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Seção 1
Poder Executivo

Antônio Waldez Góes da Silva
Governador

Jaime Domingues Nunes
Vice-Governador

Secretarias Extraordinárias

Representação do Amapá em Brasília: Lilia Suely Amoras Collares de Souza 
Povos Indígenas: Eclemilda Macial Silva
Políticas para a Juventude: Sâmylla Pires da Gama Rocha

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Marcelo Ignácio da Roza
Gabinete de Segurança Institucional: Cel. PM José Paulo Matias dos Santos - Interino
Controladoria Geral: Patrícia de Almeida Barbosa
Procuradoria Geral: Narson de Sá Galeno
Polícia Militar:  Cel. QOPMC José Paulo Matias dos Santos
Polícia Civil: Antonio Uberlândio Azevedo Gomes
Corpo de Bombeiro: Cel. BM. Wagner Coelho Pereira
Polícia Científi ca: Salatiel Guimarães

Seção 2
Secretarias de Estado

Administração: Suelem Amoras Távora Furtado
Desenvolvimento Rural:  Janer Gazel Yared
Cultura: Cléverson Alberto da Costa Baía
Comunicação: Gilberto Ubaiara Rodrigues
Ciência e Tecnologia: Rafael Pontes Lima
Desporto e Lazer: José Rudney Cunha Nunes 
Educação: Neurizete de Oliveira Nascimento
Fazenda: Eduardo Corrêa Tavares
Infraestrutura: Alcir Figueira Matos
Meio Ambiente: Joel Nogueira Rodrigues
Planejamento: Antonia Nascimento da Silva - Interina
Desenvolvimento das Cidades: Augusto Wanderley Aragão da Silva - Interino 
Saúde: Juan Mendes da Silva
Justiça e Segurança Pública: CEL PM RR José Carlos Corrêa de Souza 
Transporte: Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Trabalho e Empreendedorismo: Luiz Carlos Araújo da Silva
Turismo: Rosa Janaína de Lacerda Marcelino Abdon
Inclusão e Mobilização Social: Dalita Daniela Ferreira Barros 
Políticas para Mulheres: Renata Apóstolo Santana 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Agência Amapá: Joselito Santos Abrantes
SIAC-Super Fácil: Luzia Brito Grunho
EAP: Ariadne de Almeida Alencar Costa
IAPEN: Lucivaldo Monteiro da Costa
DETRAN: Marlete Ferreira Góes
DIAGRO: Álvaro Renato Cavalcante da Silva
HEMOAP: Ruimarisa Pena Martins  
IEPA: Jerferson Pinheiro Mendonça
IPEM: Cleiton Brandão da Rocha 
JUCAP: Helder José Amaral Barbosa Santana
PROCON: José Luiz Amaral Pingarilho
PRODAP: José Lutiano Costa da Silva
RDM: Roberto Coelho do Nascimento
RURAP: Hugo Tibiriçá Paranhos Cunha
UEAP: Kátia Paulino do Santos
ARSAP: Odival Monterrozo Leite
CREAP: Aline Ribeiro Góes
Amapá Terras: Julhiano Cesar Avelar 
SVS: Celisa Penna Melo Capelari

Serviço Social Autônomo

AMPREV: Rubens Belnimeque de Souza

Fundações Estaduais

FAPEAP: Mary de Fátima Guedes dos Santos 

FCRIA: Jonathan Matos Sales

Fundação Marabaixo: Joel Nascimento Borges

Sociedades de Economia Mista

AFAP: Francisco de Assis Souza Costa 
CAESA: Valdinei Santana Amanajás
GASAP: William Bento dos Santos Pereira

Seção 3
Prefeituras, Órgãos Municipais e Particulares

MP: Ivana Lúcia Franco Cei
ALAP: Kaká Barbosa 
TJAP: Rommel Araújo de Oliveira
DPE-AP: José Rodrigues dos Santos Neto
TCE: Michel Houat Harb.
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Gabinete do Governador

DECRETO  Nº  2101  DE  28  DE  ABRIL  DE  2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o art. 46, 
da Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com os 
Decretos nºs 2648, de 19/05/15 e 0002, de 03/01/22,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica acrescida à Gerência do Projeto “Integração”, 
subordinada ao Gabinete do Governador, 01 (uma) 
Gerência de Subgrupo de Atividades, em nível de CDS-2.

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

HASH: 2022-0428-0008-7633

DECRETO  Nº  2102  DE  28  DE  ABRIL  DE  2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o art. 46, 
da Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto nº 2101, de 28/04/22,

R E S O L V E :

Nomear Eduardo Carvalho Sena para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades 
do Projeto “Integração”, Código CDS-2, do Gabinete do 
Governador.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA

Governador

HASH: 2022-0428-0008-7634

DECRETO Nº  2103  DE  28  DE  ABRIL  DE  2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista 
o contido no Processo nº 0009.0307.0624.0006/2022, e

Considerando o Decreto nº 1022, de 12 de março de 2019, 
que declarou vago – a contar de 20 de janeiro de 2019 - o 
cargo de Provimento Efetivo de Educador Penitenciário, 
Grupo Penitenciário - NM, na forma estabelecida no artigo 
43, inciso IX, da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993,

R E S O L V E :

Exonerar, de ofício, o servidor Danny Wadson de Souza 
Azulay do cargo de Provimento Efetivo de Educador 
Social Penitenciário – Grupo Penitenciário - NM, Matrícula 
nº 0106675-7-01, integrante do Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, a contar de 20 de janeiro de 2022, 
na forma estabelecida no artigo 44, da Lei nº 0066, de 03 
de maio de 1993.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0428-0008-7635

DECRETO Nº  2104  DE  28  DE  ABRIL  DE  2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista 
o contido no Processo n° 130101.0068.1038.1089/2022, 
e
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Considerando o Decreto nº 0520, de 01 de fevereiro 
de 2022, que concedeu licença sem vencimento, pelo 
período de 01 (um) ano, a contar de 23 de novembro de 
2021, ao servidor Carlos Vitor Silva de Souza, na forma 
estabelecida no artigo 7º, da Lei nº 2.281, de 29 de 
dezembro de 2017,

R E S O L V E :

Interromper, a pedido, a contar de 14 de abril de 2022, 
a licença sem vencimento concedida ao servidor Carlos 
Vitor Silva de Souza, ocupante do cargo de Provimento 
Efetivo de Técnico em Infraestrutura, Matrícula nº 
0966557-9-01, Grupo Infraestrutura, integrante do 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, na forma 
estabelecida no art. 108, da Lei nº 0066, de 03 de maio 
de 1993, c/c o art. 7º, da Lei nº 2.281, de 29 de dezembro 
de 2017.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0428-0008-7643

DECRETO Nº  2105  DE  28  DE  ABRIL  DE  2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista 
o contido no Processo n° 130101.0068.1038.0970/2022, 
e

Considerando o Decreto nº 0383, de 20 de janeiro de 
2022, que concedeu licença sem vencimento, pelo 
período de 01 (um) ano, a contar de 23 de novembro 
de 2021, ao servidor Joel Marco Saraiva de Souza, na 
forma estabelecida no artigo 7º, da Lei nº 2.281, de 29 de 
dezembro de 2017,

R E S O L V E :

Interromper, a pedido, a contar de 24 de março de 2022, a 
licença sem vencimento concedida ao servidor Joel Marco 
Saraiva de Souza, ocupante do cargo de Provimento 
Efetivo de Assistente Administrativo, Matrícula nº 
0966762-8-01, Grupo Gestão Governamental, integrante 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, na 
forma estabelecida no art. 108, da Lei nº 0066, de 03 de 
maio de 1993, c/c o art. 7º, da Lei nº 2.281, de 29 de 
dezembro de 2017.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0428-0008-7638

DECRETO Nº  2106  DE  28  DE  ABRIL  DE  2022

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 Processo nº 0007.0719.0277.0070/2022,

R E S O L V E :

Conceder licença sem vencimento, pelo período de 01 
(um) ano, a contar de 23 de novembro de 2021, ao servidor 
Elielcles Leal da Silva, ocupante do cargo de Provimento 
Efetivo de Assistente Administrativo, Matrícula nº 
0966555-2-01, Grupo Gestão Governamental, integrante 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, na 
forma estabelecida no artigo 7º, da Lei nº 2.281, de 29 de 
dezembro de 2017.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0428-0008-7644

DECRETO Nº  2107  DE  28  DE  ABRIL  DE  2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, e tendo em 
vista o contido no Processo nº 0002.0435.0119.0332/2022,

R E S O L V E :

Exonerar, a pedido, a servidora Nayana Keyla Seabra de 
Oliveira  do cargo de Provimento Efetivo de Fisioterapeuta, 
Grupo Saúde, Matrícula nº 0113616-0-01, integrante do 
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, a contar de 
21 de março de 2022, na forma estabelecida no art. 44, da 
Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0428-0008-7639

DECRETO Nº  2108  DE  28  DE  ABRIL  DE 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
2.257, de 05 de dezembro de 2017, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 280101.0076.1177.0450/2022-GAB/
SEED,

R E S O L V E :

Exonerar as servidoras abaixo relacionadas do cargo em 
comissão e da função comissionada da Secretaria de 
Estado da Educação: 
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SERVIDORA CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO

Juliana Costa 
Rocha

Chefe de Unidade/Unidade de Convênios 
Federais/Núcleo de Prestação de 
Contas de Convênios/Coordenadoria de 
Finanças e Contabilidade

CDS-1

Iara Marinho 
Brito Secretário Executivo/Gabinete CDI-2

  
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0428-0008-7640

DECRETO Nº  2109  DE  28  DE  ABRIL  DE 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
2.257, de 05 de dezembro de 2017, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 280101.0076.1177.0450/2022-GAB/
SEED,

R E S O L V E :

Exonerar, a pedido, Cecília de Barros Almeida do cargo 
em comissão de Assessor para Projetos Especiais/
Secretário Adjunto de Políticas de Educação, Código 
CDS-1, da Secretaria de Estado da Educação, a contar 
de 1º de abril de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-0428-0008-7645

DECRETO Nº  2110  DE  28  DE  ABRIL  DE 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
2.257, de 05 de dezembro de 2017, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 280101.0076.1177.0450/2022-GAB/
SEED,

R E S O L V E :

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem 
os cargos em comissão e a função comissionada da 
Secretaria de Estado da Educação:
 

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO

Mauro Ribamar Soares 
Diniz

Chefe de Unidade/Unidade 
de Convênios Federais/
Núcleo de Prestação de 
Contas de Convênios/
Coordenadoria de 
Finanças e Contabilidade

CDS-1

Iara Marinho Brito

Assessor para Projetos 
Especiais/ Secretário 
Adjunto de Políticas de 
Educação

CDS-1

Samara Gemaque 
Sussuarana - Assistente 
Administrativo, Matrícula nº 
0969732-2-01, Quadro: GEA

Secretário Executivo/
Gabinete CDI-2

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-0428-0008-7636

DECRETO  Nº  2111  DE  28  DE  ABRIL  DE  2022

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 
2.212, de 14 de julho de 2017,

R E S O L V E :

Exonerar Raimundo Sotero Couto Rodrigues Neto do 
cargo em comissão de Diretor/Escola de Saúde Pública, 
Código CDS-4, da Secretaria de Estado da Saúde.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0428-0008-7641

DECRETO  Nº  2112  DE  28  DE  ABRIL  DE  2022

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 
2.212, de 14 de julho de 2017,

R E S O L V E :

Nomear Roberto de Almeida Pinheiro para exercer o 
cargo em comissão de Diretor/Escola de Saúde Pública, 
Código CDS-4, da Secretaria de Estado da Saúde.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0428-0008-7642

DECRETO  Nº  2113  DE  28  DE  ABRIL  DE  2022

Dispõe sobre a alocação de Cargo de Direção e 
Assessoramento de Provimento em Comissão na 
Secretaria de Estado do Planejamento e dá outras 
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, incisos 
VIII e XXV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei 
nº 2.661, de 02 de abril de 2022,

D E C R E T A :
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Art. 1º Fica alocado na Secretaria de Estado do 
Planejamento 01 (um) cargo de Direção e Assessoramento 
de Provimento em Comissão de Secretário Adjunto, 
Subsídio-4, criado pela Lei nº 2.661, de 02 de abril de 2022.

Art. 2º A área de atuação do Secretário Adjunto será 
definida em ato do Secretário de Estado do Planejamento.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0428-0008-7637

DECRETO  Nº  2114  DE  28  DE  ABRIL  DE  2022

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 2.661, de 
02 de abril de 2022 e o Decreto nº 2113, de 28/04/22,

R E S O L V E :

Nomear Raimundo Sotero Couto Rodrigues Neto para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Adjunto, 
Subsídio-4, da Secretaria de Estado do Planejamento.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0428-0008-7646

P O R T A R I A  Nº 033/2022-GAB/GOV

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO GOVERNADOR
CHEFE DE GABINETE
P O R T A R I A  Nº 033/2022-GAB/GOV

O Chefe de Gabinete do Governador do Amapá, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 22 da Lei 
nº. 0811, de 20 de fevereiro de 2004, atualizada pela Lei 
nº. 1.964, de 22 de dezembro de 2015 e pelo Decreto n°. 
5853 de 31 de dezembro de 2015 e tendo em vista o teor 
do Ofício nº 060101.0077.0250.0131/2022 CG - GAB GOV,

R E S O L V E :

Homologar o deslocamento do servidor ELINALDO DA 
SILVA DANTAS, Gerente Geral do Projeto “Integração”, 
Código CDS-3, lotado neste Gabinete do Governador, 
que viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até 
os municípios de Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí-AP, com 
o objetivo de preparar e acompanhar a visita do Ministro 
da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, aos dois municípios, 
para entrega de produtos da ajuda humanitária às vítimas 
das enchentes na região, no período de 24 a 26.04.22.

CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, em Macapá-
AP, 25 de abril de 2022.
MARCELO IGNACIO DA ROZA
Chefe de Gabinete do Governador

HASH: 2022-0428-0008-7532

HASH: 2022-0428-0008-7609
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PORTARIA Nº 050/2022-CGE/AP

A CONTROLADORA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
nomeada pelo Decreto n.º 0920 de 24 de fevereiro de 
2022, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelos Artigos 37 XI e Artigo 45 do Decreto Estadual n.º 
7.549 de 11 de dezembro de 2013, e tendo em vista o 
disposto nos Artigos 143, 148 e 149 da Lei n.º 8.112, de 
11 de dezembro de 1990;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n 06/2022 
– CGE/AP, das equipes encarregadas de realizar os 
trabalhos de Auditoria de Gestão nos Órgãos e Entidades 
que terão as contas julgadas pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Amapá-TCE/AP, referente ao exercício de 
2021;

CONSIDERANDO a Decisão Normativa n°019/2021-
TCE/AP, de 19 de novembro de 2021, que dispões acerca 
das unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão as 
contas de 2021 julgadas pelo Tribunal, especificando a 
forma, os prazos de entrega e os conteúdos das peças 
complementares que comporão os processos de contas 
desse exercício, nos termos do art. 5°, da Instrução 
Normativa n° 01, de 20 de setembro de2017;

CONSIDERANDO a atribuição conferida à Controladoria-
Geral do Estado pertinente à auditoria nas contas das 
Unidades Jurisdicionadas do Poder Executivo Estaduais 
selecionadas pelo Tribunal de Contas do Estado, inclusive 
quanto à certificação nas contas e ao Parecer do dirigente 
do órgão Central de Controle Interno.

RESOLVE:

Art. 1º – Retirar o servidor Eliomar Sosinho Ribeiro da 
equipe responsável pela elaboração do Relatório de 
Auditoria de Gestão – RAG da Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE/AP);

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Macapá (AP), 27 de abril de 2022.
Patrícia de Almeida Barbosa
Controlador Geral do Estado
(assinado eletronicamente)

HASH: 2022-0428-0008-7608

PORTARIA Nº 49/2022 – CGE-AP

Dispõe sobre a retomada gradual e responsável das 
atividades presenciais e do atendimento externo na 
Controladoria-Geral do Estado do Amapá.

A CONTROLADORA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas nos incisos 
I e XI do art. 37 do Decreto Estadual n° 7.549, de 11 de 
dezembro de 2013,

Considerando a decretação da retomada gradual e 
responsável das atividades dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual por meio do Decreto n° 1.645, 
de 04 de abril de 2022;

Considerando a determinação para a retomada aos 
postos de trabalho dos agentes públicos da Administração 
pública direta, indireta e fundacional do Poder Executivo, 
de acordo com as condições especificadas no art. 6º, 
parágrafos § 1º, § 2º, § 3º do Decreto n° 1.645, de 04 de 
abril de 2022;

Considerando o teor do art. 10º do Decreto n° 1.645, de 
04 de abril de 2022, que faculta o uso de máscara cobrindo 
boca e nariz no interior dos ambientes e estabelecimentos 
abertos, em via pública e no interior de estabelecimentos 
e ambientes fechados;

Considerando, ainda, a necessidade de regulamentar o 
funcionamento interno e externo da Controladoria-Geral 
do Estado durante o processo de retomada das suas 
atividades presenciais.

RESOLVE:

Art. 1º A partir de 04 de abril de 2022, o expediente 
interno e o atendimento externo da Controladoria-Geral 
do Estado obedecerão ao disposto nesta Portaria.

Art. 2º Todos servidores e colaboradores da CGE deverão 
retornar às suas atividades funcionais presencialmente, 
no horário de 8h às 14h.

Art. 3º O retorno das atividades presenciais ocorrerá de 
acordo com escalas de trabalho a serem aprovadas pelo 
Gabinete e pelas Coordenadorias, com a observância 
dos protocolos sanitários, regramentos de distanciamento 
social e de não aglomeração nos ambientes internos, 
dispostos no Anexo I do Decreto n° 1.645, de 04 de 
abril de 2022, e de acordo com as notas técnicas da 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Art. 4º Nos dias em que não estiverem escalados para 
trabalho presencial, os servidores ficarão no regime 
excepcional de teletrabalho, na forma regulamentada na 
Portaria-CGE/AP n° 38, de 17 de março de 2020, com as 
alterações da Portaria-CGE/AP n° 39, de 23 de março de 
2020.

Parágrafo único. Aos servidores em regime excepcional 
de teletrabalho fica vedado o exercício de suas atividades 
fora de seu município de domicílio.

