, conforme previsto na Súmula nº. 277 – TST;

b. da proposta de concessão de vantagem salarial aos 
empregados que atuam como PROMOTOR DE VENDAS.
 
A reunião ocorrerá no dia 07 de novembro de 2021 
(domingo), às 09:00 horas, no Auditório da Domestilar – 
ADM/BTZ, localizado na Avenida Pedro Lazarino, 1934, 
CEP. 68.902-080, Bairro Buritizal, Macapá/AP.

O presente Edital será afixado nos locais de trabalho 
dos empregados interessados, no quadro de avisos do 
Sindicato e em jornal de grande circulação em Santana 
ou no Estado do Amapá

Santana-AP, 1 de novembro de 2021.
Maria Rita Vieira Gomes
Presidente SINTCSAN

HASH: 2021-1104-0007-1769

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES 
NO COMÉRCIO DE MACAPÁ E DO ESTADO DO AMAPÁ 
SINTRACOM

ASSEMBLEIA GERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato Intermunicipal dos 
Trabalhadores no Comércio de Macapá e do Estado do 
Amapá – SINTRACOM, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto Social, e de acordo com o 
que dispõe o artigo 611, § 1º, da CLT, e considerando 
o encaminhamento de proposta para celebração de 
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT a ser aplicada 
aos contratos de trabalho daqueles que desenvolvem 
atividades de Promotor de Vendas – CBO 4-21.90 na 
sociedade empresária Domestilar Ltda. CONVOCA todos 
os exercentes dessa função nos estabelecimentos do 
mencionado empregador localizados na área territorial do 
Município de Laranjal do Jari, Estado do Amapá, para em 
reunião de Assembleia Geral deliberarem a respeito:

a. do reconhecimento da ultratividade das condições  de 
trabalho estipuladas no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 
2016/2018, conforme previsto na Súmula nº. 277 – TST;

b. da proposta de concessão de vantagem salarial aos 
empregados que atuam como PROMOTOR DE VENDAS.
 
A reunião ocorrerá no dia 07 de novembro de 2021 
(domingo), às 09:00 horas, na Filial Domestilar Jari – LJR, 
localizada na Rua Tancredo Neves, 2365, CEP. 68.920-
000, Bairro Agreste, Laranjal do Jari/AP.

O presente Edital será afixado nos locais de trabalho 
dos empregados interessados, no quadro de avisos do 
Sindicato e em jornal de grande circulação em Laranjal do 
Jari ou no Estado do Amapá.

Macapá-AP, 1 de novembro de 2021.
Amiraldo da Silva
Presidente SINTRACOM

HASH: 2021-1104-0007-1770

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO 
LOJISTA DE MACAPÁ – SINDTRAL

ASSEMBLEIA GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio 
Lojista de Macapá – SINDTRAL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, e de acordo 
com o que dispõe o artigo 611, § 1º, da CLT, e considerando 
o encaminhamento de proposta para celebração de 
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT a ser aplicada 
aos contratos de trabalho daqueles que desenvolvem 
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atividades de Promotor de Vendas – CBO 4-21.90 na 
sociedade empresária Domestilar Ltda. CONVOCA todos 
os exercentes dessa função nos estabelecimentos do 
mencionado empregador localizados na área territorial do 
Município de Macapá, Estado do Amapá, para em reunião 
de Assembleia Geral deliberarem a respeito:

a. do reconhecimento da ultratividade das condições  de 
trabalho estipuladas no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 
2016/2018, conforme previsto na Súmula nº. 277 – TST;

b. da proposta de concessão de vantagem salarial aos 
empregados que atuam como PROMOTOR DE VENDAS.
 
A reunião ocorrerá no dia 07 de novembro de 2021 
(domingo), às 09:00 horas, no Auditório da Domestilar – 
ADM/BTZ, localizado na Avenida Pedro Lazarino, 1934, 
CEP. 68.902-080, Bairro Buritizal, Macapá/AP.

O presente Edital será afixado nos locais de trabalho 
dos empregados interessados, no quadro de avisos do 
Sindicato e em jornal de grande circulação em Macapá ou 
no Estado do Amapá.

Macapá-AP, 1 de novembro de 2021.
João Correia Gomes
Presidente SINDTRAL

HASH: 2021-1104-0007-1768

CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ 
SPE S.A.

(em organização)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021. 

1. DATA, HORA e LOCAL: Aos 25 dias do mês de outubro 
de 2021, às 14h, na sede social da CONCESSIONÁRIA 
DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A., localizada 
na Rua Leopoldo Machado, Bairro Centro, n° 2334, 
Cidade de Macapá, Estado do Amapá, CEP 68900-067 
(“Companhia”). 
2. PRESENÇAS: A totalidade dos acionistas subscritores 
do capital social inicial da Companhia em constituição, 
a saber: (i) Equatorial Participações e Investimentos III 
S.A., sociedade por ações, com sede a Rua Salvador de 
Oliveira P. II, nº 13, Bairro Sítio Leal, CEP 65043-130, São 
Luís/MA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 43.017.886/0001-
99, com seus atos constitutivos devidamente arquivados 
na Junta Comercial do Estado do Maranhão (“JUCEMA”) 
sob o NIRE 21300012974, e com a última consolidação 
de seu Estatuto Social aprovada na Assembleia Geral de 
Constituição, datada de 21 de julho de 2021 (vinte e um 
de julho de dois mil e vinte e um) e registrada na JUCEMA 
sob o nº 21300012974, em sessão de 06 de agosto de 
2021 (seis de agosto de dois mil e vinte e um), neste 