Art. 5º Os servidores submetidos ao regime excepcional de 
teletrabalho estarão submetidos às seguintes obrigações:
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I - cumprimento de metas de desempenho para a execução 
dos trabalhos, pactuadas com a respectiva coordenação;
II – assinatura do termo de aderência ao regime 
excepcional de teletrabalho e ao controle individualizado 
das atividades a serem desenvolvidas, conforme 
formulários que integram, respectivamente, os anexos I 
e II da Portaria-CGE/AP n° 38, de 17 de março de 2020;

Art. 6º Ficarão submetidos exclusivamente ao trabalho 
presencial os servidores e colaboradores que tenham 
recebido as duas doses ou dose única da vacina contra 
a covid-19 e que se enquadrem nas seguintes hipóteses:

I – Coordenadores e gerentes, ou ocupantes de cargo em 
comissão de nível equivalente;
II – Servidores lotados nas unidades administrativas do 
Gabinete, independentemente do vínculo ou função;
III – Servidores lotados na Coordenadoria Administrativo-
Financeira que sejam ocupantes de cargo em comissão 
de qualquer nível, com ou sem vínculo;
IV – Colaboradores de empresas terceirizadas.

Art. 7º As Comissões Sindicância e de Processo 
Administrativo Disciplinar deverão observar ao disposto 
nesta Portaria quando da tomada de depoimentos e de 
outros atos relacionados ao exercício do contraditório e 
da ampla defesa nos processos de suas competências.

Art. 8º Ficam mantidos os seguintes canais para 
atendimento externo da Controladoria-Geral do Estado:

I – Atendimento das manifestações de ouvidoria: www.
ouvamapa.ap.gov.br;
II – Pedidos de acesso à informação: http://esic.ap.gov.br;
III – Pedidos de certidão funcional: www.ecorregedoria.
ap.gov.br;
IV – Outros assuntos e protocolo geral: cge@cge.ap.gov.
br.

Art. 9º Revogam-se a Portaria n° 062/2016/CGE/AP, de 
5 de maio de 2016; a Portaria n° 91/2019/CGE, de 27 
de junho de 2019; a Portaria nº 041/2020-CGE/AP, de 26 
de março de 2020; a Portaria nº 042/2020-CGE/AP, de 1 
de abril de 2020; a Portaria n° 092/2020-CGE, de 18 de 
novembro de 2020; a Portaria nº 52/2021-CGE-AP, de 03 
de agosto de 2021 e a Portaria nº 26/2022 - CGE-AP, de 
07 de março de 2022.

Art. 10º Esta portaria entra em vigor na data da publicação, 
revogadas as demais disposições em contrário, com 
efeitos a contar de 5 de abril de 2022.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Macapá-AP, 26 de abril de 2022.
PATRÍCIA DE ALMEIDA BARBOSA
Controladora-Geral do Estado do Amapá
(assinado eletronicamente)

HASH: 2022-0428-0008-7610

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 040/2022 - CLC/PGE 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº    00022/FUNSEP/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 040/2022 - 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 Microscópio Binocular Comparador 
Balístico, para ser usado no combate e enfrentamento à 
criminalidade violenta, através dos serviços operacionais 
dos exames de confrontos de projetis e estojos de 
armas de fogo, 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 12/05/2022, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 12/05/2022, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 12/05/2022, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 98401-
8757 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita07@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19

HASH: 2022-0428-0008-7517

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 041/2022 - CLC/PGE 

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
 
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº    00057/PGE/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 041/2022 - CLC/PGE
 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através 
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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 baterias 
automotivas em 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 12/05/2022, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 12/05/2022, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 12/05/2022, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 98401-
8757 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, 28 de abril de 2022.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19

HASH: 2022-0428-0008-7518

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 042/2022 - CLC/PGE 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº    00007/PGE/2022
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 042/2022 - 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 dos Serviços de Organização 
e Execução de Eventos e Serviços Correlatos (decoração, 
sonorização, locação e tendas e espaço físico e outros), 
visando atender às necessidades do Gabinete do 
Governador do Estado do Amapá (GABGOV), 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 12/05/2022, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 12/05/2022, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 12/05/2022, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 98401-
8757 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita16@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e 
através do endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19

HASH: 2022-0428-0008-7519

PORTARIA Nº. 034/2022-PCA.

O DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA, no uso das 
atribuições que lhe confere o Art. 23 da Lei Estadual nº 0338 
de 16 de abril de 1997, e Decreto nº 041 de 02 de janeiro de 
2015, tendo em vista Memo. nº S/N /2022-GAB/PCA.

RESOLVE:

ART. 1º - RETIFICAR a portaria 044/2021 de 09 de Agosto 
de 2021, publicada no DOE 7479/2021,  para representar 
a Policia Cientifica junto ao Sistema OUV AMAPÁ/CGE.

Onde se lê:

Membro Titular: Romulo Correa Fernandes (Perito 
Criminal e Corregedor) e Maricleuma Brito Lobato 
(Assistente Administrativo)

Membro Suplente: Raimundo Monte de Oliveira 
(Datilografo)

Leia-se:

Membros: 2 ª instância - Romulo Correa Fernandes (Perito 
Criminal e Corregedor) e 1 ª instância - Kátia Socorro dos 
Santos Menezes (Analista de Finança e Controle)

Membro Suplente: Raimundo Monte de Oliveira 
(Datilografo)

ART.2º.  -  REVOGAM-SE as disposições em contrário.

ART.3º.  -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Macapá-AP, 28 de Maio de 2022.
SALATIEL GUIMARÃES
Diretor Geral PCA

HASH: 2022-0428-0008-7567

PORTARIA Nº. 035/2022-PCA.

O DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA, no uso 
das atribuições que lhe confere o Art. 23 da Lei Estadual 
nº 0338 de 16 de abril de 1997, e Decreto nº 041 de 02 de 
janeiro de 2015, tendo em vista Memo. nº Ofício circular: 
410101.0079.0655.0009/2021GAB-CGE.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR a partir da presente data os servidores 
abaixo relacionados, para representar a Policia Cientifica 
na coordenação da Carta de Serviço ao Usuário –CGE.

Membros:

Katia Socorro dos Santos Menezes (Assistente de 
Finanças e Controle)

Wanderley Trindade de Souza ( Analista de TI)

Antônio Claudio Ferreira de Jesus – (Agente 
Administrativo)

ART.2º. REVOGAM-SE as disposições em contrário.

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

Macapá-AP, 28 de Maio de 2022.
SALATIEL GUIMARÃES
Diretor Geral PCA

HASH: 2022-0428-0008-7561

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril do ano de dois mil e 
vinte e dois (2022), no auditório da Delegacia Geral de 
Polícia Civil, às 09h:00min., achavam-se presentes os 
Senhores Conselheiros Natos deste Colegiado a saber:  
ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES, 
Delegado-Geral de Polícia Civil/DGPC, SHEILA 
VASQUES DE OLIVEIRA – Corregedora Geral de Polícia 
Civil/CGPC, JOSÉ ROBERTO BARBOSA PRATA - 
Diretor do Departamento de Polícia da Capital/DPC, 
ROGÉRIO CAMPOS SOUZA - Diretor do Departamento 
de Polícia Especializada/DPE, SANDRO SIMEY 

TORRINHA DA SILVA - Diretor do Departamento de 
Polícia do Interior/DPI, ALEXANDRE VERÇOSA DE 
SOUZA – Presidente na SINPOL/AP e DANIEL PAES 
ARAÚJO MARSILI – Presidente da ADEPOL/AP. Em 
seguida, o Conselheiro Presidente deu início à reunião, 
comunicando que o Conselho Superior de Polícia Civil 
(CSPC) estava reunido para deliberar sobre os pontos da 
Pauta de Convocação, sendo o I) Remoção do Delegado 
de Polícia do município de Pracuúba – OFI Nº 137/2022 
– DPI.  Sobre o ofício, subscrito pelo Conselheiro SANDRO 
TORRINHA, Diretor do Departamento de Polícia do 
Interior, o Conselheiro explicou ao colegiado que após o 
duplo homicídio ocorrido no município de Pracuúba entre 
os dias 21 e 23 de janeiro do corrente ano, vários 
munícipes passaram a cogitar o suposto envolvimento do 
Delegado de Polícia CEZAR AUGUSTO VIEIRA, motivo 
pelo qual a Corregedoria-Geral de Polícia expediu 
recomendação para o afastamento da Autoridade Policial 
da localidade, visando preservar a imparcialidade, a 
transparência e a isenção das investigações (OFÍCIO No 
350101.0077.2529.0031/2022 CORREGEDORIA - 
DGPC). A Conselheira SHEILA VASQUES, enquanto 
Corregedora-Geral de Polícia Civil, aduziu que os fatos 
estão sob investigação na Corregedoria por meio do AIPA 
n. 15/2022 e do Inquérito Policial n. 02/2022, sem indícios 
conclusivos sobre a participação ou não o Delegado de 
Polícia. O Conselheiro ROGÉRIO CAMPOS asseverou 
que, visando preservar a imagem da instituição e do 
próprio Delegado de Polícia, a fim de evitar qualquer 
futura alegação de parcialidade nas investigações, 
mostra-se conveniente a remoção a bem da disciplina, 
nos termos do art. 50, § 1º, III, da Lei Orgânica da Polícia 
Civil. O Presidente do Conselho submeteu o caso à 
votação e, por unanimidade, os Conselheiros decidiram 
pelo afastamento por conveniência da disciplina, em 
razão da instauração de inquérito policial, por fato 
relevante ocorrido na circunscrição policial em que o 
Delegado de Polícia CEZAR AUGUSTO VIEIRA se 
encontra lotado, até que as investigações sejam 
concluídas e sem ajuda de custo, nos termos do art. 50, § 
3º, da Lei Orgânica da Polícia Civil. Considera-se motivo 
do afastamento a preservação da imparcialidade das 
investigações, bem como a preservação do nome da 
instituição e do próprio Delegado de Polícia investigado. 
Os Conselheiros decidiram, ainda, que o Delegado 
removido ficará à disposição do Diretor do Departamento 
de Polícia do Interior para ser lotado provisoriamente 
onde houver necessidade. O Presidente do Conselho 
expôs aos demais conselheiros o segundo item da pauta 
de convocação, qual seja: II) Avaliação Especial de 
Desempenho – AED/PC-AP do servidor CAMECRAN 
JOSÉ DIAS DA SILVA, Agente de Polícia Civil – OFE Nº 
046/2022 GAB SEJUSP. Foi relembrado que o servidor 
questionou anteriormente perante o Conselho a 
suspensão da avaliação do seu estágio probatório, 
determinada inicialmente pela Corregedora-Geral de 
Polícia Civil, ocasião em que o colegiado firmou a seguinte 
tese em relação a servidores que, em estágio probatório, 
são cedidos para exercício em outros órgãos: “Fica 
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suspensa a avaliação do Estágio Probatório: (1) dos 
servidores que forem cedidos a outros órgãos ou 
instituições durante os 36 primeiros meses após a 
nomeação, por ausência de efetivo exercício policial civil, 
mesmo que os órgãos cessionários sejam vinculados à 
Segurança Pública” (Ata da Reunião do 23/09/2022). 
Inconformado, o servidor apôs pedido de reconsideração 
que foi indeferido. O fato novo que se apresenta é que foi 
realizada Avaliação Especial de Desempenho do servidor 
junto ao órgão para o qual se encontra cedido, o Grupo 
Tático Aéreo (GTA), vinculado diretamente à Secretaria 
de Justiça e Segurança Pública, em documento subscrito 
pelo próprio Secretário. O Conselho deliberou pelo 
conhecimento do recurso. No mérito, o Conselheiro 
ROGÉRIO CAMPOS aduziu que não há margem recursal, 
inclusive porque a própria Lei Estadual n. 0883/2005 veda 
a cessão de servidor em estágio probatório. A Conselheira 
SHEILA VASQUES relembrou os fundamentos da decisão 
proferida pelo colegiado no dia 23/09/2022, no sentido 
que mesmo que o servidor esteja cedido a outro órgão da 
Administração no exercício de atividade policial estranha 
ao exercício efetivo da atividade policial civil, que possui 
requisitos próprios e exige perfil do servidor inerente às 
suas respectivas funções, seja de Agente de Polícia, 
Oficial de Polícia ou Delegado de Polícia, impõe-se a 
suspensão do estágio probatório, que seria um ônus a ser 
suportado pelo servidor cedido. O Presidente do Conselho 
submeteu o caso à votação e, por maioria, o recurso foi 
indeferido, mantendo-se a suspensão da análise do 
estágio probatório do servidor recorrente, motivo pelo 
qual o Conselho não homologou a Avaliação Especial de 
Desempenho encaminhada pela Secretaria de Justiça e 
Segurança Pública, em razão da sua inadequação com o 
previsto na Lei Orgânica da Polícia Civil. Vencido o 
Conselheiro ALEXANDRE VERÇOSA, que ponderou 
que em relação aos servidores cedidos deve-se fazer 
uma diferenciação, pois se estiver afastado da instituição, 
cedido a outro órgão em exercício de atividade policial, no 
interesse da Administração Pública, não deve ser 
penalizado com a suspensão do seu estágio probatório. 
Passando a análise por parte dos Conselheiros do terceiro 
item da pauta, qual seja, III) Definição das atribuições das 
seguintes unidades policiais: 7ª DP, 8ª DP e Coordenação 
do CIOSP/MACAPABA. A Conselheira SHEILA VASQUES 
asseverou que a Corregedoria-Geral apresentou Minuta 
com a divisão e redistribuição das unidades policiais da 
Capital, considerando a criação de novos bairros e novas 
unidades policiais, inclusive uma delas foi a 8ª Delegacia 
de Polícia. Assim, após detida análise do Corregedor 
SÉRGIO GROTT, inclusive com diálogo com os titulares 
da 7ª DP, 8ª DP e Coordenação do CIOSP/MACAPABA, 
foi apresentada nova divisão circunscricional. A 
Conselheira informou que existem algumas demandas na 
Corregedoria envolvendo a divisão de atribuições das 
supracitadas unidades policiais, havendo patente 
necessidade de divisão, de fato, dos servidores e das 
atribuições das unidades. O Conselheiro ROBERTO 
PRATA, contudo, propôs que a separação dos servidores 
e procedimentos da 7ª, 8ª DPs e CIOSP do Macapaba 

fosse realizada tão somente após o término da reforma da 
7ª Delegacia de Polícia, prevista para junho do corrente 
ano. O representante da ADEPOL/AP DANIEL MARSILI 
manifestou preocupação com a fixação de atribuições ao 
Coordenador do CIOSP Macapaba, defendendo que 
deveriam ser estabelecidas, então, as atribuições dos 
coordenadores dos demais CIOSPs, a exemplo do CIOSP 
do Pacoval, CIOSP do Novo Horizonte e CIOSP do 
Congós. Após breve discussão sobre os pontos positivos 
e negativos desse modelo de divisão circunscricional, os 
Conselheiros acordaram em retirar de pauta o tema, até 
que a Corregedoria-Geral retificasse a minuta de divisão 
das atribuições das unidades policiais, colhendo 
informações pertinentes dos delegados titulares 
envolvidos e, inclusive, dos coordenadores dos outros 
CIOSPs. Apresentando o último item da pauta de votação, 
o Presidente do Conselho expôs o item IV) sobre 
concessões de honrarias descritas no art. 1º da Portaria 
nº 401/2021 -DGPC, referentes à Semana do Policial 
Civil. Conforme previamente disponibilizado aos 
conselheiros, a Portaria sobredita regulamenta no âmbito 
da Polícia Civil do Amapá a concessão de honrarias a 
autoridades e a Policiais Civis, descrevendo condutas 
dignas de reconhecimento, como forma de homenagear 
aqueles que, de algum modo, prestaram serviços notórios 
e relevantes para Instituição Policial.  Em relação às 
Comendas de Mérito, condecoração máxima concedida a 
autoridades que no exercício da função pública prestem 
notórios serviços à Polícia Judiciária Civil, os Conselheiros 
decidiram, por unanimidade, conceder a Comenda de 
Mérito às seguintes autoridades: Governador do Estado 
do Amapá, ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA; 
Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, 
Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA; 
Presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, JOSÉ 
CARLOS CARVALHO BARBOSA; Conselheira do 
Tribunal de Contas do Amapá, ex-Deputada Estadual e 
Delegada de Polícia MARÍLIA BRITO XAVIER GÓES, 
todas as autoridades de importância indelével no 
crescimento da instituição, sempre defendendo e 
apoiando as demandas apresentadas pela Instituição 
Policial, representativas da importância dos Poderes 
constituídos. Em relação ao Diploma de Mérito Policial – 
Amigo da Polícia Civil, os Conselheiros acordaram em 
conceder a honraria às seguintes autoridades/cidadãos: 
Senhor ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA, senhor 
ANTÔNIO PINHEIRO TELES JÚNIOR, Senhora 
Secretária da Secretaria de Estado da Administração do 
Amapá SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, Senhor 
Secretário da Secretaria de Estado do Planejamento do 
Amapá EDUARDO CORRÊA TAVARES, Senhor 
Procurador-Geral do Estado do Amapá NARSON DE SÁ 
GALENO, Senhor Secretário da Secretaria de Justiça e 
Segurança Pública do Amapá JOSÉ CARLOS CORRÊA 
DE SOUZA. No que diz respeito às Placas de Homenagens, 
concedidas aos Policiais Civis, individualmente ou em 
equipe, que se destacaram pelo profissionalismo e 
desempenho nas operações policiais de grande 
relevância, os Conselheiros acordaram em concedê-las 
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aos seguintes policiais, em razão da forte atuação no 
combate ao crime organizado, inclusive com operações 
interestaduais: Delegados de Polícia ESTÉFANO DA 
SILVA SANTOS e ANDERSON RAMOS GOMES; 
Agentes de Polícia DIEGO GUEDES GUIMARÃES, 
BRUNO LACERDA RODRIGUES, FABRÍCIO AUGUSTO 
FARIAS DOS SANTOS. Pela produtividade, tratando-se 
de critério objetivo, que sopesa qualidade e quantidade 
dos procedimentos policiais, os conselheiros acordaram 
em homenagear os seguintes Delegados de Polícia, 
conforme a categoria e Departamento de Lotação: DPC, 
com maior número de procedimentos concluídos em 
2021, com 433 procedimentos: Delegado de Polícia 
ISMAEL LUCAS CAMELO DO NASCIMENTO; com 
maior número de inquéritos policiais concluídos em 2021, 
com 175 inquéritos, Delegado de Polícia EDUARDO 
MARCHETTE QUADROTTI; DPE, com maior número de 
procedimentos concluídos em 2021, com 298 
procedimentos: Delegada de Polícia JOSYMÁRIA 
COELHO JORGE; com maior número de inquéritos 
policiais concluídos em 2021, com 190 inquéritos, 
Delegada de Polícia SANDRA DE FÁTIMA DANTAS; 
DPI, com maior número de procedimentos concluídos em 
2021, com 463 procedimentos: Delegado de Polícia 
ANDERSON RAMOS GOMES; com maior número de 
inquéritos policiais concluídos em 2021, com 167 
inquéritos, Delegado de Policia BRUNO BRÁZ 
CORDEIRO.  O Conselho decidiu, ainda, conceder Placas 
de Homenagem ao Agente de Polícia Civil PAULO 
HENRIQUE DE OLIVEIRA CORRÊA e à Psicóloga 
YTALA KISSY DIAS DA SILVA, em razão da dedicação 
excepcional ao serviço, destacando-se pelo zelo para 
com a vida humana, com notável proatividade ao prestar 
os primeiros socorros que possibilitaram a reanimação de 
Raimundo de Oliveira Gois. Atitudes como essa 
sobrelevam a Instituição e demonstram profissionalismo 
digno de ser ressaltado perante todos os servidores 
Policiais Civis e a sociedade. A respeito da Medalha de 
Mérito Policial de Investigação - Eugène-François 
Vidocq, concedida a Policiais Civis que se destaquem em 
investigações policiais de difícil solução ou empregando 
novas técnicas de aferição de autoria e materialidade de 
infrações penais, prospectando o nome da Polícia Civil do 
Estado do Amapá, os Conselheiros acordaram em 
conceder a Medalha para a equipe da 1ª Delegacia de 
Polícia de Santana, mais precisamente aos policiais que 
atuaram na investigação do homicídio da criança ANA 
JÚLIA PANTOJA, de apenas 05 anos de idade, 
culminando na identificação e prisão rápida dos autores 
do crime que abalou toda sociedade, tratando-se dos 
Delegados de Polícia VICTOR CRISPIM VINAGRE, 
FELIPE RODRIGUES DA SILVA, RAPHAEL PAULINO 
DOS SANTOS LIMA; dos Agentes de Polícia LUIS 
HUMBERTO DA SILVA BAÍA, ELIAS MENDONÇA DE 
BRITO GADELHA, MARCO ANTÔNIO PRESTES DA 
CUNHA, WELLINTON BENJO DA CRUZ, HERIVELTON 
CARLOS OLIVEIRA PICANÇO, e do Oficial de Polícia 
Civil SANDREADSON SANTOS PEREIRA. Em relação à 
Medalha de Mérito Policial de Gestão – Peter Drucker, 

concedida a Policiais Civis que se destaquem na gestão 
estratégica eficiente, inovando e aprimorando métodos de 
captação de recursos, gestão de pessoas, ou técnicas ou 
métodos análogos em benefício da Instituição, o 
Representante da ADEPOL/AP DANIEL MARSILI pediu a 
palavra e aduziu que a honraria deveria ser concedida ao 
próprio gestor da Instituição, Delegado-Geral de Polícia 
Civil ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES, 
em razão de sua metodologia de trabalho com forte viés 
voltado para a gestão para o resultado, estimulando a alta 
produtividade institucional, o que possibilitou a prospecção 
da instituição perante toda a sociedade amapaense e, 
inclusive, nacionalmente. O Presidente do Conselho 
aduziu que a criação das honrarias teve como objetivo 
reconhecer o trabalho de outros colaboradores dentro da 
instituição e não o Delegado-Geral. Em respeito à 
imparcialidade do Conselho, absteve-se de continuar 
presidindo a reunião, passando a condução para a Vice-
Presidente, SHEILA VASQUES, que dando continuidade 
submeteu o nome do Delegado-Geral ANTONIO 
UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES à apreciação, 
sendo aprovado por unanimidade pelos demais 
conselheiros como merecedor da Medalha de Mérito 
Policial de Gestão. Continuando, os Conselheiros 
discutiram alguns nomes de outros possíveis agraciados 
com a Medalha, restando acordado a Oficial de Polícia 
Civil ROSÂNGELA DA SILVA COSTA era merecedora da 
honraria, pois mesmo passando por tratamento médico, 
enquanto Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, 
demonstrou espírito abnegado e teve papel 
importantíssimo na organização das aquisições de 
materiais de proteção individual e organização da 
vacinação dos Policiais Civis durante a pandemia do 
COVID-19, o que, certamente, ajudou a preservar a vida 
de diversos servidores policiais e seus familiares; Por fim, 
como reconhecimento pela proatividade, prestatividade e 
afinco na Unidade de Informática, com enorme 
responsabilidade pela implantação do Sistema PPe na 
Polícia Civil, os Conselheiros acordaram em agraciar o 
Agente de Polícia  HARLEY SANTOS DE SOUSA. As 
honrarias serão entregues aos Policiais e Autoridades 
agraciadas no dia 18 de abril de 2022, em cerimônia 
alusiva ao dia do Policial Civil. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião. E, para constar, eu PAULO 
REYNER CAMARGO MOUSINHO, Chefe de Gabinete, 
ora secretário do Conselho Superior de Polícia, nos 
termos do art. 23, VI, da Lei Estadual n. 0883/2005, redigi, 
lavrei e datei a presente ata, que após lida, vai assinada 
por mim e por todos os presentes.

ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES
Delegado-Geral de Polícia Civil/DGPC

JOSÉ ROBERTO BARBOSA PRATA
Diretor de Departamento de Polícia da Capital/DPC

SANDRO SIMEY TORRINHA DA SILVA
Diretor do Departamento de Polícia do Interior/DPI

ROGÉRIO CAMPOS SOUZA
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Diretor de Departamento de Polícia Especializada/DPE

ALEXANDRE VERÇOSA DE SOUZA
Presidente na SINPOL

PAULO REYNER CAMARGO MOUSINHO
Secretário/Chefe de Gabinete

DANIEL PAES ARAÚJO MARSILI
Presidente da ADEPOL/AP

HASH: 2022-0428-0008-7534

PORTARIA N.º 083, DE 13 DE ABRIL DE 2022, DA 
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DGPC

Homologa o deslocamento de servidores e autoriza o 
pagamento de diárias.

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, I, IV, V, XVIII 
e XIX, da Lei Orgânica n.° 0883, de 23.03.2005, e Decreto 
n.° 1182, de 23.04.2018, publicado no DOE n.° 6666, e 
tendo em vista o Ofício n.º 350101.0077.2158.0330/2022 
DGPC/GAB – DGPC,

R E S O L V E:

Art. 1º. HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
VINICIUS NUNES DE PAULA, Delegado de Polícia Civil 
– DEPOL/DPI, Matrícula n.º 9670440; HERISSON SILVA 
DE OLIVEIRA, Agente de Polícia Civil – DECIPE/DPE, 
Matrícula n.º 370045; IVANILDO DUARTE DA SILVA, 
Agente de Polícia Civil – CORE/DGPC, Matrícula n.º 
346047; e KELLI CRISTINA FELIX CECILIO, Oficial de 
Polícia Civil – CORE/DGPC, Matrícula n.º 923796, que se 
deslocaram desta capital Macapá/AP até o município de 
Pracuúba/AP, no período de 20.02.2022 a 23.02.2022, em 
missão policial.

Art. 2º. De acordo com a Lei n.º 0066, de 03.05.1993, Lei 
n.º 0883, de 23 de março de 2005, e Decreto n.º 1472, de 
04.04.2002, autorizo o pagamento de 04 (quatro) diárias 
a cada servidor(a).

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.
ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES
Delegado-Geral de Polícia Civil do Amapá

HASH: 2022-0428-0008-7569

PORTARIA N.º 086, DE 14 DE ABRIL DE 2022, DA 
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DGPC

Homologa o deslocamento de servidores e autoriza o 
pagamento de diárias.

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, I, IV, V, XVIII 
e XIX, da Lei Orgânica n.° 0883, de 23.03.2005, e Decreto 
n.° 1182, de 23.04.2018, publicado no DOE n.° 6666, e 
tendo em vista o Ofício n.º 350101.0077.2964.0002/2022 
DRACO – DGPC,

R E S O L V E:

Art. 1º. HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
ANDERSON RAMOS GOMES, Delegado de Polícia 
Civil – DPMZG/DPI, Matrícula n.º 9670580, e BRUNO 
LACERDA RODRIGUES, Agente de Polícia Civil – 
DRACO/DGPC, Matrícula n.º 940488, que se deslocaram 
desta capital Macapá/AP até o Estado do Rio de Janeiro, 
no período de 13.03.2022 a 18.03.2022, em missão 
policial.

Art. 2º. De acordo com a Lei n.º 0066, de 03.05.1993, Lei 
n.º 0883, de 23 de março de 2005, e Decreto n.º 1472, de 
04.04.2002, autorizo o pagamento de 06 (seis) diárias a 
cada servidor.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.
ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES
Delegado-Geral de Polícia Civil do Amapá

HASH: 2022-0428-0008-7562

PORTARIA N.º 087, DE 18 DE ABRIL DE 2022, DA 
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DGPC

Institui a Comissão Especial de Inventário, referente ao 
exercício 2022.

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, I, IV, V, XVIII 
e XIX, da Lei Orgânica n.° 0883, de 23.03.2005, e Decreto 
n.° 1182, de 23.04.2018, publicado no DOE n.° 6666, e 
tendo em vista o Ofício n.º 350101.0077.2332.0027/2022 
PATRIMÔNIO - DGPC,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear os servidores ROBEVAL DUARTE 
TOURINHO, Agente de Polícia Civil, Matrícula n.º 
947466; PAULO DA SILVA TRINDADE, Datilógrafo, 
SIAPE n.º 1019229 e WILSON DA COSTA SILVA, Agente 
Administrativo, Matrícula n.º 495824, para compor a 
Comissão Especial de Inventário, referente ao exercício 
2022, para fins de procedimentos administrativos de 
natureza patrimonial.

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

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.
ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES
Delegado-Geral de Polícia Civil do Amapá

HASH: 2022-0428-0008-7580
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PORTARIA N.º 088, DE 20 DE ABRIL DE 2022, DA 
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DGPC

Homologa o deslocamento de servidor e autoriza o 
pagamento de diárias.

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, I, IV, V, XVIII 
e XIX, da Lei Orgânica n.° 0883, de 23.03.2005, e Decreto 
n.° 1182, de 23.04.2018, publicado no DOE n.° 6666, e 
tendo em vista o Ofício n.º 350101.0077.2324.0276/2022 
DPI – DGPC,

R E S O L V E:

Art. 1º. HOMOLOGAR o deslocamento do servidor 
CARLOS ALBERTO DA CRUZ SOLEDADE, Escrivão 
de Polícia Civil – DEPOL/DPI, SIAPE n.º 1012310, que 
se deslocou desta capital Macapá/AP até o município 
de Tartarugalzinho/AP, no período de 17.03.2022 a 
23.03.2022, em missão policial.

Art. 2º. De acordo com a Lei n.º 0066, de 03.05.1993, Lei 
n.º 0883, de 23 de março de 2005, e Decreto n.º 1472, de 
04.04.2002, autorizo o pagamento de 07 (sete) diárias a 
cada servidor.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.
ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES
Delegado-Geral de Polícia Civil do Amapá

HASH: 2022-0428-0008-7572

PORTARIA N.º 092, DE 27 DE ABRIL DE 2022 DA 
DELEGACIA-GERAL DE POLICIA CIVIL – DGPC

Autoriza a substituição da membresia da Comissão da 
Sindicância Administrativa Disciplinar n.º: 003/2022-
DGPC.

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, da Lei 
n.º 0883, de 23 de março de 2005 e pelo Decreto n.º 1182, 
publicado no DOE n.º 6666, de 23 de abril de 2018, c/c 
os artigos 159, 161, 164, 165, 166 e seguintes da Lei n.º 
066/93;

CONSIDERANDO os motivos expostos no Requerimento 
subscrito pelo membro da Comissão da Sindicância 
Administrativa Disciplinar n.º 003/2022-DGPC, designada 
para apurar os fatos narrados na Portaria nº. 068/2022-
DGPC, que solicitou a sua substituição, a qual foi deferida, 
nos termos do Despacho proferido e a fim de não ocorrer 
prejuízo a apuração das investigações,

RESOLVE:

I – DESIGNAR o Exmo. Delegado de Polícia Civil 

LEONARDO FABRÍCIO PEREIRA LEITE, matrícula n.º 
1027646, como membro da Comissão em substituição ao 
Exmo. Delegado de Polícia JÚLIO CÉSAR DARQUES 
DA SILVA, matrícula n.º 1027476, para dar continuidade 
aos trabalhos de investigação da Sindicância supracitada.

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

III – Esta Portaria em vigor a partir da data de sua 
Publicação.

Antonio Uberlândio de Azevedo Gomes
Delegado-Geral de Polícia Civil

HASH: 2022-0428-0008-7604

PORTARIA N.º 091, DE 27 DE ABRIL DE 2022 DA 
DELEGACIA-GERAL DE POLICIA CIVIL – DGPC

Autoriza a prorrogação de prazo para conclusão dos 
trabalhos da Comissão da Sindicância  Administrativa 
Disciplinar n.º 012/2021-DGPC.

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, 
da Lei n.º 0883, de 23 de março de 2005 e pelo Decreto 
n.º 1182, publicado no DOE n.º 6666, de 23 de abril de 
2018, c/c art. 30 da Lei Federal nº 11.490, de 20 de junho 
de 2007, e tendo em vista a delegação constante na 
cláusula quarta, item 4.1, letras “a” e “g”, do Termo de 
Convênio firmado entra a União Federal, por intermédio 
do Ministério do Orçamento e Gestão e o Estado do 
Amapá, em 20.06.2016, com fulcro no art. 18 e 19 da Lei 
nº 13.681, de 18 de junho de 2018, c/c o parágrafo único 
do artigo 145, da Lei Federal nº 8.112/90, e

CONSIDERANDO os motivos expostos no Ofício n.º 
350101.0077.3188.00054/2022-Comissões PAD e 
SAD - DGPC, subscrito pela Presidente da Sindicância 
Administrativa Disciplinar n.º 012/2021-DGPC, os quais 
justificam a necessidade de prorrogação do prazo para a 
conclusão dos respectivos trabalhos,

RESOLVE:

PRORROGAR, por 30 dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da Comissão designada para apurar os fatos 
narrados na Portaria inaugural nº 285/2021-DGPC, a 
contar do primeiro dia subseqüente ao término do período 
inicial, concedido nos termos da Portaria de novo ato 
designatório n.º 067/2022-DGPC.

Dê-se ciência. Publique-se e Cumpra-se.
Antonio Uberlândio de Azevedo Gomes
Delegado-Geral de Polícia Civil

HASH: 2022-0428-0008-7602
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Secretaria de Ciência e Tecnologia

PORTARIA Nº 009/2022 – SETEC/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº0126 de 07 de janeiro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1°.  DESIGNAR o servidor abaixo relacionado para 
atuar na fiscalização e acompanhamento do Contrato n° 
0001/2022 - SETEC Contratação de Serviço de Solução 
Integrada de Centro de Desenvolvimento, Manutenção e 
Sustentação de Sistema (Fábrica de Software), Visando 
Atender as Necessidades desta Secretaria de Estado 
da Ciência e Tecnologia – SETEC estabelecido entre 
a SETEC e a empresa MSB TECNOLOGIA LTDA, na 
condição de Fiscal de Contrato.

André Tavares De Jesus, mat. 0970963-0-02

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. 

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

RAFAEL PONTES LIMA
Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia
Macapá-AP, 28 de abril de 2022.

HASH: 2022-0428-0008-7578

Secretaria de Transporte

ERRATA-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:

RETIFICAR  a Portaria nº 105/2022-SETRAP,  de 27 
de Abril de 2022, que passa a vigorar com a seguinte 
alteração:

ONDE SE LÊ:

” NO PERIODO DE 04 A 06/02/2022”

LEIA-SE:

“ NO PERÍODO DE 04 A 06/05/2022”

Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 28 DE ABRIL DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUSA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado de Transporte

HASH: 2022-0428-0008-7530

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 002/2022-SETRAP

PARTES: Estado do Amapá por intermédio da Secretaria 
de Estado de Transportes – CONCEDENTE e Município de 
Tartarugalzinho, por intermédio da Prefeitura Municipal de 
Tartarugalzinho - CONVENENTE. OBJETO: Cooperação 
mútua entre o entre o Estado do Amapá, por intermédio 
da Secretaria de Estado de Transportes e o Município de 
Tartarugalzinho, por intermédio da Prefeitura Municipal 
de Tartarugalzinho para repasse, pelo CONCEDENTE, 
de 41.500 (quarenta e um mil e quinhentos) litros de 
combustível, tipo óleo diesel S-10 e 38.500 (trinta e oito 
mil e quinhentos) litros de combustível, tipo óleo diesel BS-
500,  com o objetivo de realizar serviços de recuperação 
e manutenção dos ramais de acesso entre a sede do 
município de Tartarugalzinho e as comunidades: Nova 
Vida, Entre Rios, Cedro, Bom Jesus, Andiroba, Ponta 
do Socorro, Lago Novo, Terra Firme, Aporema, Itaubal 
e Limão, pertencentes ao município de Tartarugalzinho, 
totalizando 400 Km de Extensão. VIGÊNCIA: 06 (seis) 
meses ou até o término da sua execução, conforme 
previsto no Plano de Trabalho, contados a partir da 
data da assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, 
Parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o 
Artigo 12, Parágrafo 4º e Artigos 116 e 119, Incisos I e 
XXVIII da Constituição do Estado do Amapá, na Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, em especial o Art. 116 
no Decreto Federal nº 6.170, de 25 de julho de 2007, 
regulamentado pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU 
nº 424, de 24 de novembro de 2016, nos Artigos 16 e 17 
da Lei nº. 4.320/64 e Decreto Estadual nº 0444 de 07 de 
Janeiro de 2011, Decreto Estadual 2678, de 30 de julho 
de 2021, Parecer Jurídico nº 183/2022 - PLCC/PGE/AP 
e outras disposições legais que lhes sejam aplicáveis em 
face do objeto previsto e caracterizado neste Instrumento. 
ASSINAM: Benedito Arisvaldo Souza Conceição 
– Secretário/SETRAP e Bruno Manoel Rezende – 
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Prefeito do Município de Tartarugalzinho. ASSINATURA: 
28/04/2022

Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Secretário – SETRAP

HASH: 2022-0428-0008-7598

PORTARIA Nº 102/2022-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- HOMOLOGAR o deslocamento dos  Servidores 
abaixo relacionados,  da  Sede de suas atribuições 
Macapá/AP, até o município de  Laranjal do Jarí  - AP, 
com o objetivo de Realizarem fiscalização e controle nos 
horários de chegada e saída dos ônibus e fiscalizar o 
transporte clandestino  , no período de  25 a 27/04/2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR             
Chefe da DTTR/DT – CDS-2

MICHELANGELO GOMES DE ALMEIDA Resp. ATIV. DE 
Fiscalização/DTTR-CDI-2

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

MACAPÁ-AP, 26  DE ABRIL  DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado de Transportes

HASH: 2022-0428-0008-7526

PORTARIA Nº 103/2022-SETRAP

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

RESOLVE:

Art. 1º - HOMOLOGAR o deslocamento dos Servidores 
abaixo relacionados,   da Sede de suas atribuições 
Macapá/AP, até o Município de LARANJAL DO JARI - AP  
, com o objetivo  de fiscalizar a execução dos serviços 
referente ao Contrato nº 018/2021-SETRAP    , no período 
de  20 a 22/04/2022.