ato representada por dois Diretores, nos termos do seu 
Estatuto Social, os Srs. Augusto Miranda da Paz Júnior, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de 
Identidade nº 036679612009-9 SSP/MA, inscrito no CPF/
ME sob o nº 197.053.015-49, com domicílio à Alameda 
A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, 
Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 
65.070-900; e José Silva Sobral Neto, brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, 
portador da Carteira de Identidade nº 65.240.936 SSP/
MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 782.483.883-87, 
com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, 
Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, 
Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, ambos eleitos na 
Assembleia Geral de Constituição, datada de 21 de julho 
de 2021 (vinte e um de julho de dois mil e vinte e um) e 
registrada na JUCEMA sob o nº 21300012974, em sessão 
de 06 de agosto de 2021 (seis de agosto de dois mil e 
vinte e um) (“Equatorial Participações III”); e a (ii) Sam 
Ambiental e Engenharia S.A., inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 18.134.047/0001-03, com sede em Belo Horizonte/
MG, na Rua Wilson Rocha Lima, nº 137, sala 303, letra 
A, Estoril, CEP 30494-460, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob o NIRE 3130010440-
1, e com a última consolidação de seu Estatuto Social 
aprovada na Assembleia Geral de Extraordinária, datada 
de 04/11/2020 (quatro de novembro de dois mil e vinte) 
e registrada na JUCEMG sob o nº 8135269, em sessão 
de 11/12/2020 (onze de dezembro de dois mil e vinte) 
neste ato representada por seu Diretor Presidente, André 
Pentagna Guimarães Salazar, brasileiro, casado sob 
o regime de separação total de bens, engenheiro civil, 
portador da Cédula de Identidade nº 6.082.859 SSP/MG, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 035.175.426-10, com domicílio 
à Rua Wilson Rocha Lima n° 137, sala 301, Bairro Estoril, 
Cidade de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, CEP: 
30.494-460, eleito na Assembleia Geral Extraordinária, 
datada de 01 de fevereiro de 2021 (primeiro de fevereiro 
de dois mil e vinte e um) e registrada na JUCEMG sob o 
nº 8515612, em sessão de 10 de maio de 2021 (dez de 
maio de dois mil e vinte e um) (“SAM”). 
3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, na forma 
do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas. 
4. MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Augusto 
Miranda da Paz Júnior e secretariada pelo Sr. José Silva 
Sobral Neto. 
5. ORDEM DO DIA: (i) Constituição da Companhia, 
nos termos do artigo 87 e seguintes da Lei das S.A.; (ii) 
Leitura completa da relação de subscritores da totalidade 
do Capital Social; (iii) aprovação do Estatuto Social; (iv) 
Eleição dos membros do Conselho de Administração; e 
(v) Outros atos referentes à Constituição. 
6. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: 6.1. Foi autorizada a 
lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma 
de sumário, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei das 
S.A.; 6.2. Aprovar a constituição de uma Sociedade por 
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Ações de capital fechado, de propósito específico, sob a 
denominação de Concessionária de Saneamento do 
Amapá SPE S.A., com sede e foro Rua Leopoldo 
Machado, Bairro Centro, n° 2334, Cidade de Macapá, 
Estado do Amapá, CEP 68900-067, de prazo de duração 
irá vigorar até o integral cumprimento de todas as 
obrigações previstas no Contrato de Concessão, cujo 
objeto único e exclusivo a exploração dos serviços de 
captação, tratamento, distribuição e abastecimento de 
água, incluindo as atividades, infraestruturas e instalações 
necessárias (i) ao abastecimento público de água, desde 
a captação até as ligações prediais e seus instrumentos 
de mediação; (ii) ao esgotamento sanitário e gestão de 
redes de esgoto, incluindo as atividades de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente; e (iii) às atividades 
acessórias ou associadas, tudo em conformidade com as 
condições e especificações do Contrato de Concessão, a 
ser celebrado no âmbito do procedimento licitatório 
promovido pelo Poder Concedente nos termos do Edital 
de Concorrência Internacional nº 01/2021, para Concessão 
da Prestação Regionalizada dos Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e dos 
Serviços Complementares dos Municípios do Estado do 
Amapá. O Capital Social da Companhia será de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), dividido em 400 (quatrocentas) 
ações ordinárias nominativas, valor nominal de R$ 1,00 
(um real) por ação. O capital social é inteiramente 
subscrito e parcialmente integralizado, neste ato, em 
moeda corrente nacional, conforme Boletins de Subscrição 
cujos modelos constituem o Anexo I à presente. A 
Assembleia aprovou por unanimidade a matéria contida 
no item (6.2). 6.3. Procedeu se à leitura da relação de 
subscritores da totalidade do Capital Social, tudo em 
concordância com os Boletins de Subscrição firmado 
nesta data, que constitui o Anexo I desta Ata. 6.4. Aprovar 
o Estatuto Social, que assinado por todos os subscritores, 
é parte integrante da presente na forma de seu Anexo II - 
Estatuto Social. 6.5. Aprovar a eleição dos membros do 
Conselho de Administração, a ser composto por 5 (cinco) 
membros efetivos e 5 (cinco) membros suplentes: (i) 
Augusto Miranda da Paz Júnior, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, engenheiro 
eletricista, portador da Cédula de Identidade nº 
036679612009-9 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 
197.053.015-49, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS 
- B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial 
Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro 
efetivo do Conselho de Administração; (ii) José Silva 
Sobral Neto, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, portador da Carteira de Identidade nº 
65.240.936 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 
782.483.883-87, domiciliado em São Luís/MA, na Alameda 
A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos 
do Calhau, CEP 65.070-900, como membro suplente do 
Sr. Augusto Miranda da Paz Junior; (iii) Leonardo da Silva 
Lucas Tavares de Lima, brasileiro, divorciado, engenheiro 
civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5003250 - 