ELDENOR TORRES DE CARVALHO Resp. Ativ. 
Fiscalização/DOV-CDI-2

ORZANELLE NERY MAGNO E SILVA Analista em 
Infraestrutura

LUIZ CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA Resp. Ativ. II/
DET-CDI-2

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

MACAPÁ-AP, 26  DE ABRIL DE 2022
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0428-0008-7535

Secretaria de urismoT

PORTARIA Nº 013/2022 – SETUR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº1550, de 
10 de abril de 2019, e considerando o Oficio nº 028/2022 
SEMTUR/Calçoene, de 12 de abril de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para se deslocarem 
da sede de suas atribuições em Macapá, até o município 
de Calçoene, no período de 05 a 09 de maio de 2022, 
para executar a demanda de solicitação de apoio em 
participação do 1º Festival do Açaí, com o objetivo de 
fomentar e aumentar a divulgação do turismo no município.

Celson Luiz da Costa Chagas – Chefe do Núcleo Setorial 
de Planejamento;
Patrik Fernando Pereira – Chefe da Divisão de 
Fortalecimento do Turismo;
Edson Tavares da Silva – Chefe da Divisão de Difusão 
e Atendimento;
Ozeas Cruz Neves – Chefe da Divisão de Informação e 
Documentação.
 
Art. 2º - Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
ROSA JANAÍNA DE LACERDA MARCELINO ABDON
Secretária De Estado Do Turismo
Decreto nº 1550/2019-GEA

HASH: 2022-0428-0008-7529

Secretaria de Segurança

PORTARIA Nº 09/2022- UCC/FUNSEP

O PRESIDENTE DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA-FUNSEP/AP, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 123 da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei nº 1.335, de 18/05/2009, Lei nº 2357, 
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de 23/06/2018 (DOE-AP 6708, de 28/06/2018), Decreto 
Nº 3452, de 04/09/2019 (DOE-AP 6756, de 05/09/2018) 
e pelo Decreto Governamental n° 0792, de 26/03/2018 
(DOE-AP 6648, 26/03/2018), RESOLVE:

1. Designar a Comissão de recebimento, fiscalização e 
acompanhamento do CONTRATO nº 12/2022-FUNSEP 
referente a AQUISIÇÃO DA LICENÇA VITALÍCIA 
DO SOFTWARE PRO-SANEAMENTO VERSÃO 19 
PERSONALIZADO COM MÓDULO DE EXPORTAÇÃO 
IFC, com recursos do FUNSEP, visando atender o Plano 
de Ação 2019/2020 referente ao Eixo Enfrentamento à 
Criminalidade Violenta do Fundo Nacional de Segurança 
Pública - FNSP, conforme Processo PRODOC nº 
0023.0279.1896.0007/2022-FUNSEP, Processo de 
Utilização SIGA nº 0006/FUNSEP/2022 e Termo de 
Inexigibilidade nº 06/2022-FUNSEP, os servidores a 
seguir discriminados:

- FRANCISCO GERVANIO DA SILVA MACHADO 
(FISCAL) – Matrícula 0106815-6-04;

- WALESON MAGAVE MONTEIRO (SUPLENTE) – 
Matrícula 0117542-4-02;

2. A presente designação tem por fundamento os termos 
do art. 15, §8º e art. 67, §1º e §2º, bem como o art.73, I 
e alíneas “a” e “b”, do inciso II, § 1º a 4º da Lei n. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 c/c o Art. 17, §1º, do Decreto 
Estadual nº 4026, de 06 de Novembro de 2009.

3. Competirá a Comissão designada a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo (TRD), após a efetiva 
entrega do objeto contratado, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis; anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas ao objeto.

4. As decisões e as providências que ultrapassarem 
as competências da comissão deverão ser informadas 
a UCC/SEJUSP, em tempo hábil, para a adoção das 
medidas pertinentes.

5. Os integrantes da comissão poderão ser substituídos a 
qualquer tempo, a pedido, ex-offício ou por necessidade 
de serviço, desde que devidamente justificado o motivo.

6. A Fiscalização de que trata esta Portaria será realizada a 
contar da data de assinatura do Contrato, permanecendo 
até o cumprimento total da obrigação.

7. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

8. Dê-se Ciência e Cumpra-se.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Presidente do FUNSEP/AP
 
HASH: 2022-0428-0008-7600

PORTARIA Nº 011/2022-CORREG/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.

CONSIDERANDO a instauração da Sindicância nº 
001/2022 – CORREG/SEJUSP, com nomeação dos 
membros da Comissão através da Portaria nº 006/2022- 
CORREG/SEJUSP, publicada no Diário Oficial nº 7.627, do 
dia 16.03.2022, para averiguar irregularidades apontadas 
na execução do Convênio Federal nº 664/2008;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 
330101.0077.1251.0015/2022-GGI/SEJUSP, em que a 
Comissão Sindicante solicita prorrogação do prazo;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder prorrogação do prazo da Sindicância 
001/2022- CORREG/SEJUSP, por mais 30 (trinta) dias, a 
contar de 16 de abril de 2022, para apuração e conclusão 
dos procedimentos.

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

Macapá, 27 de abril de 2022.
José Carlos Corrêa de Souza – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-0428-0008-7558

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022-FUNSEP/AP

PROCESSO: SIGA Nº 00009/FUNSEP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO 
TUBULAR RÍGIDA HÍBRIDA (ETRH) MODELO DGS 600.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, “caput” c/c art. 26, incisos 
II e III da Lei Federal N.º 8.666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos)

CONTRATADA: DSG INDUSTRIAL LTDA, CNPJ nº 
03.222.543/0001-41

Valor Contratado: R$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta 
e oito mil reais)

JUSTIFICATIVA: A contratação direta, por Inexigibilidade, 
dar-se-á em razão da necessidade de proporcionar 
melhorias nas condições de trabalho da Polícia Civil do 
Estado do Amapá, com o objetivo de apurar as infrações 
penais, exceto as de natureza militar, sendo necessário 
cumprimento de diligências, bem como patrulhamento 
para fiscalização e repressão a crimes hediondos, 
ambientais e outros, otimizando os serviços prestados à 
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sociedade amapaense. Assim, cumpridas as exigências 
legais os requisitos do artigo 26, inciso II e III, da Lei 
Federal nº 8.666/93, submetemos o presente Termo de 
Inexigibilidade Licitatória à apreciação e RATIFICAÇÃO 
de Vossa Excelência, para posterior publicação no Diário 
Oficial do Estado como condição de eficácia legal.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
Assinado digitalmente SIGDOCS
José Carlos Machado dos Santos– 1° TEN BM RR
Presidente da CPL/SEJUSP

Assinado digitalmente SIGDOCS
Isis Kelly Castelo
Secretária da CPL/SEJUSP

HASH: 2022-0428-0008-7577

Secretaria de Desenvolvimento
das Cidades

ERRATA

Retifica-se publicação do Extrato de Convênio nº 003/2022-
SDC/GEA, publicada no Diário Oficial do Estado, edição 
nº 7642, pág.29-30, circulação em 05/04/2022.

ONDE SE LÊ:

(...) sendo R$ 283.300,58 (duzentos e trinta e oito mil, 
trezentos reais e cinquenta e oito centavos)

LEIA-SE:

(...) sendo R$ 238.300,58 (duzentos e trinta e oito mil, 
trezentos reais e cinquenta e oito centavos).

Macapá / AP, 28 de abril de 2022.
Augusto Wanderlley Aragão da Silva Junior
Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades 
Interino
Decreto nº 2095/2022

HASH: 2022-0428-0008-7589

EXTRATO DE CONVÊNIO N° 001/2022-SDC/GEA

PROCESSO N° 2000.0172/2021 – SDC

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DO

DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES e

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI-AP.

OBJETO: Repasse de Recursos Financeiros Destinados para 

Prestação dos REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 
DESTINADOS AOS ADEQUAÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA 
DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 12 (DOZE) SALAS DE 
AULA PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CAJARI 
NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ-AP.

VIGÊNCIA:

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a 
partir de sua assinatura.

VALOR TOTAL:

R$ 3.210.316,79 (três milhões, duzentos e dez mil, 
trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), 
sendo  R$ 3.207.109,68 (três milhões, duzentos e sete 
mil, cento e nove reais e sessenta e oito centavos), 
recursos oriundos do GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPÁ, e R$ 3.207,11 (três mil, duzentos e sete reais 
e onze centavos), relativos à contrapartida do Município 
de Laranjal do Jari/AP.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa 1.15.451.0035.2588 – COOPERAÇÃO 
FINANCEIRA PARA OS MUNCIPIOS , à conta de recursos 
oriundos do Tesouro Estadual, Fonte de Recursos 101, 
Natureza da Despesa 4.4.40.42, conforme Nota de 
Empenho n° 2022NE00070.

Macapá/AP, 28/04/2022.
Augusto Wanderley Aragão da Silva Júnior
Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades - 
Interino
Decreto nº 2095/2022

HASH: 2022-0428-0008-7607

EXTRATO DE CONVÊNIO N° 002/2022-SDC/GEA

PROCESSO N° 2000.0121/2021 – SDC

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DO

DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES e

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI-AP.

OBJETO: Repasse de Recursos Financeiros Destinados 
para Prestação dos REPASSE DE RECURSOS 
FINANCEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP.

VIGÊNCIA:

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a 
partir de sua assinatura.
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VALOR TOTAL:

R$ 7.138.827,00 (sete milhões, cento e trinta e oito 
mil, oitocentos e vinte e sete reais), sendo  R$ R$ 
7.000.000,00 (sete milhões de reais), recursos oriundos 
do GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, e R$ 138.827,00 
(cento e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais), 
relativos à contrapartida do Município de Amapá/AP.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa 1.15.451.0035.2598 – APOIO A MELHORIA 
DA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO 
MUNICIPAL, à conta de recursos oriundos do Tesouro 
Estadual, Fonte de Recursos 101, Natureza da Despesa 
4.4.40.42, conforme Nota de Empenho n° 2022NE00072.

Macapá/AP, 28/04/2022.
Augusto Wanderley Aragão da Silva Júnior
Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades - 
Interino
Decreto nº 2095/2022

HASH: 2022-0428-0008-7606

Secretaria de Infraestrutura

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO Nº 022/2021 – SEINF/GEA

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA – SEINF.

CONTRATADA: TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI.

FUNDAMENTO LEGAL:

Este Aditivo encontra seu fulcro legal embasado na 
Cláusula Quarta e Cláusula Vigésima do Contrato Original, 
no art. 57, § 1°, Incisos I e Art. 65 § 1o e 2o da Lei 8.666 
de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA  DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

1. O acréscimo qualitativo e quantitativo ao valor do 
Contrato no 022/2020 –SEINF/GEA, constante da 
Cláusula Quinta.

1. Prorrogação do Prazo de Execução referente ao Contrato 
nº 022/2020 – SEINF/GEA, por 180 (cento e oitenta) dias, 
constante da Cláusula Quarta do Contrato original.

2. Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 

022/2020 – SEINF/GEA, por 270 (duzentos e setenta) 
dias, constante da Cláusula Vigésima do Contrato original
2. Anexação do Cronograma Físico-Financeiro Atualizado.

3. Inclusão da Planilha de Todos os Acréscimos dos 
Serviços a Serem Realizados:

4. Fica alterada à Cláusula Sétima – Da Garantia 
Contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO:

1. Fica alterada à Cláusula Quinta – Da Dotação 
Orçamentária e do Preço  

1.1. Do valor de: de R$ 6.450.000,00 (seis milhões, 
quatrocentos e cinquenta mil reais), fica acrescido, o valor 
de R$ 995.025,50 (novecentos e noventa e cinco mil, 
vinte e cinco reais e cinquenta centavos), que representa 
um acréscimo de 15,43% (quinze vírgula quarenta e três 
por cento) ao Contrato passando o valor atual para R$ 
7.445.025,50 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e 
cinco mil, vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

1.2. Os recursos orçamentários para a execução dos serviços 
objeto deste Aditivo correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Gestora: UG 200101 -  SEINF; Unidade 
Orçamentária: UO 20.101- Secretaria de Estado da Infraestrutura  
- SEINF; Programa de Trabalho: 0031 – Desenvolvimento da 
Infraestrutura Social; Ação: 1044 – Construção de Prédio da 
Área da Saúde Pública; Natureza de Despesa: 44.90.51 – 
Obras e Instalações; Fonte:  - 101 - Recursos Próprio, no valor 
de R$ 995.025,50 (novecentos e noventa e cinco mil,  vinte 
e cinco reais e cinquenta centavos) Notas de Empenho nº 
2022NE00114, de 28/04/2022.

1. Fica alterada à Cláusula Quarta – Do Prazo da 
Execução:

1.1. Prorroga o prazo de execução da obra do contrato 
Original que expirou em 08/02/2022 por mais 180 (cento 
e oitenta) dias ficando prorrogado seu prazo de execução 
para 07/08/2022, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

2. Fica alterada à Cláusula Vigésima – Do Prazo de Vigência:

2.1. Prorroga o prazo de vigência do Contrato Original que 
expira em 10/02/2022 por mais 270 (duzentos e setenta) 
dias ficando prorrogado seu prazo de vigência para 
07/11/2022, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993

2. Anexação do Cronograma Físico-Financeiro Atualizado:

2.1. Fica anexado ao presente Termo Aditivo o Cronograma 
Físico-Financeiro devidamente atualizadas, que passarão 
a fazer parte do presente Termo.

3. Inclusão da Planilha de Todos os Acréscimos dos 
Serviços a Serem Realizados:
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3.1. Fica anexado ao presente Termo Aditivo as Planilhas 
de Todos os Acréscimos dos Serviços a Serem Realizados, 
que passarão a fazer parte do presente Termo.

4 - Fica alterada à Cláusula Sétima – Da Garantia 
Contratual

4.1 Ficará a CONTRATADA obrigada a apresentar a 
CONTRATANTE a renovação do prazo de validade e do 
valor originariamente aprovadas pela SEINF/GEA, em 
cumprimento a aplicação dos efeitos que estabelece a 
cláusula original.   

Macapá-AP, 28  de abril de 2022
Alcir Figueira Matos
Secretário de Estado da Infraestrutura 
DECRETO Nº 0790/2018

HASH: 2022-0428-0008-7593

Secretaria de Saúde

ERRATA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722 
de 13 de maio de 2020 e considerando o contido no 
Prodoc n° 300101.0077.1872.0018/2021;
 
RESOLVE:
 
Retificar a Portaria n° 0240/2022-SESA de 8 de abril de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 
7645 de 8 de abril de 2022.
 
ONDE SE LÊ:

2706 - Assistência Fardamento - 
Auxílio Jaleco

Maria Benedita Gomes da Costa 
Caio Eric Gomes da Silva

 
LEIA-SE:

2628 - Política de Gestão do 
Trabalho e Educação em Saúde

Maria Benedita Gomes da Costa 
Caio Eric Gomes da Silva

 
Macapá, 27 de abril de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0428-0008-7525

PORTARIA Nº 0291/2022-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 e considerando o contido no 

Prodoc nº 300101.0077.0034.0018/2022;

RESOLVE:
 
Art. 1° Autorizar o deslocamento dos servidores abaixo 
listados, que viajarão da sede de suas atividades Macapá-
AP até os Municípios de Vitória do Jari e Laranjal do Jari-
AP, no período de 2 a 6 de maio de 2022, a fim de realizar 
atividade concernente às oficinas com equipes técnicas 
municipais como componente metodológico para sinergia 
dos projetos: Projeto de Regionalização Integrada e 
Governança das Redes de Atenção à Saúde, observando 
a Portaria MS Nº 1.812, de 22 de julho de 2020. São eles:

- Nilma da Silva Pureza (Gerente do Núcleo de Atenção 
Primária);

- Doriane Nunes dos Santos (Enfermeira);

- Cintia do Socorro Matos Pantoja (Enfermeira);

- Weslley Lieverson Nogueira do Carmo (Tecnólogo em 
Radiologia).

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 27 de abril de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0427-0008-7498

PORTARIA Nº 0292/2022-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 e considerando o que consta no 
Prodoc nº 300101.0077.1857.0103/2022;

RESOLVE:

Art. 1° Conceder Suprimento de Fundo em nome do 
servidor José Everton Gomes da Silva, no valor de R$ 
8.000,00 (Oito Mil Reais), destinados a custear despesas 
do Gabinete de Atenção à Saúde.

Art. 2° O adiantamento concedido será aplicado no 
máximo de 90 (noventa) dias a contar da data do 
recebimento.

Art. 3º A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte 
de Recursos 107, Ação 2658, Plano Orçamentário 550, 
Elementos de Despesas 33.90.30 (Material de Consumo), 
no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) e 33.90.39 
(Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), no valor de R$ 
4.000,00 (Quatro Mil Reais).
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Art.4º O suprido deverá apresentar a Prestação de 
Contas, devidamente homologada pelo titular do Órgão, 
no Núcleo de Acompanhamento e Prestação de Contas-
NAPC/FES, dentro de 10 (dez) dias contados do término 
do prazo de aplicação constantes no Art. 2º desta Portaria.

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

Macapá, 27 de abril de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0427-0008-7499

PORTARIA Nº 0293/2022-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 e considerando o que consta no 
Prodoc nº 300101.0077.0084.0012/2022;

RESOLVE:
 
Art. 1° Conceder Suprimento de Fundo em nome da servidora 
Maria Santana de Almeida de Souza, no valor de R$ 5.000,00 
(Cinco Mil Reais), destinados a custear despesas da 
Coordenação de Regulação Controle e Avaliação - CRCA.

Art. 2° O adiantamento concedido será aplicado no máximo 
de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento.

Art. 3º A referida despesa deverá ser empenhada na 
Fonte de Recursos 107, Ação 2658, Plano Orçamentário 
550, Elementos de Despesas 33.90.30 (Material de 
Consumo), no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) 
e 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), no 
valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais).

Art.4º O suprido deverá apresentar a Prestação de 
Contas, devidamente homologada pelo titular do Órgão, 
no Núcleo de Acompanhamento e Prestação de Contas-
NAPC/FES, dentro de 10 (dez) dias contados do término 
do prazo de aplicação constantes no Art. 2º desta Portaria.