SSP-PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.737.554-08, 
domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, 
Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, 
Asa Sul, CEP 70.308-200, como membro efetivo do 
Conselho de Administração; (iv) Tatiana Queiroga 
Vasques, brasileira, casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, economista, portadora da carteira de 
identidade nº 27.375.802-9, emitida pelo DETRAN - RJ, 
inscrita no CPF/ME sob o nº 792.433.635-49, domiciliada 
em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, 
Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, 
CEP 70.308-200, como membro suplente do Sr. Leonardo 
da Silva Lucas Tavares de Lima; (v) Tinn Freire Amado, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro eletricista, portador da cédula de 
identidade – RG nº 1.536.768 SSP/DF e CPF/ME nº 
033.589.836-09, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS 
- B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial 
Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 
70.308-200, como membro efetivo do Conselho de 
Administração; (vi) Luciane Godinho Domingues, 
brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora 
da Cédula de Identidade nº 5063831068 Detran-SP, 
inscrita no CPF/ME sob o nº 803.966.740-20, domiciliada 
em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, 
Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, 
CEP 70.308-200, como membro suplente do Sr. Tinn 
Freire Amado; (vii) Augusto Dantas Borges, brasileiro, 
casado sob regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 5882108 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 
897.064.045-20, domiciliado em São Luis/MA, à Alameda 
A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos 
do Calhau, CEP 65.070-900, como membro efetivo do 
Conselho de Administração; (viii) Agnelo Coelho Neto, 
brasileiro, casado em regime de comunhão parcial, 
portador da Cédula de Identidade nº 422505951 SSP/MA, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 782.126.853-49, domiciliado 
em São Luis/MA, à Alameda A, Quadra SQS, nº 100, 
Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-
900, como membro suplente do Sr. Augusto Dantas 
Borges; (ix) André Pentagna Guimarães Salazar, 
brasileiro, casado sob o regime de separação total de 
bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade 
nº 6.082.859 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 
035.175.426-10, domiciliado em Belo Horizonte/MG, à 
Rua Wilson Rocha Lima n° 137, sala 301, Bairro Estoril, 
Cidade de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, CEP 
30.494-460, como membro efetivo do Conselho de 
Administração; e (x) Lucas Magalhães Vasconcelos, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade 
nº 5.490.284 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 
036.871.796-80, domiciliado em Belo Horizonte/MG, à 
Rua Wilson Rocha Lima n° 137, sala 301, Bairro Estoril, 
Cidade de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, CEP 
30.494-460, como membro suplente do Sr. André 
Pentagna Guimarães Salazar. Os Conselheiros de 
Administração eleitos terão o prazo de mandato de 3 
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(três) anos. 6.5.1. Os Srs. Augusto Miranda da Paz Júnior, 
José Silva Sobral Neto, Leonardo da Silva Lucas Tavares 
de Lima, Tatiana Queiroga Vasques, Tinn Freire Amado, 
Luciane Godinho Domingues, Augusto Dantas Borges, 
Agnelo Coelho Neto, André Pentagna Guimarães Salazar 
e Lucas Magalhães Vasconcelos, acima qualificados, 
declaram, nesta data, para os devidos fins e sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercer a administração 
da Companhia, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 6.5.2. A investidura e efetiva posse dos 
Conselheiros ora eleitos está condicionada à assinatura 
dos respectivos termos de posse, os quais, além de 
constarem como anexos desta ata, são devidamente 
averbados no Livro de Registro de Atas de Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia. 6.6. Aprovar, 
por unanimidade, que as publicações da Companhia 
serão realizadas no Diário Oficial do Estado do Amapá e 
no Jornal “Diário do Amapá”, nos termos do art. 289 da Lei 
6.404/76. 6.7. Aprovar, por a fixação da remuneração 
anual global dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2021 em até R$ 1.250.000,00 (um milhão e 
duzentos e cinquenta mil reais), onde inclui-se montantes 
referentes a Remuneração e/ou Incentivos baseados em 
ações, conforme documento arquivado na sede da 
Companhia, a ser distribuída aos administradores da 
Companhia, na forma do Estatuto Social, Acordo de 
Acionistas e com base nos critérios fixados no caput do 
art. 152, da Lei nº 6.404/76, observado o limite global ora 
fixado. 6.8. Autorizar os membros da administração da 
Companhia a praticar todos os atos necessários e/ou 
convenientes para a fiel implementação das deliberações 
aprovadas neste ato. 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e 
encerradas as matérias constantes da ordem do dia, 
o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da 
Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente 
Ata que, lida em alta voz e achada exata e conforme, 
depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada 
por mim, Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior Presidente 
da Assembleia, e Sr. José Silva Sobral Neto, Secretário 
da Assembleia, e pelos acionistas presentes: Equatorial 
Participações e Investimentos III S.A. (representada por 
Augusto Miranda da Paz Júnior e José Silva Sobral Neto) 
e Sam Ambiental e Engenharia S.A. (representada por 
André Pentagna Guimarães Salazar). Macapá/AP, 25 
de outubro de 2021. ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA 
GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A. (EM 
ORGANIZAÇÃO) REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO 
DE 2021. ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO. 
CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ 
SPE S.A.. CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, OBJETO, 

DURAÇÃO E SEDE. Artigo 1º - CONCESSIONÁRIA DE 
SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A. (“Companhia”), é 
uma sociedade anônima de capital fechado, e é regida 
por este estatuto social (“Estatuto Social”), pela Lei nº 
6.404 de 15 de dezembro de 1976, pelas disposições 
constantes do Contrato de Concessão da Prestação 
Regionalizada dos Serviços Públicos de Abastecimento 
de Água e Esgotamento Sanitário e dos Serviços 
Complementares dos Municípios do Estado do Amapá 
(“Concessão”) a ser firmado entre a Companhia, o Estado 
do Amapá (“Poder Concedente”) e a Agência Reguladora 
dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Amapá 
- ARSAP (“Contrato de Concessão”), e pela legislação 
aplicável em vigor. Artigo 2º - A Companhia tem por objeto 
único e exclusivo a exploração dos serviços de captação, 
tratamento, distribuição e abastecimento de água, 
incluindo as atividades, infraestruturas e instalações 
necessárias (i) ao abastecimento público de água, desde 
a captação até as ligações prediais e seus instrumentos 
de mediação; (ii) ao esgotamento sanitário e gestão 
de redes de esgoto, incluindo as atividades de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente; e (iii) às atividades 
acessórias ou associadas, tudo em conformidade com as 
condições e especificações do Contrato de Concessão, 
a ser celebrado no âmbito do procedimento licitatório 
promovido pelo Poder Concedente nos termos do 
Edital de Concorrência Internacional nº 01/2021, para 
Concessão da Prestação Regionalizada dos Serviços 
Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário e dos Serviços Complementares dos Municípios 
do Estado do Amapá. Artigo 3º - A Companhia terá sede 
e domicílio no foro da Cidade de Macapá, Estado do 
Amapá, Rua Leopoldo Machado, Bairro Centro, n° 2334, 
CEP 68900-067, e, mediante resolução da Diretoria, 
poderá a Companhia abrir e manter filiais, escritórios 
ou outras instalações em qualquer parte do País. Artigo 
4º - O prazo de duração da Companhia irá vigorar até o 
integral cumprimento de todas as obrigações previstas no 
Contrato de Concessão. 
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES. Artigo 5º - O 
capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
parcialmente integralizado, é de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), divididos em 400 (quatrocentas) ações ordinárias. 
Parágrafo Primeiro - As ações são consideradas 
indivisíveis e a cada ação ordinária corresponderá um 
voto nas deliberações das Assembleias. Parágrafo 
Segundo - O capital social autorizado da Companhia é de 
R$ 1.084.000.000,00 (um bilhão e oitenta e quatro milhões 
de reais) (“Capital Autorizado”), podendo o Conselho de 
Administração deliberar acerca da emissão de ações para 
aumento do capital social da Companhia, dentro do limite 
do Capital Autorizado e das espécies e classes das ações 
existentes, independentemente de reforma estatutária, 
respeitado o disposto no Acordo de Acionistas da 
Companhia. Parágrafo Terceiro - A Companhia poderá, 
dentro do limite do Capital Autorizado e de acordo com o 
plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção 
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de compra de ações a seus Administradores, empregados, 
ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia 
ou à sociedade sob seu controle. Artigo 6º - As ações da 
Companhia poderão ser escriturais, sem quaisquer 
alterações nos direitos e restrições que lhes são inerentes, 
permanecendo em contas de depósito, em instituições 
autorizadas, em nome de seus titulares, sem emissão de 
certificados, nos termos dos Art. 34 e 35 da Lei n.º 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, podendo ser cobrada dos 
Acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3º do 
Art. 35 da referida Lei. Artigo 7º - À Companhia é facultado 
emitir ações sem guardar proporção das espécies e/ou 
classes das ações já existentes, desde que o número das 
ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a 
restrição no exercício desse direito, não ultrapasse o 
limite de metade do total das ações emitidas, nos termos 
do art. 15, § 2º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, 
inclusive, se dentro do limite do Capital Autorizado, por 
deliberação do Conselho de Administração. Parágrafo 
Único - A Companhia poderá adquirir suas próprias ações 
a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para 
posterior alienação, mediante autorização do Conselho 
de Administração. Artigo 8º - Os Acordos de Acionistas da 
Companhia serão sempre observados pela Companhia e 
seus administradores, desde que devidamente assinados 
pelos acionistas e arquivados na sede da Companhia. 
Parágrafo Único - As obrigações e responsabilidades 
resultantes de Acordos de Acionistas da Companhia serão 
válidas e obrigarão terceiros, herdeiros e sucessores. 
CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO. Artigo 9º - A Companhia 
será administrada por um Conselho de Administração e 
por uma Diretoria. Parágrafo Primeiro - Os membros do 
Conselho de Administração e os Diretores tomarão posse 
nos 30 (trinta) dias subsequentes às suas eleições, 
mediante assinatura de termo de posse lavrado nos livros 
mantidos pela Companhia para esse fim e permanecerão 
em seus cargos até a posse de seus substitutos. Parágrafo 
Segundo - Os membros do Conselho de Administração e 
da Diretoria estão obrigados, sem prejuízo dos deveres e 
responsabilidades a eles atribuídos por lei, a manter 
reserva sobre todos os negócios da Companhia, devendo 
tratar como sigilosas todas as informações a que tenham 
acesso e que digam respeito à Companhia, seus negócios, 
funcionários, administradores, acionistas ou contratados 
e prestadores de serviços, obrigando-se a usar tais 
informações no exclusivo e melhor interesse da 
Companhia. Os administradores, ao tomarem posse de 
seus cargos, deverão assinar Termo de Confidencialidade, 
assim como zelar para que a violação à obrigação de 
sigilo não ocorra por meio de subordinados ou terceiros. 
Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral estabelecerá a 
remuneração anual global dos Administradores, nesta 
incluídos os benefícios de qualquer natureza e as verbas 
de representação, tendo em conta suas responsabilidades, 
o tempo dedicado às suas funções, sua competência e 
reputação profissional e o valor dos seus serviços no 
mercado, cabendo ao Conselho de Administração a 
distribuição da remuneração fixada. Parágrafo Quarto - 
Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho 