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

Macapá, 27 de abril de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0427-0008-7501

PORTARIA Nº 0294/2022-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 e considerando o que consta no 
Prodoc nº 300101.0077.1857.0113/2022;

RESOLVE:
 
Art. 1° Conceder Suprimento de Fundo em nome do 
servidor Rudenilson de Souza Pantoja, no valor de R$ 
8.000,00 (Oito Mil Reais), destinados a custear despesas 
do Gabinete de Gestão e Planejamento.

Art. 2° O adiantamento concedido será aplicado no 
máximo de 90 (noventa) dias a contar da data do 
recebimento.

Art. 3º A referida despesa deverá ser empenhada na 
Fonte de Recursos 107, Ação 2658, Plano Orçamentário 
550, Elementos de Despesas 33.90.30 (Material de 
Consumo), no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) e 
33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), no 
valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).

Art.4º O suprido deverá apresentar a Prestação de 
Contas, devidamente homologada pelo titular do Órgão, 
no Núcleo de Acompanhamento e Prestação de Contas-
NAPC/FES, dentro de 10 (dez) dias contados do término 
do prazo de aplicação constantes no Art. 2º desta Portaria.

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

Macapá, 27 de abril de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0427-0008-7500

PORTARIA Nº 0295/2022-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 e considerando o contido no 
Prodoc nº 300101.0077.0053.0172/2022;

RESOLVE:
 
Art. 1° Autorizar o deslocamento do servidor Diego 
Gama Dias - Coordenador de Gestão de Unidades 
Descentralizadas, que viajará da sede de suas atividades 
Macapá-AP até o Município de Tartarugalzinho-AP, no 
período de 29/04 a 01/05 de 2022, a fim de participar 
da Ação “Blitz Saúde da Mulher”, com ênfase em 
atendimentos voltados à saúde da mulher.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 27 de abril de 2022.
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JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0428-0008-7523

PORTARIA Nº 0296/2022-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 o contido no 
Prodoc n° 300101.0077.1739.0110/2022;

RESOLVE:

Art. 1° Autorizar o deslocamento dos Conselheiros 
Estaduais de Saúde: Alberto Issa Pureza Callins e 
Otávio Eutiquio Vasconcelos Pinheiro da silva, que 
viajarão da sede de suas atividades Macapá-AP para 
município de Laranjal do Jari e Vitória de Jari, no período 
de 01 a 07 de maio de 2022, a fim de participar das 
atividades de dispersão e reuniões com técnicos que 
atuam nos municípios, especificamente com a integração 
de serviços e esclarecimentos sobre protocolos de 
Assistência Farmacêutica.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 27 de abril de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0428-0008-7522

PORTARIA Nº 0297/2022-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 e considerando o que consta no 
Prodoc nº 300101.0077.1878.0035/2022;

Considerando a Lei Ordinária n° 0599/2001 de 25 de abril 
de 2001, que dispõe sobre a qualificação de organizações 
sociais e dá outras providências;

Considerando o Decreto n° 1024 de 27 de março de 2017 
que regulamenta a Lei Ordinária n° 0599/2001 de 25 de 
abril de 2001;

Considerando a necessidade de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação da gestão dos macroprocessos, 
dos processos e dos sub processos assistenciais e 
administrativo da Maternidade de Risco Habitual Zona Norte 
de Macapá - “Drª Euclélia Américo”, administrada diretamente 
pela Organização Social de Saúde Instituto Ovídio Machado - 
IOM, qualificada no âmbito do Estado do Amapá por meio do 
Decreto nº 4524 de 03 de dezembro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º Constituir a Comissão Técnica de Avaliação – CTA 
no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – 
SESA/AP, e definir suas atribuições.

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes 
membros, sob a coordenação do primeiro:

- Carla Evangelista Gomes;

- Ana Maria Fernandes Melo;

- Daniel Moreira Silveira;

- Dhovana Nascimento Araújo;

- Janayna Almeida da Silva;

- Witiney Cerqueira da Silva Segundo.

Art. 3º Esta Comissão terá as seguintes atribuições:

I. Realizar o acompanhamento, controle e avaliação 
do Contrato de Gestão nº 01/2022, firmado com o 
Instituto para Promoção de Assistência Social e do 
Desenvolvimento Estratégico Sustentável das Cidades 
do Brasil - Instituto Ovídio Machado – IOM, para o 
gerenciamento da Maternidade de Risco Habitual Zona 
Norte de Macapá – “Drª Euclélia Américo”;

II. Analisar e avaliar os relatórios mensais das prestações 
de contas dos estabelecimentos públicos de saúde 
gerenciados por Organização Social de Saúde – OSS, 
conforme estabelecido no Contrato de Gestão;

III. Avaliar mensalmente os relatórios técnicos, financeiros 
e contábeis;

IV. Proceder, trimestralmente, a avaliação da parte 
variável dos Contrato de Gestão;

V. Proceder avaliação semestral das metas estabelecidas 
no Contrato de Gestão, para verificar o seu cumprimento 
e caso haja, necessidade de repactuação física e/ou 
financeira, encaminhar para o Secretário;

VI. Acompanhar todos os fluxos assistenciais, financeiros 
e contábeis das OSS em vistas aos cumprimentos de 
contrato de gestão e outros;

VII. Proceder acompanhamento dos Sistemas de 
Informação – SISREG e SIA-SUS (online) dos 
estabelecimentos públicos de saúde gerenciados por 
OSS, emitindo relatórios técnicos e estatísticos mensais 
das metas e indicadores do contrato de gestão;

VIII. Efetuar visitas técnicas aos estabelecimentos 
públicos de saúde gerenciados por OSS, com vistas a 
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um melhor acompanhamento das metas e indicadores 
do contrato de gestão sempre que necessário (conforme 
cronograma);

IX. Disponibilizar os relatórios técnicos, financeiros e 
contábeis para os órgãos de controle externo;

X. Informar qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização 
de recursos ou bens de origem publica por OSS dela darão 
ciência à Procuradoria Geral do Estado do Amapá, ao Tribunal 
de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual;

XI. Manter sempre atualizados os arquivos contendo 
os relatórios técnicos, financeiros e contábeis e demais 
documentações;

XII. Para a boa execução de suas atribuições de 
acompanhamento, controle e avaliação, a Comissão poderá 
solicitar, a qualquer tempo, quaisquer documentos que se 
relacionem ao Contrato de Gestão firmado com a OSS;

XIII. Outras atribuições que se relacionem ao 
acompanhamento, controle e avaliação dos serviços 
executados pela OSS.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 27 de abril de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0428-0008-7521

PORTARIA Nº 0298/2022-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 e considerando o que consta no 
Prodoc nº 300101.0077.0036.0035/2022;

RESOLVE:

Art. 1° Autorizar o deslocamento do servidor Mário 
Dênis Costa (Chefe do Centro de Atenção Psicossocial), 
que viajará da sede de suas atividades Macapá-AP até 
Município de Tartarugalzinho-AP, no período de 29 de 
abril a 01 de maio de 2022, a fim de realizar Ação em 
Saúde “Blitz Saúde da Mulher” do referido município.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 27 de abril de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA

Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0428-0008-7524

PORTARIA Nº 0299/2021-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 e considerando o contido no 
Prodoc nº 300101.0077.0070.0010/2022;

RESOLVE:

Art. 1° Autorizar o deslocamento da servidora Karla 
Gabriela Silva dos Santos que viajará da sede de 
suas atividades em Macapá-AP até o município de 
Tartarugalzinho-AP, na data de 30 de abril de 2022, com a 
finalidade de realizar a Cobertura das ações do Programa 
Mais Visão e Blitz Saúde da Mulher..

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 28 de abril de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0428-0008-7544

PORTARIA Nº 0300/2022-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 e considerando o que consta no 
Prodoc nº 300101.0077.0054.0101/2022;
 
RESOLVE:

Art. 1° Autorizar o deslocamento das servidoras abaixo 
relacionadas, que viajarão da sede de suas atividades 
Macapá-AP até Município de Oiapoque-AP, no período de 
1º a 7 de maio de 2022, a fim de realizar apoio técnico 
institucional quanto às alterações realizadas no novo ciclo 
da Estratégia NutriSUS, capacitação das equipes gestoras 
do Programa Saúde na Escola, planejamento integrado e 
execução com as equipes de saúde, educação e assistência 
social das ações da Semana Saúde na Escola 2022, além 
de suporte técnico para inserção de dados das ações no 
e-SUS com as equipes daquele Município. São elas:

- Rosilene Maria Lopes Gomes;

- Maria Balbina Claudina Picanço;

- Rozilene Valadares Martins;
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- Maria Raimunda Nunes da Costa.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 28 de abril de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0428-0008-7615

Secretaria de Meio Ambiente

PORTARIA N.º 067 DE 18 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 0891 de 21 de fevereiro de 
2022 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso IX, do Artigo 8, do Decreto n.º 2841, de 12 de 
agosto de 2021.

Considerando o teor do Oficio: Nº 
260101.0077.2006.0128/2022 CMFA - SEMA, de 05 de 
abril de 2022;

RESOLVE :

Art. 1º - Autorizar o deslocamento dos servidores, DELMA 
DIAS DOS SANTOS, Analista de Meio Ambiente, ALEX 
PEREIRA AFONSO, Assessor Técnico Nível II, ROBERTO 
MEDEIROS DE SOUZA, Agente Administrativo, de 
Macapá-AP até aos municípios de Calçoene e Oiapoque, 
no período de 02 a 10.05.2022, com objetivo de cumprirem 
demandas referentes a notificações de processos de 
infrações ambientais, bem como realizar fiscalizações 
planejadas conforme demandas vinculadas em Ordem de 
Fiscalização. Autorizar também o deslocamento do servidor 
JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES, Motorista, que 
conduzira o veículo de transporte aos municípios citados.

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

JOEL NOGUEIRA RODRIGUES
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0428-0008-7555

PORTARIA N.º 070 DE 20 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 0891 de 21 de fevereiro de 
2022 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Inciso IX, do Artigo 8, do Decreto n.º 2841, de 12 de 
agosto de 2021.

Considerando o teor do Oficio: Nº 
260101.0077.1988.0013/2022 CGEF- SEMA, de 18 de 
abril de 2022;

RESOLVE :

Art. 1º - Homologar o deslocamento dos servidores, 
MARCOS RENATO DANTAS DE ALMEIDA, Coordenador 
da CGEF, DELMA DIAS DOS SANTOS, NELSON 
SILVA DE SOUZA, ROBSON CARMO LIMA, Analistas 
de Meio Ambiente, de Macapá-AP até ao município de 
Mazagão, no período de 25 a 30.04.2022, com objetivo de 
realização de vistória período de embargo UPA-3-UMF-3 
de concessão florestal na Empresa TW Forest. Vamos 
também realizar conjuntamente com a CLCA e CMFA a 
vistoria pré-exploratória da UPA-4.

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

(Assinado Eletronicamente)
JOEL NOGUEIRA RODRIGUES
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0428-0008-7565

PORTARIA N.º 071 DE 25 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 0891 de 21 de fevereiro de 
2022 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso IX, do Artigo 8, do Decreto n.º 2841, de 12 de 
agosto de 2021.

Considerando o teor do Oficio: Nº 
260101.0077.2005.0201/2021 CGUCBIO - SEMA, de 06 
de dezembro de 2021;

RESOLVE :

Art. 1º - Homologar o deslocamento dos servidores, 
ROSIVALDO DA SILVA, Diretor da DDA, EURYANDRO 
RIBEIRO COSTA, Coordenador da CGUCBio, PATRÍCIA 
DIAS PINHEIRO, Auxiliar Administrativo, de Macapá-AP 
até ao município de Porto Grande, no dia, 09.12.2021, 
onde verificaram condições físicas da base da Floresta 
Estadual (FLOTA) do Amapá / escritório do extinto Instituto 
Estadual de Florestas do Amapá (IEF/AP).

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

JOEL NOGUEIRA RODRIGUES
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0428-0008-7575
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Secretaria de Administração

EDITAL N° 001/2022 ABERTURA – CFSD/QPPMC/PMAP

1

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N° 001/2022 ABERTURA – CFSD/QPPMC/PMAP

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista o contrato celebrado com a 
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, faz saber que será realizado em locais, data e horários a serem 
oportunamente divulgados, Concurso Público para formação de cadastro de reserva para o cargo de 
Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Estado do Amapá 
(SD QPPMC), com seleção de candidatos para formação de cadastro de reserva, para ingresso em Curso 
de Formação de Soldados QPPMC, na graduação de Soldado PM – 2ª Classe, o qual reger-se-á de acordo 
com as Instruções Especiais que fazem parte deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público constará de 06 (seis) Fases. 
1.1.1 A 1ª Fase - Exame de Conhecimentos (Prova Objetiva), de caráter eliminatório e classificatória,

realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas, obedecidas às normas deste 
Edital.

1.1.2 As demais fases do concurso ocorrerão sob a responsabilidade do Governo do Estado do Amapá, 
por meio da Secretaria de Estado da Administração – SEAD e da Polícia Militar do Estado do 
Amapá-PMAP conforme abaixo disposto:
2ª Fase - Exame Documental (caráter eliminatório)
3ª Fase - Avaliação das Capacidades Físicas (ACF) (caráter eliminatório)
4ª Fase - Teste de Avaliação Psicológica (TAP) (caráter eliminatório)
5ª Fase - Exame de Saúde (caráter eliminatório)
6ª Fase - Investigação Social (caráter eliminatório)

1.2 O Concurso destina-se à formação de cadastro de reserva, relativas ao cargo de Soldado, conforme 
informações constantes no Capítulo 2 obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de 
validade do Concurso previsto neste Edital.

1.3 Os candidatos nomeados estarão subordinados ao disposto na Constituição do Estado do Amapá;
na Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014; na Lei Complementar nº 105, de 22 de 
setembro de 2017, bem como ao disposto no Decreto nº 5193 de 02 de dezembro de 2019 e as 
alterações posteriores nas referidas normas.

1.4 O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
1.5 O Cronograma de Provas e Publicações consta do Anexo III deste Edital.
1.6 Todos os questionamentos relacionados à 1ª Fase do presente Edital deverão ser encaminhados ao 

Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC, da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 
3723-4388, de segunda a sexta-feira (em dias úteis), das 10 às 16 horas (horário de Brasília-DF) ou
por meio do “Fale Conosco”, no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br.

2. DO CARGO E DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
2.1 DO CARGO
2.1.1 O Cargo, a escolaridade, o número de vagas para cadastro de reserva e a remuneração inicial, 

serão estabelecidos conforme quadro a seguir:

PROVIMENTO INICIAL

Cargo Escolaridade Pré-Requisitos
Nº de 

Vagas para 
cadastro de 

Reserva

Remuneração 
Soldado 2ª classe 

(durante curso de formação)

Remuneração
Soldado 1ª classe

(após curso de formação)

SOLDADO 
QPPMC

Certificado, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de ensino 
médio ou equivalente, expedido por 
Instituição de Ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC).

2.500
R$ 2.827,00

(valor bruto, sem os 
descontos obrigatórios)

R$ 5.313,18
(valor bruto, sem os 

descontos obrigatórios)



Quinta-feira, 28 de Abril de 2022Seção 02• Nº 7.656Diário Oficial

25 de 155

2 

 
2.1.2  Não haverá vagas destinadas a candidatos com deficiência, por conta da natureza da ocupação. 
2.1.3  A carreira de Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – SD/QPPMC é de 

natureza exclusiva conforme disposto no Art. 6º, § 3º da Lei Complementar nº 0084/2014, 
ressalvadas as disposições constitucionais vigentes. 

 
2.2 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
2.2.1 SOLDADO QPPMC 2ª CLASSE: É atribuição do Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares 

Combatentes de 2ª Classe observar e cumprir todas as normas referentes ao Curso de Formação, 
dedicando-se integralmente ao estudo, bem como, de acordo com o desenvolvimento da 
aprendizagem e nível de capacitação, desenvolver atividades a título de estágio operacional. 

2.2.2 SOLDADO PM 1ª CLASSE: consiste no cumprimento da jornada de trabalho, compreendendo 
serviços de policiamento ostensivo preventivo e preservação da ordem pública, instruções, ações e 
operações, combate, exercícios de adestramento, revistas, formaturas, paradas, diligências, 
patrulhamento e expediente, bem como serviços de escalas ordinárias, extraordinárias ou especiais 
dentre outros encargos estabelecidos pelo respectivo Comandante, por períodos e turnos variáveis 
e subordinados aos elevados interesses do dever ou da missão Policial Militar.  

 
 
3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
3.1 O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital, quando convocado será investido no 

Cargo se atender às seguintes exigências:  
a) ter sido considerado apto em todas as fases do concurso; 
b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com 

os brasileiros, na forma do Art.12, § 1º, da Constituição Federal; 
c) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
d) estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
e) estar no gozo de seus direitos civis e políticos; 
f) possuir nível médio completo no ato da matrícula no curso de formação, cursado em 

estabelecimento de ensino reconhecido pelo órgão competente; 
g) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da matrícula e máxima de 30(trinta) anos, 

até o último dia de inscrição no concurso público; 
h) ter no mínimo 1,60m (um metro e sessenta centímetros) de altura, se masculino e 1,55m 

(um metro e cinquenta e cinco centímetros) de altura se feminino;  
i) não estar cumprindo pena em razão de sentença criminal condenatória transitada em 

julgado ou qualquer condenação incompatível com o cargo e a função militar; 
j) não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva; 
k) não exercer, nem ter exercido, atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional; 
l) não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes tatuagem visível, que por seu 

significado, seja incompatível com o exercício da atividade militar. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
4.1.1 De forma a evitar ônus desnecessário, orienta-se o candidato a recolher o valor de inscrição 

somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o Concurso.  
4.2 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período das 10 horas do dia 

02/05/2022 às 14 horas do dia 03/06/2022 (horário de Brasília), de acordo com o item 4.3 deste 
Capítulo.  

4.2.1 As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a 
critério da Secretaria de Estado da Administração e/ou da Fundação Carlos Chagas 

4.2.2 A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, 
bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita no site 
www.concursosfcc.com.br. 

4.3 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br 
durante o período das inscrições e, por meio dos links referentes ao Concurso Público, efetuar sua 
inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:  

4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os 
dados pela Internet.  

4.3.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto bancário, a título de 
ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com as instruções constantes no 
endereço eletrônico da página de inscrições, até a data limite para encerramento das inscrições, 
(03/06/2022), no valor de R$ 100,00 (cem reais). 
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4.3.3 A partir de 05/05/2022 o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da Fundação Carlos 
Chagas, se os dados da inscrição efetuada foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. Em caso 
negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC 
da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0xx11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias 
úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido.  