de Administração poderá criar comitês ou grupos de 
trabalhos com objetivos definidos, podendo ser integrados 
por membros do próprio Conselho de Administração e por 
outros membros da administração da Companhia. 
CAPÍTULO IV - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 
Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto 
de 5 (cinco) membros, e igual número de suplentes, 
eleitos pela Assembleia Geral, cujo prazo de gestão terá a 
duração de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. 
Artigo 11 - Caberá à Assembleia Geral eleger os membros 
do Conselho de Administração da Companhia. O 
Presidente do Conselho de Administração será escolhido 
dentre os conselheiros, na primeira reunião do Conselho 
de Administração realizada após a respectiva eleição. 
Parágrafo Primeiro - O Presidente do Conselho de 
Administração será substituído nas suas ausências e 
impedimentos temporários por outro conselheiro indicado 
pelo Presidente do Conselho de Administração e, não 
havendo indicação, por escolha dos demais membros do 
Conselho de Administração. Em suas ausências ou 
impedimentos temporários, os membros do Conselho de 
Administração serão substituídos por seus respectivos 
suplentes. Parágrafo Segundo - Em caso de vacância de 
qualquer cargo de conselheiro, que não o Presidente do 
Conselho de Administração, o substituto será 
automaticamente o seu respectivo suplente e servirá até 
a primeira Assembleia Geral, na qual deverá ser eleito o 
novo conselheiro pelo período remanescente do prazo de 
gestão do conselheiro substituído. Parágrafo Terceiro - No 
caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de 
Administração, o Conselho de Administração se reunirá 
para a escolha do substituto que permanecerá no cargo 
pelo restante do mandato. Artigo 12 - Além de outras 
atribuições previstas neste Estatuto Social, em Acordo de 
Acionistas ou na legislação, bem como demais assuntos 
da Companhia que não sejam privativos da Assembleia 
Geral ou da Diretoria, compete ao Conselho de 
Administração: (a) Fixar, orientar e fiscalizar as ações da 
Companhia no cumprimento de seu objeto social, 
determinando as prioridades estratégicas da Companhia 
para cada exercício; (b) Convocar a Assembleia Geral e 
apresentar propostas de destinação dos resultados de 
cada exercício; (c) Apresentar à Assembleia Geral 
propostas de captação de recursos no mercado financeiro 
de crédito ou de capitais, chamadas de capital ou 
contribuições adicionais dos acionistas ou adiantamento 
de dividendos; (d) Examinar e fiscalizar, a qualquer tempo, 
qualquer documento referente à Companhia, solicitando à 
Diretoria dados e informações pertinentes, bem como 
vetar a execução de decisões da Diretoria eventualmente 
adotadas contra a disposição deste Estatuto Social; (e) 
Eleger e destituir membros da Diretoria e fixar a sua 
remuneração, atribuições e diretrizes de administração e 
contabilidade, observados os limites definidos pela 
Assembleia Geral; (f) Aprovação de modelo de gestão, 
incluindo organograma, plano de cargos e salários, todas 
as alçadas para a Diretoria, incluindo suprimentos; (g) 
Analisar e deliberar previamente sobre o Relatório da 
Administração elaborado a cada exercício pela Diretoria, 
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bem como as contas da administração e demonstrações 
econômicas e financeiras do exercício e balanços 
consolidados, que deverão ser submetidos à sua 
apreciação preferencialmente dentro de 2 (dois) meses 
contados do término do exercício social; (h) Aprovação de 
revisões ou renegociações do Contrato de Concessão 
exigidas ou não por lei ou pelo Poder Concedente; (i) 
Aprovar o orçamento anual e alterações e suplementos 
ao plano de negócios do exercício para a Companhia e 
fiscalizar seu cumprimento pela Diretoria; (j) Celebração, 
modificação ou extinção de contrato de consórcio, 
associação, parceria, sociedade em conta de participação, 
joint venture ou outra forma de comunhão de negócios, e/
ou formação ou participação (ou extinção, rescisão ou 
saída) da Companhia em grupos de sociedades ou 
consórcios; (k) Definição e destituição de empresa a ser 
contratada para auditar as demonstrações financeiras da 
Companhia; (l) Quaisquer transações da Companhia com 
seus acionistas, administradores, partes relacionadas ou 
ainda administradores de partes relacionadas; (m) Aprovar 
a imposição de ônus ou gravames sobre qualquer bem da 
Companhia, observados os critérios estabelecidos pelo 
Contrato de Concessão e exceto quando tal ato for 
necessário como garantia de adimplemento de contratos 
de empréstimo celebrados com o Poder Concedente ou 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
Companhia e vinculados ao cumprimento do seu objeto 
social; (n) Aprovação de contratação de despesas, 
compras ou investimentos (exceto financiamentos) não 
constantes do orçamento anual de valor igual ou superior 
a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em um 
exercício social; (o) Alienação ou oneração de bens e 
direitos da Companhia, e/ou aquisição ou cessão de 
direitos e obrigações contratuais ou de posição contratual; 
exceto se: (i) os valores envolvidos forem inferiores a R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais); ou (ii) estiverem 
previstas em orçamento anual; ou (iii) aprovadas no 
âmbito de um financiamento aprovado nos termos da 
alínea ‘d’ do parágrafo segundo abaixo, observados os 
critérios estabelecidos pelo Contrato de Concessão; (p) 
Aprovação, revisão e alteração na política de distribuição 
de dividendos da Companhia e a declaração, no curso do 
exercício social e até a Assembleia Geral, de dividendos 
intermediários, dividendos intercalares e juros sobre 
capital próprio, inclusive a título de antecipação parcial ou 
total do dividendo mínimo obrigatório, à conta de lucros 
apurados em balanço semestral, trimestral ou em período 
menor de tempo o de lucros acumulados ou reservas de 
lucros existentes no último balanço; (q) Exoneração de 
terceiros do cumprimento de obrigações para com a 
Companhia ou celebração de acordos para prevenir ou 
pôr fim a litígios, quando o valor da obrigação de terceiro 
a ser exonerada ou o acordo a ser celebrado, conforme o 
caso, envolver valor igual ou superior a R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais); (r) Aprovação ou modificação 
materialmente relevante do Plano de Investimentos e do 
Plano de Negócios, abrangendo “Capex”, “Opex” ou 
Receitas, consoante o disposto em Acordo de Acionistas; 
e (s) Autorização para assinatura de mútuo, contrato 

financeiro, assunção de dívida ou para a prática de 
quaisquer outros atos que impliquem na captação de 
recursos de terceiros pela Companhia em montante 
superior ao valor de 110% (cento e dez por cento) do 
CAPEX constante no Plano de Negócios para o exercício 
social vigente e para os dois exercícios sociais 
subsequentes. Parágrafo Primeiro - Salvo quando 
disposto de forma diferente neste Estatuto Social ou na 
legislação, ou se maior quórum não for exigido em Acordo 
de Acionistas, a aprovação das matérias listadas acima 
depende da maioria simples dos votos dos Conselheiros 
Presentes, cabendo ao Presidente do Conselho de 
Administração o voto de qualidade em caso de empate. 
Artigo 13 - O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, uma vez a cada 3 (três) meses e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu 
Presidente ou pela maioria de seus membros. A 
convocação deverá ser enviada a todos os membros do 
Conselho de Administração por carta, e-mail ou telegrama, 
com, no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência. 
Serão consideradas regulares, independentemente de 
convocação, a Reunião à qual comparecer a totalidade 
dos conselheiros. Parágrafo Primeiro - As reuniões serão 
instaladas com a presença da maioria dos seus membros. 
Os conselheiros poderão participar de tais reuniões por 
intermédio de conferência telefônica ou videoconferência, 
sendo considerados presentes à reunião e devendo 
confirmar seu voto através de declaração por escrito 
encaminhada ao Presidente por carta, fac-símile ou 
correio eletrônico logo após o término da reunião. Uma 
vez recebida a declaração, o Presidente ficará investido 
de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome 
do referido conselheiro. Parágrafo Segundo - É facultado 
a qualquer dos membros do Conselho de Administração 
fazer-se representar pelo seu respectivo suplente nas 
reuniões às quais não puder comparecer. Parágrafo 
Terceiro - O Presidente declarará instalada a reunião e 
conduzirá os trabalhos. Para cada reunião, deverá ser 
lavrada ata com a deliberação do Conselho de 
Administração referente a cada item da ordem do dia, 
que, após aprovada, deverá ser assinada no mínimo pelo 
Presidente, e registrada no Livro de Atas de Reunião do 
Conselho de Administração. 

CAPÍTULO V - DIRETORIA. Artigo 14 - A Companhia terá 
uma Diretoria composta de 03 (três) Diretores, sendo 
um Diretor Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor 
Administrativo-Financeiro-Comercial. Todos os Diretores 
devem ser eleitos pelo Conselho de Administração, com 
mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 
Primeiro - Em caso de vacância definitiva no cargo de 
qualquer Diretor, o substituto deverá ser indicado pelo 
Conselho de Administração para o período restante até o 
final do prazo de gestão do Diretor substituído. Parágrafo 
Segundo - Na ausência ou impedimento temporário 
do Diretor Presidente, o Conselho de Administração 
designará o substituto. No caso de ausência ou 
impedimento temporário de qualquer outro Diretor, 
as funções a ele atribuídas serão desempenhadas 



Sexta-feira, 05 de Novembro de 2021Seção 03• Nº 7.538Diário Oficial

252 de 258

temporária e cumulativamente pelo Diretor designado 
pelo Diretor Presidente. Parágrafo Terceiro - A diretoria 
permanecerá no exercício de suas funções, mesmo após 
o decurso do prazo de seu mandato, conforme o caput 
deste artigo, até que seja realizada nova eleição. Artigo 
15 - Os Diretores desempenharão suas funções de acordo 
com o objeto social da Companhia e de modo a assegurar 
a condução normal de seus negócios e operações com 
estrita observância das disposições deste Estatuto Social 
e das resoluções das Assembleias Gerais de Acionistas 
e do Conselho de Administração. Artigo 16 - Compete 
à Diretoria, além das atribuições fixadas em Lei e nas 
demais disposição deste Estatuto Social: (a) Representar 
a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 
observado o Artigo 18 deste Estatuto Social; (b) Praticar 
todos os atos gerenciais e administrativos necessários ao 
funcionamento da Companhia e a gestão dos negócios 
sociais em geral, incluindo todos os atos necessários 
ou convenientes ao cumprimento do objeto social, 
ressalvados aqueles cuja competência seja reservada ao 
Conselho de Administração ou à Assembleia Geral pela 
lei ou por este Estatuto Social; (c) Zelar pela observância 
da Lei e deste Estatuto Social; (d) Zelar pelo cumprimento 
das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho 
de Administração; (e) Celebrar atos e contratos de 
qualquer natureza ou finalidade, mesmo para aquisição, 
alienação ou oneração de bens do ativo permanente, 
constituir ônus reais e prestar garantias às obrigações de 
terceiros, observadas as formalidades de representação 
exigidas por este Estatuto Social, pelo Contrato de 
Concessão e pela Lei; (f) Executar as funções que lhe 
forem determinadas pelo Conselho de Administração e 
prestar contas a este órgão; e (g) Elaborar anualmente o 
Relatório da Administração, Demonstrativo Econômico e 
Financeiro do Exercício, bem como balancetes, quando 
solicitados pelo Conselho de Administração. Parágrafo 
Primeiro - Compete ao Diretor Presidente, individualmente: 
(a) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (b) 
Representar a Companhia perante empresas controladas, 
coligadas ou de cujo capital a Companhia participe; (c) 
Liderar, planejar, coordenar, organizar, supervisionar 
e gerir os negócios da Companhia; (d) Supervisionar e 
coordenar as políticas internas da Companhia, de acordo 
com as orientações do Conselho de Administração; e 
(e) Elaborar todos os relatórios técnicos referentes às 
atividades operacionais da Companhia e sobre quaisquer 
iniciativas de produção e desenvolvimento, conforme 
solicitado pelo Conselho de Administração. Parágrafo 
Segundo - Compete ao Diretor Técnico, individualmente, 
liderar, planejar, coordenar, organizar, supervisionar e 
gerir as atividades e assuntos relativos à consecução 
do objeto social no que tange à sua implementação 
técnica e de engenharia. Parágrafo Terceiro - Compete 
ao Diretor-Administrativo-Financeiro, individualmente: (a) 
Liderar, planejar, coordenar, organizar, supervisionar e 
gerir as atividades e assuntos s relativos à gestão e ao 
planejamento econômico, financeiro, tributário, contábil 
e orçamentário da Companhia; e (b) Superintender e 
dirigir os assuntos relativos a seguros patrimoniais e 

de aplicações e investimentos no mercado financeiro. 
Parágrafo Quarto - O Conselho de Administração poderá 
definir outras competências aos Diretores, desde que não 
conflite com o que for definido pela lei ou neste Estatuto 
Social. Artigo 17 - A Diretoria reunir-se-á sempre que 
convocada por iniciativa do Diretor Presidente, devendo 
a convocação ser enviada por escrito com 1 (um) dia útil 
de antecedência. Nas reuniões da Diretoria caberá ao 
Diretor Presidente, ou ao substituto em exercício, além 
do voto pessoal, o de qualidade. Parágrafo Primeiro 
- O quórum de instalação das reuniões da Diretoria 
é a maioria dos membros em exercício, sendo um 
deles necessariamente o Diretor Presidente. Artigo 18 
- Para todos os fins de direito, a Companhia somente 
será obrigada quando representada: (a) pelo Diretor 
Presidente em conjunto com o Diretor Técnico ou Diretor 
Administrativo-Financeiro-Comercial; (b) pelo Diretor 
Administrativo-Financeiro-Comercial em conjunto com 
o Diretor Técnico; (c) pelo Diretor Presidente ou pelo 
Diretor Administrativo-Financeiro-Comercial em conjunto 
com um procurador devidamente constituído e com 
poderes específicos. Parágrafo Único - Para a outorga 
de procurações, a Companhia deverá ser representada 
sempre por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um 
dos dois, necessariamente, o Diretor Presidente ou o 
Diretor Administrativo-Financeiro-Comercial. Artigo 19 - 
É expressamente vedada à Diretoria a prática, em nome 
da Companhia, de qualquer ato relativo a negócios ou 
operações estranhas ao objeto social, bem como praticar 
atos e liberalidade em nome da mesma, inclusive, mas 
não se limitando a, prestação de garantias de qualquer 
espécie a terceiros, inclusive prestação de avais, fianças 
ou cauções, fora do interesse social, sob pena de nulidade 
de referidos atos. 

CAPÍTULO VI - CONSELHO FISCAL. Artigo 20 - A 
Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento 
não permanente, que exercerá as atribuições impostas 
por lei e que somente será instalado mediante solicitação 
de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez 
por cento) das ações com direito a voto ou 5% (cinco por 
cento) das ações sem direito a voto. Parágrafo Único - 
O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros 
efetivos e 3 (três) suplentes, acionistas ou não, residentes 
no País, sendo admitida a reeleição. Nos exercícios 
sociais em que a instalação do Conselho Fiscal for 
solicitada, a Assembleia Geral elegerá seus membros 
e estabelecerá a respectiva remuneração, sendo que o 
mandato dos membros do Conselho Fiscal terminará na 
data da primeira Assembleia Geral Ordinária realizada 
após sua instalação. 