4.3.4 A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento do valor da inscrição pela 
instituição bancária.  

4.3.4.1 O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado dentro do horário bancário. 
4.3.4.2 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em 

que se encontra o candidato, o boleto bancário deverá ser pago antecipadamente. 
4.3.4.3 Não serão consideradas as inscrições nas quais o pagamento do valor da inscrição seja realizado 

no último dia de inscrição, após os horários limites estabelecidos pelas diversas instituições 
financeiras, quando efetuados pela Internet ou por meio dos Caixas Eletrônicos, pois nesses casos 
os pagamentos realizados fora desses horários serão considerados como extemporâneos e essas 
operações farão parte do movimento do próximo dia útil da instituição bancária. 

4.3.5 Efetivada a inscrição, em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de devolução dos valores pagos 
a título de inscrição no certame.  

4.3.6 Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do que o 
estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de 
encerramento das inscrições. 

4.3.7 O candidato inscrito não deverá enviar qualquer documento de identificação, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da 
lei.  

4.3.8 A Fundação Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administração não se responsabilizam por 
solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

4.3.9 O descumprimento das instruções para inscrição implicará a sua não efetivação. 
4.4 No momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam 

deste Edital, bem como declarar que aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam 
tratados e processados, de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso público, com a 
aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando expressamente a divulgação dos seus 
nomes, números de inscrição, critérios de desempate e das suas notas, em observância aos 
princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública e nos termos da 
Lei federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

4.4.1 Não serão fornecidas a terceiros informações e/ou dados pessoais, sensíveis ou não de candidatos. 
4.5 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, reservando-se a Secretaria de Estado da Administração e à Fundação Carlos Chagas o 
direito de indeferir a inscrição do candidato que não preencher o documento oficial de forma 
completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.  

4.6 A Secretaria de Estado da Administração e a Fundação Carlos Chagas eximem-se das despesas 
com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas do Concurso. 

4.7 Não serão aceitos pagamentos por depósito em conta bancária, via postal, transferência ou 
depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicional e/ou extemporâneos ou por 
qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 

4.8 Das isenções da taxa de inscrição - Somente realizadas via Internet 
4.8.1 Os candidatos que se julgarem amparados pela Lei Estadual n° 1.418, de 04 de dezembro de 2009, 

pelo artigo 5°, § 2º da Lei Estadual n° 948, de 15 de dezembro de 2005 e pela Lei nº 2.559 de 11 de 
maio de 2021, que preveem a gratuidade da inscrição em Concursos, poderão solicitar a isenção do 
pagamento do valor da inscrição nos casos de: 

4.8.1.1 Reconhecidamente Pobres, na forma da lei: Para ter direito à isenção, o candidato deverá 
comprovar o rendimento mensal de toda a família, se for o caso, per capita igual a meio salário 
mínimo oficial ou que a renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos. O candidato 
deverá encaminhar via internet os comprovantes de acordo com a seguinte documentação: 
a)  Declaração de sua condição e de renda mensal familiar per capita igual a meio salário mínimo 

oficial ou renda familiar mensal que não ultrapasse três salários mínimos, indicando os nomes e 
grau de parentesco dos integrantes da família, bem como os rendimentos individuais recebidos 
por todos, conforme modelo constante no ANEXO I deste Edital. 

4.8.1.1.1 A renda de todos os integrantes da família, inclusive do próprio candidato informada na 
declaração, deverá ser comprovada por intermédio da apresentação de um dos seguintes 
documentos: 

a) Os trabalhadores que estejam regularmente empregados deverão enviar a cópia do último 
contracheque. 
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b) Os trabalhadores ambulantes, prestadores de serviços e os que exerçam qualquer tipo de 
atividade autônoma, desde que não cumulada com outra atividade cuja remuneração, somada, 
não ultrapasse 3 (três) salários mínimos, deverão fazer prova de sua renda mensal, através de 
declaração de renda expedida por contador devidamente registrado no seu órgão de classe. 

c) Os trabalhadores que se encontram desempregados deverão enviar cópia das páginas da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - que contenham fotografia, identificação e 
página com anotações do último contrato e da primeira página subsequente em branco, ou não 
tendo, enviar declaração de próprio punho de que está desempregado, não exerce atividade 
como autônomo, não participa de sociedade profissional e que a sua situação econômica não lhe 
permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 
respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas de tal situação. 

4.8.1.2 Doadores de Sangue: Para ter direito à isenção, o doador deverá comprovar a doação de sangue, 
que não poderá ser inferior a 03 (três) vezes em um período de 12 (doze) meses, a contar da data 
do término do requerimento de isenção do pagamento da inscrição, considerando válido o período 
de 06/05/2021 a 06/05/2022, realizada em órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo 
Estado ou por Município. A comprovação da condição de doador de sangue deverá ser 
encaminhada em papel timbrado com data, assinatura e carimbo da entidade coletora. 

4.8.1.3 Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Amapá: Para ter direito 
à isenção, o candidato deverá encaminhar documento que comprove sua participação como 
mesário no pleito eleitoral imediatamente anterior à abertura do concurso. A comprovação do 
serviço prestado será efetuada por uma declaração da Justiça Eleitoral do Estado do Amapá, 
juntada no ato do requerimento isenção do pagamento do valor da inscrição para o concurso, 
contendo o nome completo do eleitor, função desempenhada, o turno e a data da eleição. 

4.9 Para solicitar a isenção do pagamento do valor da inscrição de que tratam os itens 4.8.1.1, 4.8.1.2 e 
4.8.1.3 e respectivos subitens o candidato deverá efetuar o requerimento de isenção, conforme os 
procedimentos estabelecidos a seguir: 

4.9.1 Acessar no período de 10h do dia 02/05/2022 às 23h59 do dia 06/05/2022, observado o horário de 
Brasília, o endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br e os links referentes ao Concurso Público, 
ler e aceitar o Requerimento de Isenção de Pagamento, e enviar via Internet até o dia 06/05/2022 
os comprovantes estabelecidos nos itens 4.8 (4.8.1.1, 4.8.1.2 e 4.8.1.3 e respectivos subitens). 

4.10 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do 
candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 

4.11 Somente serão aceitos os documentos dos quais constem todos os dados necessários à sua 
perfeita análise. 

4.12 Os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição serão analisados e julgados pela 
Fundação Carlos Chagas. 

4.12.1 Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição com isenção de pagamento pela Internet; 
b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
c) fraudar e/ou falsificar documento; 
d) pleitear a isenção, sem apresentar os documentos previstos nos itens 4.8 (4.8.1.1, 4.8.1.2 e 

4.8.1.3 e respectivos subitens) deste Capítulo. 
4.13 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto 

no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936/79.  
4.14 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo candidato, 

deferindo ou não seu pedido. 
4.15 A partir do dia 17/05/2022 o candidato deverá verificar, no endereço eletrônico da Fundação Carlos 

Chagas www.concursosfcc.com.br, os resultados da análise dos requerimentos de isenção do 
pagamento do valor da inscrição.  

4.16 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da inscrição deferido 
terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento de inscrição. 

4.17 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da inscrição indeferido 
poderá apresentar recurso no prazo de dois dias úteis após a publicação, no site da Fundação 
Carlos Chagas, da relação de inscrições indeferidas, vedada a juntada de documentos.  

4.17.1 Após a análise dos recursos será divulgada, no site www.concursosfcc.com.br, o resultado dos 
requerimentos deferidos e indeferidos.   

4.18 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos e queiram participar do certame 
deverão gerar o boleto bancário, no site da Fundação Carlos Chagas, e efetuar o pagamento até a 
data limite de 03/06/2022 de acordo com o item 4.3 deste Capítulo.  

4.19 O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a realização das 
provas deverá anexar solicitação, assinada, contendo todas as informações necessárias para o 
atendimento, bem como o atestado médico ou de especialista que comprove a necessidade do 
atendimento especial, no link de Inscrição via internet, até a data de encerramento da inscrição 
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(03/06/2022), a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. A não observância do período 
para solicitação ensejará o indeferimento do pedido. 

4.19.1 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de legalidade, viabilidade e 
razoabilidade do pedido.  

4.19.2 No dia 13/06/2022 serão publicadas no site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), a lista contendo o deferimento das condições especiais solicitadas. 

4.19.3 O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis 
após a publicação indicada no item 4.19.2. 

4.20 Fica assegurada a possibilidade de uso do “nome social” à pessoa transexual ou travesti durante o 
concurso.  

4.20.1  Entende-se por nome social o nome adotado pela pessoa, pelo qual se identifica e é identificada na 
comunidade. 

4.20.2 Para inclusão do nome social nas listas de chamada e nas demais publicações referentes ao 
certame, assim como para que se mantenha um rigoroso controle interno entre o nome civil e o 
nome social, o candidato, durante o período de inscrições, por meio do link de inscrição do 
Concurso Público deve enviar digitalizado o documento de identidade civil, acompanhado de 
solicitação assinada, indicando o nome social. 

4.21 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em 
sala reservada, desde que o requeira na forma do item 4.19, observando os procedimentos a seguir:  

4.21.1 A lactante deverá apresentar-se, no dia da aplicação da prova, no respectivo horário para o qual foi 
convocada, com o acompanhante e a criança.  

4.21.2 A criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro 
indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado. 

4.21.3 O celular e demais aparelhos eletrônicos do adulto responsável pela guarda da criança deverão 
permanecer lacrados, em embalagem específica a ser fornecida pela Fundação Carlos Chagas, 
durante todo o período de aplicação. 

4.21.4 Não será disponibilizado, pela Fundação Carlos Chagas, responsável para a guarda da criança, e a 
sua ausência acarretará à candidata a impossibilidade de realização da prova.  

4.21.5 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 
temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.  

4.21.6 Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, 
sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de 
parentesco ou de amizade com a candidata.  

4.21.7 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.  
4.22 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 

neste Edital. 
 
5. 1ª FASE - EXAME DE CONHECIMENTOS (PROVA OBJETIVA) 
5.1 O Exame de Conhecimentos constará da prova objetiva, número de questões por disciplina, total de 

questões, duração e caráter, conforme a tabela a seguir. 
 

CARGO PROVA OBJETIVA 
Nº DE 
QUESTÕES 
/DISCIPLINAS 

TOTAL DE 
QUESTÕES DURAÇÃO CARÁTER 

SOLDADO 
(QPPMC) 

Língua Portuguesa 12 

60 4 horas  Eliminatório e 
Classificatório 

Noções de Direito 
Constitucional 06 

Noções de Direito 
Administrativo 06 

Noções de Direito Penal 06 

Noções de Direitos 
Humanos 06 

Raciocínio lógico e 
matemática 06 

Atualidades 06 
História do Estado do 
Amapá 06 

Geografia do Estado do 
Amapá 06 

 
5.2  A Prova Objetiva, de caráter habilitatório e classificatório, constará de questões objetivas de 

múltipla escolha, com cinco alternativas cada questão, versando sobre as disciplinas constantes do 
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Conteúdo Programático do Anexo II, deste Edital. 
Cada questão da prova poderá avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento 
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, com o intuito de valorizar a capacidade 
de raciocínio e contemplar mais de um objeto de avaliação. 

 
6. DA 1ª FASE - PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
6.1 A aplicação da 1ª Fase – Exame de Conhecimentos (Prova Objetiva) para o cargo de Soldado-PM 

está prevista para o dia 17/07/2022, na cidade de Macapá/AP, no período da MANHÃ. 
6.2 A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua 

realização. 
6.2.1 Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados na cidade indicada no 

item 6.1 deste Capítulo, a Fundação Carlos Chagas reserva-se o direito de alocá-los em cidades 
próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade 
quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 

6.3 Havendo alteração da data prevista, as provas somente poderão ocorrer em domingos ou feriados.  
6.4 A confirmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas serão 

divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado do Amapá: https://diofe.portal.ap.gov.br , no site oficial da Secretaria de Estado da 
Administração: www.sead.ap.gov.br e no site da Fundação Carlos Chagas: 
www.concursosfcc.com.br. 

6.4.1 O candidato receberá Cartão Informativo por e-mail (a ser enviado pela Fundação Carlos Chagas) 
no endereço eletrônico informado no ato da inscrição. No referido Cartão, serão indicados a data, os 
horários e o local de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a 
manutenção e atualização de seu endereço eletrônico. 

6.4.1.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço eletrônico informado 
no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto. 

6.4.1.2 A Fundação Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administração não se responsabilizam por 
informações de endereço incorreto, incompleto ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas 
causada por endereço eletrônico incorreto ou por problemas no provedor de acesso do candidato 
tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros Antispam, eventuais truncamentos ou qualquer 
outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Fundação Carlos 
Chagas para verificar as informações que lhe são pertinentes. 

6.4.2 A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa. O candidato deverá 
acompanhar as publicações conforme definição do item 6.4. 

6.4.2.1 O envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer motivo 
não recebida, não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Convocação para as 
Provas. 

6.5 O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação 
das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas, deverá 
entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, 
pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília), ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 

6.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e horário 
constantes no Edital de Convocação para a realização das Provas, no site da Fundação Carlos 
Chagas e no Cartão Informativo.  

6.7 Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão Informativo enviado ao candidato ou erros 
observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia da realização das provas, 
quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, endereço e critério 
de desempate, deverão ser corrigidos por meio do site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes da página do Concurso, até o 
terceiro dia útil após a aplicação da Prova Objetiva.  

6.7.1 O link para correção de cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil após a aplicação da prova 
Objetiva.  

6.7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 6.7 deverá 
arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 

6.8 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade 
original, que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Carteiras expedidas por órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); Certificado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação em papel 
(com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como identidade.  
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6.8.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 
carteira nacional de habilitação digital (modelo eletrônico) ou qualquer outro documento em formato 
digital, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem 
valor de identidade. 

6.8.2 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 

6.8.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário 
próprio. 

6.8.4 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere 
dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação. 

6.9 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
6.9.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 

justificativa de sua ausência. 
6.9.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
6.10 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e, 

em especial, dos próprios candidatos – bem como sua autenticidade, será conferida a identificação 
dos candidatos mediante a apresentação de documento de identidade e a cópia manuscrita de frase 
que consta das instruções da capa do caderno de questões, para posterior exame grafotécnico.  

6.10.1 Na impossibilidade, devidamente justificada, de transcrição da cópia manuscrita da frase, o 
candidato deverá apor sua assinatura, em campo específico, por três vezes. 

6.10.2 Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que se recusar a transcrever a frase contida 
nas instruções da capa do caderno de questões. 

6.10.3 A cópia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Respostas visam atender 
ao disposto no item 10.4 deste Edital. 

6.11 Nas Provas, o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas personalizada, único 
documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas na capa do Caderno de Questões personalizado. Em hipótese alguma haverá 
substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6.11.1 Não deverá ser feita marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer 
marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.  

6.11.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato. 

6.11.3 Em hipótese alguma haverá substituição das Folhas e/ou dos Cadernos de Respostas das Provas 
por erro do candidato.  

6.11.4 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 

6.12 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas munido de caneta esferográfica 
de material transparente de tinta preta ou azul, além da documentação indicada no item 6.8 deste 
Capítulo.  

6.12.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta 
esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. 

6.13 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a Folha de 
Respostas personalizada.  

6.13.1 O candidato poderá anotar suas respostas em meio autorizado pela Fundação Carlos Chagas, o 
qual será informado durante a aplicação das provas. 

6.14 Durante a realização das Provas não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.  

6.15 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de Respostas, em 
especial seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade. 

6.16 Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras 
relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes 
da prova, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação 
das provas. 

6.16.1 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas. 

6.16.2 Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca texto, régua ou borracha. 
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6.17 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;  
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação oficial;  
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;  
d) não apresentar documento que bem o identifique, nos moldes do item 6.8 deste Edital; 
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
f) ausentar-se do local de provas antes de decorridas 3 (três) horas do seu início;  
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou 

em qualquer outro meio, que não o autorizado pela Fundação Carlos Chagas no dia da 
aplicação das provas;  

h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 
outros materiais não permitidos;  

i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;  
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;  
k) não devolver integralmente o material recebido; 
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 

impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou 

de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos 
similares), bem como protetores auriculares e fones de ouvido;  

n)  entregar a Folha de Respostas da Prova em branco; 
o) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 
p) recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da capa do caderno de questões 

para posterior exame grafotécnico. 
6.18 O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 

aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de 
vibração e silencioso.   

6.18.1 Os aparelhos eletrônicos deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem 
específica a ser fornecida pela Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fim, devendo a 
embalagem, lacrada, permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova. A 
embalagem deverá permanecer lacrada até a saída do candidato do prédio de aplicação da prova. 

6.18.2 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado. 

6.19 Será, também, excluído do Concurso, o candidato que estiver portando em seu bolso os aparelhos 
eletrônicos indicados nas alíneas “l” e “m”, item 6.17 deste Capítulo, após o procedimento 
estabelecido no item 6.18.1 deste Capítulo.  

6.20 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros 
ou similares e óculos escuros, serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, 
onde deverão permanecer até o término da prova. 

6.20.1 A Fundação Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administração não se responsabilizarão 
por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de 
realização das provas, nem por danos neles causados.  

6.21 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens 
oficiais relativas aos locais de prova indicados no Cartão Informativo, a Fundação Carlos Chagas 
procederá à inclusão do candidato, desde que apresente o boleto bancário com comprovação de 
pagamento, mediante preenchimento de formulário específico.  

6.21.1 A inclusão de que trata o item 6.21 será realizada de forma condicional e será analisada pela 
Fundação Carlos Chagas, na fase do Julgamento da Prova Objetiva, com o intuito de verificar a 
pertinência da referida inscrição.  

6.21.2 Constatada a improcedência da inscrição, essa será automaticamente cancelada e considerados 
nulos todos os atos dela decorrentes.  

6.22 Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momento, detectores de 
metais nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência do local de 
prova. 

6.23 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se verificarem falhas de 
impressão, a Fundação Carlos Chagas tomará as providências necessárias, antes do início da 
prova, para:   
a)  substituir os Cadernos de Questões defeituosos;  
b) em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida substituição, procederá à 

leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões 
completo;   
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6.23.1 Se a ocorrência for verificada após o início da prova, a Fundação Carlos Chagas estabelecerá prazo 
para reposição do tempo usado para regularização do caderno.  

6.24 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.  

6.25 A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre das 
caixas de provas mediante termo formal e na presença de 3 (três) candidatos na coordenação nos 
locais de realização das provas.  

6.26 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o 
candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 

6.27 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
razão de afastamento do candidato da sala de prova.  