CAPÍTULO VII - ASSEMBLEIA GERAL. Artigo 21 - A 
Assembleia Geral será ordinária ou extraordinária. A 
Assembleia Geral Ordinária será realizada no prazo de 
4 (quatro) meses subsequentes ao encerramento do 
exercício social e as Assembleias Gerais Extraordinárias 
serão realizadas sempre que os interesses da Companhia 
assim o exigirem. Artigo 22 - As Assembleias Gerais 
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serão presididas pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou pelo Diretor Presidente da Companhia. 
Na ausência ou impedimento destes, o presidente da 
Assembleia será escolhido pela maioria dos acionistas 
presentes. Em qualquer caso, o secretário da Assembleia 
Geral será escolhido pelo presidente da Assembleia. 
Parágrafo Primeiro - O edital de convocação poderá 
condicionar a presença do acionista na Assembleia 
Geral, além dos requisitos previstos em lei, ao depósito 
na sede da Companhia, com 72 (setenta e duas) horas 
de antecedência do dia marcado para a realização 
da Assembleia Geral, do comprovante expedido pela 
instituição depositária, na hipótese de a Companhia 
adotar ações escriturais. Parágrafo Segundo - O edital de 
convocação também poderá condicionar a representação, 
por procurador, do acionista, na Assembleia Geral, a 
que o depósito do respectivo instrumento seja efetuado 
na sede da Companhia, com 72 (setenta e duas) horas 
de antecedência do dia marcado para a realização 
da Assembleia Geral. O procurador deverá ter sido 
constituído há menos de 1 (um) ano, e deverá ser acionista, 
administrador da Companhia ou advogado. Artigo 23 - 
Além do disposto na Lei nº Lei 6.404 de 15 de dezembro de 
1976, compete à Assembleia Geral: (a) Aprovar as contas 
da administração e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras por eles apresentadas e sobre a destinação 
do resultado; (b) Eleger e destituir, a qualquer tempo, os 
membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal da Companhia; (c) Modificar ou reformar o Estatuto 
Social; (d) Aprovar a cisão, incorporação, incorporação 
de ações, fusão, transformação, dissolução ou liquidação 
da Companhia; (e) Autorização aos administradores 
para confessar falência ou pedir recuperação judicial; (f) 
Nomear e destituir os liquidantes e julgar suas contas; 
(g) Aumentar o capital social, com a definição do preço 
de emissão das novas ações, ou reduzir o capital social, 
observados os critérios para redução do capital social 
previstos no Contrato de Concessão; (h) Aprovação da 
avaliação de bens com que o acionista concorrer para 
a formação do capital social; (i) Aumentar ou reduzir o 
dividendo mínimo obrigatório; (j) Autorizar a emissão de 
debêntures (ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 4º do 
artigo 59 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976), notas 
promissórias, certificados de recebíveis ou quaisquer 
instrumentos de dívida da Companhia, conversíveis ou 
não; e (k) Suspender o exercício dos direitos dos acionistas. 
Parágrafo Primeiro - As deliberações da Assembleia 
Geral serão tomadas pelo voto afirmativo da maioria 
dos acionistas, exceto nos casos do parágrafo segundo 
abaixo e em que a lei prevê quorum maior de aprovação. 
Parágrafo Segundo - Dependem obrigatoriamente da 
aprovação da Assembleia Geral por votos representando, 
no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) do total do 
capital social, as matérias indicadas nas alíneas ‘d’, ‘e’ e ‘h’ 
do caput. Também depende da aprovação deste quórum 
qualificado (a) qualquer alteração do Estatuto Social 
(alínea “c”) que represente (i) emissão de nova classe ou 
espécie de ações; (ii) alteração nos direitos conferidos 
às ações existentes; (iii) alteração de percentual e/ou 

matérias do quórum qualificado da Assembleia Geral; e 
(iv) alteração no número de membros, composição, forma 
de nomeação, quórum e competências do Conselho de 
Administração; (b) qualquer aumento do capital social 
(alínea “g”) não contemplado no Plano de Negócios e 
que não seja um Aumento de Capital Emergencial; (c) 
qualquer redução do percentual previsto estatutariamente 
para distribuição de dividendos (alínea “i”, parte); e (d) 
qualquer emissão de valores mobiliários ou quaisquer 
instrumentos de dívida (alínea “j”) que sejam conversíveis 
em ações. 