6.28 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora do local, data e horário determinados.  
6.29 Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer nas respectivas salas até que o último candidato 

entregue a prova. 
6.30 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não serão fornecidos 

exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, 
mesmo após o encerramento do Concurso. O candidato deverá consultar o Cronograma de Provas 
e Publicações (Anexo III), para tomar conhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divulgação das 
questões da Prova Objetiva, dos gabaritos e/ou dos resultados.  

6.30.1 As questões da Prova Objetiva ficarão disponíveis no site www.concursosfcc.com.br até o último dia 
para interposição de recursos referentes ao Resultado da Prova Objetiva. 

 
7. DO JULGAMENTO DA 1ª FASE – EXAME DE CONHECIMENTOS (PROVA OBJETIVA) 
7.1  A prova objetiva terá caráter habilitatório e classificatório e será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 

60,00 (sessenta). Cada questão da prova objetiva valerá 1,00 (um) ponto. 
7.2 Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver, simultaneamente,  

a) no mínimo, 60% de acerto na prova; 
b) não tiver zerado em nenhuma das disciplinas; 
c) estiver classificado até a 2.500ª (segunda milésima quingentésima) posição.  

c.1 Serão considerados habilitados todos os candidatos empatados na 2.500ª (segunda milésima 
quingentésima) posição de classificação.     

7.3 Os candidatos não habilitados na Prova Objetiva, conforme critérios estabelecidos neste capítulo, 
serão excluídos do Concurso. 

 
8.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS NA 1ª FASE – EXAME DE CONHECIMENTOS 

(PROVA OBJETIVA)  
8.1  A nota final de aprovação dos candidatos na 1ª fase – Exame de Conhecimentos será a nota obtida 

na Prova Objetiva, conforme critério estabelecido no Capítulo 7 deste Edital. 
8.2 Na hipótese de igualdade de nota final, para fins de desempate, após a observância do disposto no 

parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), considerada, para esse fim, a 
data limite de correção dos dados cadastrais estabelecida no item 6.7 deste Edital, prevalecerá, 
sucessivamente, o candidato que:  
8.2.1 obtiver maior número de acertos em Língua Portuguesa; 
8.2.2 obtiver maior número de acertos nas questões de História do Estado do Amapá; 
8.2.3 obtiver maior número de acertos nas questões de Geografia do Estado do Amapá; 
8.2.4 obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direito Penal; 
8.2.5 obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direitos Humanos; 
8.2.6 tiver maior idade; 
8.2.7 tiver exercido efetivamente a função de jurado, nos termos do art. 440 do Código de Processo 

Penal, no período compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008, e a 
data de término das inscrições para este concurso. 

8.3 Os candidatos habilitados serão classificados em Lista de Classificação Geral por ordem decrescente 
de nota final.  

8.4 O resultado final da 1ª FASE – EXAME DE CONHECIMENTOS (Prova Objetiva) será divulgado por 
meio de uma lista contendo a classificação de todos os candidatos habilitados para a próxima fase do 
concurso observada até a 2.500ª (segunda milésima quingentésima) posição de classificação, 
considerados os empates na última posição, se ainda persistir. 

 
9. DOS RECURSOS REFERENTES À 1ª FASE  
9.1 Será admitido recurso quanto:  

a) ao indeferimento do requerimento de isenção do valor da inscrição; 
b) à aplicação das provas; 
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c) às questões das provas e gabaritos preliminares; 
d) ao resultado das provas. 

9.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a ocorrência do 
evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do referido 
evento. 

9.2.1 Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se 
referem. 

9.2.2 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.  
9.3 Os questionamentos referentes às alíneas do item 9.1, deste Capítulo, deverão ser realizados, 

exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 9.2.  
9.3.1 Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não o estipulado no item 

anterior. 
9.4 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da Fundação Carlos 

Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do 
Concurso Público. 

9.4.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as instruções contidas 
neste Edital e no site da Fundação Carlos Chagas.  

9.4.2 A Fundação Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administração não se responsabilizam por 
recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

9.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.  
9.6 Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não o estipulado no item 

9.4 deste Edital. 
9.7 Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva a todos os candidatos que 

realizaram a prova, no período recursal referente ao resultado preliminar das provas. 
9.7.1 As instruções para a vista de prova estarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas. 
9.8 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 

razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
9.9 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas serão 

corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.  
9.10 Na Prova Objetiva, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 

atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso.  
9.11 Na ocorrência do disposto nos itens 9.9 e 9.10 e/ou em caso de provimento de recurso, poderá 

ocorrer à classificação/desclassificação do candidato que obtiver, ou não, a nota mínima exigida 
para a prova.  

9.12 Serão indeferidos os recursos:  
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;  
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;  
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;  
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os 

intempestivos;  
e) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”.  

9.13 No espaço reservado às razões do recurso, para questões e resultados das provas, fica VEDADA 
QUALQUER IDENTIFICAÇÃO (nome do candidato número de inscrição, número do Caderno de 
Questões ou qualquer outro meio que o identifique), sob pena de não conhecimento do recurso. 

9.14 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 9.1 deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.  

9.15 As respostas a todos os recursos quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao 
conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso por meio do site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo 
prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.   

 
 
10. DA 2ª FASE - EXAME DOCUMENTAL 
10.1 Os candidatos classificados na 1ª Fase – Exame de Conhecimentos (Prova Objetiva) serão 

convocados, por Edital, para comparecerem à 2ª Fase - Exame Documental, de caráter eliminatório, 
munidos de 02 (duas) fotos 3x4 e dos seguintes documentos: 
a) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, devidamente registrado, original e 

cópia, expedido por órgão competente. Caso o candidato não possua o certificado de 
conclusão ou equivalente, serão aceitas Declarações que atestem ser o candidato aluno do 
respectivo nível de ensino, sendo obrigatória a apresentação do certificado de conclusão do 
ensino médio ou equivalente no ato da matrícula do curso de formação; 
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b) Cédula de Identidade, original e cópia; 
c) Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral expedida 

pela Justiça Eleitoral, original e cópia; 
d) Documento militar, se do sexo masculino, original e cópia; 
e) CPF, original e cópia; 
f) Declaração de vínculo empregatício com a União, Estados e Municípios; 
g) Comprovante de residência atualizado (energia elétrica, água, internet ou de telefonia) no 

próprio nome, em nome dos pais, ou com declaração reconhecida de cedência de moradia, 
acolhida ou mesmo cópia do contrato de locação, original e cópia; 

h) Certidões negativas de antecedentes criminais (original), expedida: pela Justiça Estadual e 
Federal do Estado do Amapá, pela Justiça Estadual e Federal do Estado onde residir o 
candidato e da Justiça Militar Federal. 

i)          Atestado de antecedentes criminais expedido pela Polícia Técnico Científica do Estado onde 
reside o candidato e certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal; 

j)  Comprovante de inscrição no PIS, PASEP ou NIT original e cópia. 
10.2 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
10.3 O candidato comparecendo e apresentando a documentação conforme exigida será considerado 

apto, indicado, portanto, para continuidade nas demais fases do Concurso. De outro modo, sendo 
considerado inapto ou ausente, o candidato será eliminado do concurso, não prosseguindo na fase 
subsequente. 

10.4  A Polícia Militar do Estado do Amapá, no momento do recebimento dos documentos, afixará foto 
3x4 do candidato no Cartão de Autenticação e, na sequência, coletará a sua assinatura e a 
transcrição de frase, para posterior remessa à Fundação Carlos Chagas, que emitirá um laudo técnico 
informando se o candidato é a mesma pessoa que realizou as provas do Concurso. 

10.5  Será considerado inapto no exame documental o candidato que deixar de apresentar qualquer 
documentação exigida nesta fase, com exceção do certificado do ensino médio ou equivalente, que 
poderá ser apresentado até a data de Matrícula no Curso de Formação. 

10.6 Será oportunizada a interposição de recurso ao candidato Inapto na Fase de Exame documental no 
prazo até 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado. 

 
11. DA 3ª FASE - AVALIAÇÃO DAS CAPACIDADES FÍSICAS - (ACF)  
11.1. Serão convocados para a 3ª Fase - Avaliação das Capacidades Físicas (ACF), os candidatos Aptos 

na 2ª Fase - Exame Documental. 
11.2 A Avaliação das Capacidades Físicas (ACF), de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será 

realizado no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, por subcomissão designada para este fim 
específico, e visa avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, física e organicamente, 
as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função policial militar. 

11.3 O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem determinados, com roupa 
apropriada para a prática de educação física, munido de atestado médico (original ou cópia 
autenticada em cartório), emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes da realização do teste. 

11.3.1 No atestado médico deverá constar expressamente a afirmação de que o candidato está apto a 
realizar as atividades físicas descritas no Decreto nº 5193, de 02/12/2019. 
https://seadantigo.portal.ap.gov.br/diario/DOEn7054.pdf?ts=22042210 

11.4 A Avaliação das Capacidades Físicas (ACF) seguirá as prescrições contidas no Decreto nº 5193, de 
02/12/2019 e suas alterações, onde suas especificações serão disponibilizadas quando da 
publicação dos editais convocatórios.  

11.5 O aquecimento e a preparação para a Avaliação das Capacidades Físicas (ACF) são de 
responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento do concurso. 

11.6 O candidato será considerado Apto ou Inapto em razão de seu desempenho na Avaliação das 
Capacidades Físicas (ACF). De outro modo, sendo considerado inapto ou ausente, o candidato será 
eliminado do concurso, não prosseguindo na fase subsequente. 

11.7 Será oportunizado a interposição de recurso ao candidato Inapto na Avaliação das Capacidades 
Físicas (ACF) no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado. 

 
12. DA 4ª FASE - TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (TAP)  
12.1 Serão convocados para a 4ª Fase - Avaliação Psicológica (TAP), de caráter eliminatório, os 

candidatos considerados aptos na 3ª Fase - Avaliação das Capacidades Físicas (ACF). 
12.2 A Avaliação Psicológica tem por objetivo analisar as condições psicológicas do candidato, suas 

características e aptidões para frequentar o CFSD PM, de acordo com o perfil exigido para o cargo 
de Soldado da Polícia Militar, conforme descrito no Decreto nº 5193, de 02/12/2019 e suas 
alterações, onde suas especificações serão disponibilizadas quando da publicação dos editais 
convocatórios. 
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12.3 Em razão do Resultado da Avaliação Psicológica, o candidato será julgado Apto ou Inapto. De outro 
modo, sendo considerado inapto ou ausente, o candidato será eliminado do concurso, não 
prosseguindo na fase subsequente. 

12.3.1 Os candidatos considerados Inaptos na Avaliação Psicológica receberão os motivos que resultaram na 
sua inaptidão através de entrevista devolutiva com o psicólogo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação do resultado, não devendo em hipótese alguma haver divulgação da motivação da 
inaptidão. 

12.4  Será oportunizado a interposição de recurso ao candidato Inapto no teste de Avaliação Psicológica no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis após a realização entrevista devolutiva. 

 
13. DA 5ª FASE - EXAME DE SAÚDE 
13.1 Serão convocados para a 5ª Fase - Exame de Saúde, de caráter eliminatório, os candidatos aptos 

na 4ª Fase -Teste de Avaliação Psicológica (TAP). 
13.2 Os candidatos serão submetidos à Junta Médica da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Amapá, 

onde será avaliada a sua condição física com o objetivo de verificar as condições de saúde e 
constituição física do candidato para desempenho das tarefas inerentes ao cargo de Soldado-PM. 

13.3 O Exame de Saúde seguirá as prescrições contidas no Decreto nº 5193, de 02/12/2019 e suas 
alterações, onde suas especificações serão disponibilizadas quando da publicação dos editais 
convocatórios. 

13.4 Em razão do resultado do Exame de Saúde, o candidato será julgado Apto ou Inapto. De outro 
modo, sendo considerado inapto ou ausente, o candidato será eliminado do concurso, não 
prosseguindo na fase subsequente. 

13.5 Após a publicação do resultado da fase de exame de saúde, ao candidato Inapto será oportunizado o 
prazo de até 02 (dois) dias úteis para a interposição de recurso. 

 
14.  DA 6ª FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
14.1 Somente serão convocados para a 6ª Fase - Investigação Social os candidatos considerados aptos 

na 5ª Fase - Exame de Saúde. 
14.2 A Investigação Social, de caráter eliminatório, procedida por meio de verificação de informações 

sobre a vida pregressa do candidato, será feita pela Polícia Militar. A Investigação Social seguirá as 
prescrições contidas no Decreto nº 5193, de 02/12/2019 e suas alterações, onde suas 
especificações serão disponibilizadas quando da publicação dos editais convocatórios. 

14.3 O candidato, em razão do resultado da Investigação Social, será considerado recomendado ou não 
recomendado. De outro modo, sendo considerado não recomendado ou ausente, o candidato será 
eliminado do concurso. 

14.4 Após a publicação do resultado da Investigação Social, ao candidato tido como não recomendado 
será oportunizado o prazo de até 02 (dois) dias úteis para a interposição de recurso. 

 
15. DO CURSO DE FORMAÇÃO 
15.1 Os candidatos recomendados na 6ª Fase - Investigação Social serão convocados para a matrícula 

no Curso de Formação de Soldado Militar, como Soldado PM de 2ª classe. A duração do curso será 
de no mínimo, 720 (setecentos e vinte) horas-aulas. Durante o Curso de Formação o Soldado PM - 
2ª Classe fará jus à remuneração mensal nos termos do item 2.1.1 deste Edital. 

15.2 Os Soldados 2ª classe que não lograrem aproveitamento no Curso de Formação serão desligados 
do quadro da Polícia Militar. 

 
16. DA LOTAÇÃO 
16.1 Os concludentes do Curso de Formação serão lotados de acordo com a necessidade da Polícia 

Militar do Amapá, abrangendo todos os Municípios do Estado em que tenha instalada uma Unidade 
da Corporação, conforme legislação específica. 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das 

condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais 
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do 
certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.  

17.2 Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, serão realizados com 
duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou 
igual a cinco. 

17.3 A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em 
dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas 
provas do Concurso. 
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17.4 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria 
de Estado da Administração. 

17.5 O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela 
Secretaria de Estado da Administração. 

17.6 Os atos relativos ao presente Concurso (editais, convocações, avisos e resultados), até a sua 
primeira fase serão publicados no site da SEAD (www.sead.ap.gov.br), no Diário Oficial do Estado 
do Amapá (https://diofe.portal.ap.gov.br) e no site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br). As demais fases do Concurso Público serão publicadas 
exclusivamente no site da SEAD (www.sead.ap.gov.br) e Diário Oficial do Estado do Amapá; 

17.7 Ficarão disponíveis os boletins de desempenho do candidato, para consulta dos resultados 
relacionados à 1ª Fase - Exame de Conhecimentos (Prova Objetiva), por meio do CPF e do número 
de inscrição do candidato, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br) na data em que o Edital de Resultado for publicado.  

17.8 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso Público 
é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone informações 
relativas ao resultado do Concurso Público. 

17.9 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação ou nota de candidatos, valendo para tal fim o boletim de desempenho disponível no 
endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), conforme item 17.7 
deste Capítulo, e a publicação do Resultado Final e homologação. 

17.10 Em caso de alteração/correção dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato, sexo, 
data de nascimento etc.) constantes no Formulário de Inscrição, o candidato deverá efetuar a 
atualização:  

17.10.1 Até o terceiro dia útil após a aplicação da Prova Objetiva, conforme estabelecido no item 6.7 deste 
Edital, por meio do site www.concursosfcc.com.br;  

17.10.2 Após o prazo estabelecido no item 17.10.1 até a publicação do Resultado Final da Prova Objetiva o 
candidato deverá encaminhar a solicitação de atualização dos dados pessoais (endereço, telefone e 
e-mail), juntamente com a cópia do Documento de Identidade e o comprovante de endereço 
atualizado, se for o caso, para o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos 
Chagas por meio do e-mail: sac@fcc.org.br. 

17.10.2.1 O candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da 
Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias 
úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília) para confirmar o recebimento do e-mail contendo a 
solicitação de atualização dos dados pessoais. 

17.10.3 Protocolar junto a Secretaria de Estado da Administração a atualização pretendida, a partir da 
publicação do resultado Definitivo da Prova Objetiva, mediante declaração assinada e datada, 
contendo a identificação completa do candidato.  

17.10.4 Após a homologação do resultado do concurso pela Secretaria de Estado da Administração, o 
candidato habilitado em todas as fases, quando necessário, atualizará seus dados junto à 
Secretaria de Estado da Administração. 

17.11 As alterações nos dados pessoais quanto ao critério de desempate estabelecido no Capítulo 8 deste 
Edital, somente serão consideradas quando solicitadas no prazo estabelecido no item 17.10.1 deste 
Capítulo, por fazer parte do critério de desempate dos candidatos.  

17.12 É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, 
até que se expire o prazo de validade do Concurso. 

17.13 A Secretaria de Estado da Administração e a Fundação Carlos Chagas não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) endereço eletrônico errado ou não atualizado;  
b) endereço residencial errado ou não atualizado;  
c) endereço de difícil acesso;  
d) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas, decorrentes de informação 

errônea de endereço por parte do candidato;  
e) correspondência recebida por terceiros.  

17.14 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a matrícula no curso 
de formação, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constatada a omissão, 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar 
obrigação. 

17.14.1 Comprovada à inexatidão ou irregularidades descritas no item 17.14 deste Capítulo, o candidato 
estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal.  

17.15 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos 
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candidatos para as Fases correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso 
a ser publicado.

17.16 As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e a sua apresentação para posse e 
exercício correrão às expensas do próprio candidato.

17.17 Será eliminado do concurso o candidato que deixar de comparecer a qualquer uma das fases 
previstas no Capítulo 1 deste edital, independentemente da causa ou motivo.

17.18 A Secretaria de Estado da Administração e a Fundação Carlos Chagas não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso.

17.19 O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, 
implicará sua eliminação do Concurso Público.

17.20 Eventuais restrições decorrentes de questões sanitárias, a exemplo da pandemia COVID 19, serão 
definidas em edital com base na legislação vigente, podendo resultar em alterações no cronograma, 
bem como nas regras de cada fase.

17.21 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão avaliados, 
resolvidos se cabível, em caráter irrecorrível, a qualquer tempo pela Secretaria de Estado da 
Administração e pela Fundação Carlos Chagas, no que a cada uma couber.

Macapá, AP 28 de abril de 2022.