CAPÍTULO VIII - EXERCÍCIO SOCIAL E 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Artigo 24 - O 
exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de 
cada ano. Artigo 25 - Ao final de cada exercício social, 
a Companhia deve elaborar demonstrações financeiras, 
em conformidade com as normas aplicáveis. Parágrafo 
Primeiro - A Diretoria, ouvido o Conselho de Administração 
e, se em funcionamento, após obtido o parecer do 
Conselho Fiscal, deve submeter à Assembleia Geral 
proposta de destinação do lucro líquido do exercício, 
observadas as seguintes regras: I. parcela correspondente 
a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício deve 
ser aplicada na formação da reserva legal, até que tal 
reserva atinja valor equivalente a 20% (vinte por cento) 
da cifra do capital social; II. parcela do lucro líquido do 
exercício remanescente pode, por proposta da Diretoria, 
ser destinada à formação de reserva para contingências, 
com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a 
diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, 
cujo valor possa ser estimado; III. parcela do lucro líquido 
do exercício decorrente de doações ou subvenções 
governamentais para investimentos pode, por proposta 
da Diretoria, ser destinada para a reserva de incentivos 
fiscais; IV. parcela da reserva para contingências 
constituída em exercícios anteriores e correspondente 
a perdas efetivamente incorridas ou não materializadas 
deve ser revertida no exercício em que qualquer destas 
situações ocorrer; V. do saldo remanescente após as 
deduções e reversões mencionadas nos incisos acima, 
se houver, parcela correspondente a 25% (vinte e cinco 
porcento) será distribuída aos acionistas como dividendo 
obrigatório; VI. parcela do lucro líquido do exercício 
remanescente pode, por proposta da Diretoria, ser 
aplicada na formação de reserva destinada para utilização 
em reforço de capital de giro e programas de recompra de 
ações que venham a ser aprovados pela Companhia e o 
valor da reserva não excederá a 100% (cem por cento) do 
capital social da Companhia; VII. parcela ou totalidade do 
saldo remanescente pode, por proposta da Diretoria, ser 
retida para execução de orçamento anual aprovado pelo 
Conselho de Administração; e VIII. o saldo remanescente 
do lucro líquido do exercício, se houver, deve ser distribuído 
aos acionistas como dividendo adicional. Parágrafo 
Segundo - A Companhia não constituirá a reserva legal 
no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do 
montante registrado na reserva de capital, seja superior 
a montante equivalente a 30% (trinta por cento) da cifra 
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do capital social, respeitadas as destinações às reservas 
previstas neste artigo 25. Parágrafo Terceiro - No exercício 
em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos 
termos deste Estatuto, ultrapassar a parcela realizada do 
lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral pode, por 
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso 
à constituição de reserva de lucros a realizar. Os valores 
registrados na reserva de lucros a realizar, se não forem 
absorvidos por prejuízos supervenientes em exercícios 
subsequentes, somente podem ser utilizados para o 
pagamento do dividendo obrigatório. Parágrafo Quarto - 
Além das hipóteses previstas em lei, a Assembleia Geral 
pode não distribuir o dividendo obrigatório mencionado no 
inciso V do Parágrafo Primeiro no exercício social em que os 
administradores informarem, pormenorizadamente, que o 
pagamento de tal dividendo é incompatível com a situação 
financeira da Companhia. Parágrafo Quinto - O montante 
do dividendo não distribuído por incompatibilidade com 
a situação financeira da Companhia deve ser registrado 
como reserva especial e, se não absorvido por prejuízos 
em exercícios subsequentes, deverá ser pago como 
dividendo assim que o permitir a situação financeira da 
Companhia. Parágrafo Sexto - O saldo das reservas de 
lucros, exceto a reserva para contingências, reserva de 
incentivos fiscais e a reserva de lucros a realizar, e a 
retenção de lucros para execução de orçamento anual, não 
poderá ultrapassar o valor do capital social. Atingindo esse 
limite, a Assembleia Geral deve deliberar sobre aplicação 
do excesso na integralização ou no aumento do capital 
social ou na distribuição de dividendos. Parágrafo Sétimo 
- A Diretoria pode levantar demonstrações financeiras 
intermediárias, semestrais, trimestrais ou em períodos 
menores, observadas as normas contábeis aplicáveis. 
Parágrafo Oitavo - O Conselho de Administração 
pode declarar dividendo ou juros sobre capital próprio 
com base (i) no lucro líquido do exercício em curso, 
apurado em demonstrações financeiras intermediárias, 
semestrais, trimestrais ou em períodos menores; (ii) 
nos lucros acumulados; ou (iii) nas reservas de lucros 
existentes nas últimas demonstrações financeiras anuais 
ou intermediárias, semestrais, trimestrais ou em períodos 
menores. Parágrafo Nono - A Assembleia Geral decidirá a 
respeito da imputação, ao valor do dividendo obrigatório, 
do montante dos dividendos e dos juros sobre o capital 
próprio pagos pela Companhia durante o exercício, 
montante que para tal fim será considerado pelo seu valor 
líquido do imposto de renda retido na fonte. Parágrafo 
Dez - Os dividendos e os juros sobre o capital próprio 
serão pagos dentro do exercício social, nas datas e locais 
indicados pelo órgão que aprovar a declaração. No caso 
de não serem reclamados dentro de 3 (três) anos, a contar 
do início do pagamento, reverterão a favor da Companhia.
 
CAPÍTULO IX - TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES DE 
CONTROLE. Artigo 26 - A Companhia obriga-se a 
submeter à previa aprovação do Poder Concedente 
qualquer transferência de ações que implique mudança 
do controle acionário, comprometendo-se, outrossim, a 
não efetuar, em seus livros sociais, qualquer registro que 

importe em cessão, transferência ou oneração das ações 
de titularidade do acionista controlador, salvo quando 
tiver obtido a prévia e expressa concordância do Poder 
Concedente. 

CAPÍTULO X - GOVERNANÇA CORPORATIVA 
E TRANSPARÊNCIA. Artigo 27 - A Companhia se 
compromete a empregar seus melhores esforços para 
manter seus níveis de governança e transparência 
alinhados às melhores práticas e harmônicos à sua 
condição de prestadora de serviço público essencial. 
Parágrafo Primeiro - A Companhia obriga-se a observar 
a regulação do Poder Concedente sobre governança e 
transparência que poderá compreender, entre outros, 
parâmetros mínimos e deveres regulatórios relacionados 
ao Conselho de Administração, à Diretoria, ao Conselho 
Fiscal, à Auditoria e à Conformidade. Parágrafo Terceiro - 
A Companhia obriga-se a: (i) publicar suas demonstrações 
financeiras nos prazos e termos das normas vigentes; 
(ii) realizar a contabilidade em separado por Município 
objeto da Concessão, em atendimento à legislação de 
saneamento e nos termos do Contrato de Concessão; (iii) 
partilhar, na forma prevista no Contrato de Concessão, 
os ganhos econômicos provenientes de toda e qualquer 
receita alternativa, complementar e acessória que venha 
a ser auferida direta ou indiretamente pela Companhia 
decorrente da exploração de projeto associado ou da 
prestação de serviço adicional aos serviços objeto da 
Concessão, nos termos do Contrato de Concessão; e 
(iv) manter os registros contábeis de todas as operações 
da Companhia em conformidade com os princípios 
fundamentais de contabilidade e as normas técnicas 
brasileiras de contabilidade, nos termos do Contrato de 
Concessão. Parágrafo Quarto - A Companhia deverá 
alterar, se necessário, e manter inscrito em seus atos 
constitutivos, durante toda a concessão, as obrigações 
previstas no Art. 26 do presente Estatuto Social.

CAPÍTULO XI - LIQUIDAÇÃO. Artigo 28 - A Companhia 
será liquidada nos casos previstos em lei, caso em que 
a Assembleia Geral determinará a forma de liquidação, 
nomeará o liquidante e os membros do Conselho Fiscal, que 
funcionará durante todo o período de liquidação, fixando-
lhes os respectivos honorários, sempre observando as 
formalidades estabelecidas pelo Contrato de Concessão. 
Artigo 29 - Aos casos omissos neste Estatuto Social serão 
aplicadas as disposições da Lei 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976 e de outras Leis em vigor pertinentes à matéria. 
MESA: Augusto Miranda da Paz Júnior - Presidente; 
José Silva Sobral Neto - Secretário. Visto da Advogada: 
Carolina Maria Matos Vieira (OAB/DF 20.322). Junta 
Comercial do Estado do Amapá. Certifico o registro sob 
o nº 16300015040 em 03/11/2021. Roberto Eduaci dos 
Santos Queiroz - Secretário-Geral.
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