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

Decreto 1535/2018

Cód. verificador: 89326871. Cód. CRC: 4234A28
Documento assinado eletronicamente por SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, SECRETÁRIA DE
ADMINISTRAÇÃO, em 28/04/2022 15:16, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO 
PARA CANDIDATOS RECONHECIDAMENTE POBRES, NA FORMA DA LEI 

 

 

O candidato, abaixo identificado, tendo em vista o disposto na Lei Estadual n° 948, de 15 de dezembro de 2005, 
requer que lhe seja concedida a isenção do pagamento do valor de inscrição no Concurso Público da Secretaria de 
Estado da Administração do Governo do Estado do Amapá, de acordo com o estabelecido no Edital de Abertura de 
Inscrições. 

 

Nome do candidato: 
 

 

CPF do candidato: 
 

 

Quantidade de pessoas que residem com o candidato:  
DADOS SOCIOECONÔMICOS DA FAMÍLIA 
(os dados do candidato também deverão ser incluídos nessa lista)  

 

Nome Fonte Pagadora Parentesco Rendimento Mensal  
     
     
     
     
     
     
     
Parentesco: Indicar o próprio candidato, o cônjuge, pai, mãe, avó, avô, tios, irmãos, filhos, netos, etc.  

 

O candidato declara, sob as penas da lei e da perda dos direitos decorrentes da sua inscrição, sua 
condição de pobre e serem verdadeiras as informações, os dados e os documentos apresentados, conforme 
estabelecido no Edital. 

 
O candidato deverá encaminhar via internet os comprovantes de acordo com a seguinte documentação: 

a)  Declaração de sua condição e de renda mensal familiar per capita igual a meio salário mínimo oficial ou 
renda familiar mensal que não ultrapasse três salários mínimos, indicando os nomes e grau de parentesco 
dos integrantes da família, bem como os rendimentos individuais recebidos por todos, constante no 
ANEXO I deste Edital. 

A renda de todos os integrantes da família, inclusive do próprio candidato informada na declaração, deverá 
ser comprovada por intermédio da apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) Os trabalhadores que estejam regularmente empregados deverão enviar a cópia do último contracheque. 
b) Os trabalhadores ambulantes, prestadores de serviços e os que exerçam qualquer tipo de atividade 

autônoma, desde que não cumulada com outra atividade cuja remuneração, somada, não ultrapasse 3 
(três) salários mínimos, deverão fazer prova de sua renda mensal, através de declaração de renda 
expedida por contador devidamente registrado no seu órgão de classe. 

c) Os trabalhadores que se encontram desempregados deverão enviar cópia das páginas da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) - que contenham fotografia, identificação e página com anotações 
do último contrato e da primeira página subsequente em branco, ou não tendo, enviar declaração de 
próprio punho de que está desempregado, não exerce atividade como autônomo, não participa de 
sociedade profissional e que a sua situação econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, 
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das 
afirmativas de tal situação. 

 
O candidato prontifica-se a fornecer outros documentos comprobatórios, sempre que solicitados pela 

Comissão de Concurso Público. 
 

Local e Data: ________________________, ______ de __________________ de 2022. 
 

 

 
 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Soldado do quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Estado do Amapá 
(SD QPPMC) 

 
Observação: Considerar-se-á a legislação vigente e suas alterações, incluindo legislações 

complementares, súmulas, jurisprudências e ou orientações jurisprudenciais (OJ), até a data da 
publicação deste Edital.  

 
Língua Portuguesa - Domínio da ortografia oficial. Emprego da acentuação gráfica. Emprego dos sinais de 
pontuação. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Domínio dos 
mecanismos de coesão textual. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe. Confronto e reconhecimento de frases corretas e 
incorretas. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e 
gêneros textuais. Adequação da linguagem ao tipo de documento.  
 
Noções de Direito Constitucional - Constituição: conceito e poder constituinte. Princípios fundamentais. 
Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado: Organização Político-Administrativa; União; 
Estados Federados; Municípios; Distrito Federal e Territórios; Administração Pública (Disposições Gerais; 
Servidores Públicos; Forças Armadas; Servidores Públicos Militares dos Estados; Distrito Federal e 
Territórios). Organização dos Poderes: Poder Legislativo; Poder Executivo; Poder Judiciário (Disposições 
Gerais; Supremo Tribunal Federal; Superior Tribunal de Justiça; Tribunais e Juízes Militares; Tribunais e 
Juízes dos Estados); Funções Essenciais à Justiça. Defesa do Estado e das instituições democráticas. 
Ordem social. Disposição geral. Meio ambiente. Família, criança, adolescente, jovem e idoso. Índios. 
 
Noções de Direito Administrativo - Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: 
poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Serviços Públicos: conceito e 
princípios. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; 
discricionariedade e vinculação. Contratos administrativos: conceito e características. Servidores públicos: 
cargo, emprego e função pública. Responsabilidade civil do Estado. 
 
Noções de Direito Penal - Aplicação da lei penal. Crime. Imputabilidade penal. Concurso de pessoas. 
Penas: espécies de pena; cominação das penas; efeitos da condenação. Ação penal. Extinção da 
punibilidade. Crimes contra a fé pública: falsidade documental. Crimes contra a Administração Pública: 
Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral; Crimes praticados por particular 
contra a administração em geral; Crimes contra a administração da Justiça. Tortura (Lei nº 9.455/1997 e 
alterações posteriores). Abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019 e alterações posteriores).  
 
Noções de Direitos Humanos - Teoria geral dos Direitos Humanos. Conceito, terminologia, estrutura 
normativa, fundamentação. Afirmação histórica dos Direitos Humanos. Direitos Humanos e responsabilidade 
do Estado. Direitos Humanos na Constituição da República Federativa do Brasil. Política Nacional de 
Direitos Humanos. A Constituição Brasileira e os tratados internacionais de Direitos Humanos. Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Decreto nº 678, de 06 de 
novembro de 1992, que promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 
Costa Rica). Violências de gênero. Violência doméstica. Racismo. Racismo institucional. Convenção 
Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e outras formas correlatas de intolerância. As 
Garantias Judiciais e os Direitos pré-processuais. Direito a não ser torturado. População em situação de rua. 
Conceito e Princípios das Políticas Públicas.  
 
Raciocínio lógico e Matemática - Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos 
ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: 
raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de 
conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de 
hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Noções de porcentagem e 
proporcionalidade. Leitura e interpretação de gráficos e tabelas. 
 
Atualidades – Política e Economia local, nacional e global, especialmente as da última década. Sistema 
único de segurança pública. Violência e criminalidade. Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa 
Social (Decreto Federal nº 10.822/2021). Descobertas e inovações e seus impactos na sociedade. Arte e 



Quinta-feira, 28 de Abril de 2022Seção 02• Nº 7.656Diário Oficial

40 de 155

17 

cultura brasileira. Elementos de política brasileira. O desenvolvimento urbano brasileiro. Meio ambiente e 
sociedade: problemas, políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos locais e globais.  
 
História do Estado do Amapá – Colonização da região do Amapá. Disputas territoriais e conflitos 
estrangeiros no Amapá. Principais atividades econômicas do Amapá: séculos XIX e XX. A Cabanagem no 
Amapá. A Criação do Território Federal do Amapá. Constituição de 1988 e o Estado do Amapá. 
Manifestações populares e sincretismo cultural no Amapá. 

Geografia do Estado do Amapá – O espaço natural do Amapá (noções de relevo, clima, vegetação e 
hidrografia do estado). A população do Amapá: crescimento, distribuição, estrutura e movimentos. A 
urbanização do Amapá. O espaço econômico: atividades agropecuárias, extrativistas e industriais. O 
desenvolvimento econômico e social do Amapá. O Estado do Amapá no contexto brasileiro. 
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ANEXO III  

CRONOGRAMA DE PROVAS E PUBLICAÇÕES 

 
 

INSCRIÇÕES 
Período das Inscrições (exclusivamente via internet). 02/05/2022 a 03/06/2022 

Período da solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição 
(exclusivamente via internet). 02/05/2022 a 06/05/2022 

Divulgação da consulta individual das solicitações da análise dos pedidos 
de isenção, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas. 17/05/2022 

Prazo para interposição de recursos quanto ao indeferimento da 
solicitação da isenção do pagamento do valor de inscrição. 

18/05/2022 a 19/05/2022 

Divulgação da consulta das solicitações de isenção deferidas e 
indeferidas, após análise de recursos, no endereço eletrônico da 
Fundação Carlos Chagas. 

27/05/2022 

Último dia para pagamento do valor da inscrição. 03/06/2022 

 
PROVA OBJETIVA 

Publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá do Edital de 
Convocação para a Prova Objetiva e Divulgação do Local de Prova no 
endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas. 

01/07/2022 

Aplicação da Prova Objetiva. 17/07/2022 

Prazo para interposição de recurso quanto à aplicação da Prova Objetiva. 18/07/2022 a 19/07/2022 

Divulgação do Gabarito e das Questões da Prova Objetiva no site da 
Fundação Carlos Chagas, a partir das 17 horas. 18/07/2022 

Prazo para interposição de recurso quanto à divulgação dos gabaritos e 
das questões de provas. 19/07/2022 a 20/07/2022 

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 19/08/2022 
 
RESULTADO FINAL DA 1ª FASE 

Publicação do Resultado Definitivo da 1ª Fase - Prova Objetiva. 30/08/2022 
 

Obs: CRONOGRAMA SUJEITO À ALTERAÇÃO 

Demais etapas serão informadas posteriormente. 

HASH: 2022-0428-0008-7632
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N° 001/2022 ABERTURA – CFSD/BM/CBMAP

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista o contrato celebrado com a 
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, faz saber que será realizado em locais, data e horários a serem 
oportunamente divulgados, Concurso Público para formação de cadastro de reserva para o cargo de 
Soldado do Quadro de Praças Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (Soldado -
QPCBM), com seleção de candidatos para formação de cadastro de reserva, para ingresso em Curso de 
Formação de Soldados Combatentes - CFSD, na graduação de Soldado QPCBM – 2ª Classe, o qual reger-
se-á de acordo com as Instruções Especiais que fazem parte deste Edital.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público constará de 06 (seis) Fases. 
1.1.1 A 1ª Fase - Exame de Conhecimentos (Prova Objetiva), de caráter eliminatório e classificatório,

realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas, obedecidas às normas deste 
Edital.

1.1.2 As demais fases do concurso ocorrerão sob a responsabilidade do Governo do Estado do Amapá, 
por meio da Secretaria de Estado da Administração – SEAD e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá-CBMAP conforme abaixo disposto:
2ª Fase - Exame Documental (caráter eliminatório)
3ª Fase - Avaliação das Capacidades Físicas (caráter eliminatório)
4ª Fase - Avaliação Psicológica (caráter eliminatório)
5ª Fase - Exame de Saúde (caráter eliminatório)
6ª Fase - Investigação Social (caráter eliminatório)

1.2 O Concurso destina-se à formação de cadastro de reserva, relativa ao cargo de Soldado QPCBM, 
conforme informações constantes no Capitulo 2 obedecida à ordem classificatória, durante o prazo 
de validade do Concurso previsto neste Edital.

1.3 Os candidatos nomeados estarão subordinados ao disposto na Constituição do Estado do Amapá; 
na Lei Complementar n° 0084, de 04 de abril de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá); 
na Lei Complementar n° 111, de 09 de abril de 2018 (Lei de Organização Básica-LOB), no Decreto 
n° 0236, de 15 de janeiro de 2019 (Regulamentação da Lei de Organização Básica- RLOB), no 
Decreto nº 2.100, de 27 de abril de 2022 e as alterações posteriores nas referidas normas.

1.4 O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
1.5 O Cronograma de Provas e Publicações consta do Anexo III deste Edital.
1.6 Todos os questionamentos relacionados à 1ª Fase do presente Edital deverão ser encaminhados ao

Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC, da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 
3723-4388, de segunda a sexta-feira (em dias úteis), das 10 às 16 horas (horário de Brasília-DF) ou
por meio do “Fale Conosco”, no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br.

2. DO CARGO E DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
2.1 DO CARGO
2.1.1 O Cargo, a escolaridade, o número de vagas para cadastro de reserva e a remuneração inicial, 

serão estabelecidos conforme quadro a seguir:

PROVIMENTO INICIAL

Cargo Escolaridade Pré-Requisitos

Nº de 
Vagas para 
cadastro de 

Reserva

Remuneração
Soldado 2ª classe

(durante curso de formação)

Remuneração
Soldado 1ª classe

(após curso de formação)

SOLDADO 
BOMBEIRO 

MILITAR 
(QPCBM)

Certificado, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de ensino 
médio ou equivalente, expedido por 
Instituição de Ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC).

1.500
R$ 2.827,00

(valor bruto, sem os 
descontos obrigatórios)

R$ 5.313,18

(valor bruto, sem os 
descontos obrigatórios)
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2.1.2  Não haverá vagas destinadas a candidatos com deficiência, por conta da natureza da ocupação. 
2.1.3  A carreira de Soldado Bombeiro Militar do Amapá (Soldado - QPCBM) é de natureza exclusiva 

conforme disposto no Art. 6º, § 3º da Lei Complementar nº 0084/2014 ressalvadas as disposições 
constitucionais vigentes. 

 
2.2 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
2.2.1  O Soldado Bombeiro Militar 2ª Classe QPCBM tem como atribuição a dedicação integral ao curso 

de formação, cumprindo com todas as atividades escolares, observando as norma e regulamentos 
que regem a carreira militar, bem como as normais internas relativas à formação, além do 
cumprimento de estágio operacional, com serviços nas unidades operacionais, escalas extras, 
representações, expedientes, atendimento de emergências nos mais diversos municípios do estado 
de acordo com as diretrizes do comando da instituição, além de outras atribuições previstas em lei. 

2.2.2  O Soldado Bombeiro Militar 1ª Classe QPCBM tem como atribuição os serviços de prevenção e 
extinção de incêndio, proteção, busca e salvamento, bem como socorro de emergência, atividades 
de defesa civil, fiscalização dos serviços de segurança contra incêndio e pânico no Estado, 
prestando socorro em casos de afogamentos, inundações, desabamentos, acidentes em geral, 
catástrofes e calamidades públicas, além de outras atribuições previstas em lei. 

 
3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
3.1 O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital, quando convocado será investido no 

Cargo se atender às seguintes exigências: 
a) ter sido considerado apto em todas as fases do concurso; 
b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com 

os brasileiros, na forma do Art.12, § 1º, da Constituição Federal; 
c) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
d) estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
e) estar no gozo de seus direitos civis e políticos; 
f) possuir nível médio completo no ato da matrícula no curso de formação, cursado em 

estabelecimento de ensino reconhecido pelo órgão competente; 
g) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da matrícula e máxima de 30(trinta) anos, 

até o último dia de inscrição no concurso público; 
h) ter no mínimo 1,60m (um metro e sessenta centímetros) de altura, se masculino e 1,55m 

(um metro e cinquenta e cinco centímetros) de altura se feminino;  
i) não estar cumprindo pena em razão de sentença criminal condenatória transitada em 

julgado ou qualquer condenação incompatível com o cargo e a função militar; 
j) não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva; 
k) não exercer, nem ter exercido, atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional; 
l) não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes tatuagem visível, que por seu 

significado, seja incompatível com o exercício da atividade militar. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
4.1.1 De forma a evitar ônus desnecessário, orienta-se o candidato a recolher o valor de inscrição 

somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o Concurso.  
4.2 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período das 10 horas do dia 

09/05/2022 às 14 horas do dia 10/06/2022 (horário de Brasília), de acordo com o item 4.3 deste 
Capítulo.  

4.2.1 As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a 
critério da Secretaria de Estado da Administração e/ou da Fundação Carlos Chagas 

4.2.2 A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, 
bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita no site 
www.concursosfcc.com.br. 

4.3 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br 
durante o período das inscrições e, por meio dos links referentes ao Concurso Público, efetuar sua 
inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:  

4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os 
dados pela Internet.  

4.3.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto bancário, a título de 
ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com as instruções constantes no 
endereço eletrônico da página de inscrições, até a data limite para encerramento das inscrições, 
(10/06/2022), no valor de R$ 100,00 (cem reais). 
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4.3.3 A partir de 12/05/2022 o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da Fundação Carlos 
Chagas, se os dados da inscrição efetuada foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. Em caso 
negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC 
da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0xx11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias 
úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido.  

4.3.4 A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento do valor da inscrição pela 
instituição bancária.  

4.3.4.1 O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado dentro do horário bancário. 
4.3.4.2 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em 

que se encontra o candidato, o boleto bancário deverá ser pago antecipadamente. 
4.3.4.3 Não serão consideradas as inscrições nas quais o pagamento do valor da inscrição seja realizado 

no último dia de inscrição, após os horários limites estabelecidos pelas diversas instituições 
financeiras, quando efetuados pela Internet ou por meio dos Caixas Eletrônicos, pois nesses casos 
os pagamentos realizados fora desses horários serão considerados como extemporâneos e essas 
operações farão parte do movimento do próximo dia útil da instituição bancária. 

4.3.5 Efetivada a inscrição, em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de devolução dos valores pagos 
a título de inscrição no certame.  

4.3.6 Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do que o 
estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de 
encerramento das inscrições. 

4.3.7 O candidato inscrito não deverá enviar qualquer documento de identificação, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da 
lei.  

4.3.8 A Fundação Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administração não se responsabilizam por 
solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

4.3.9 O descumprimento das instruções para inscrição implicará a sua não efetivação. 
4.4 No momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam 

deste Edital, bem como declarar que aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam 
tratados e processados, de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso público, com a 
aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando expressamente a divulgação dos seus 
nomes, números de inscrição, critérios de desempate e das suas notas, em observância aos 
princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública e nos termos da 
Lei federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

4.4.1 Não serão fornecidas a terceiros informações e/ou dados pessoais, sensíveis ou não de candidatos. 
4.5 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, reservando-se a Secretaria de Estado da Administração e à Fundação Carlos Chagas o 
direito de indeferir a inscrição do candidato que não preencher o documento oficial de forma 
completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.  

4.6 A Secretaria de Estado da Administração e a Fundação Carlos Chagas eximem-se das despesas 
com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas do Concurso. 

4.7 Não serão aceitos pagamentos por depósito em conta bancária, via postal, transferência ou 
depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicional e/ou extemporâneos ou por 
qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 

4.8 Das isenções da taxa de inscrição - Somente realizadas via Internet 
4.8.1 Os candidatos que se julgarem amparados pela Lei Estadual n° 1.418, de 04 de dezembro de 

2009, pelo artigo 5°, § 2º da Lei Estadual n° 948, de 15 de dezembro de 2005 e pela Lei nº 2.559 
de 11 de maio de 2021, que preveem a gratuidade da inscrição em Concursos, poderão solicitar a 
isenção do pagamento do valor da inscrição nos casos de: 

4.8.1.1 Reconhecidamente Pobres, na forma da lei: Para ter direito à isenção, o candidato deverá 
comprovar o rendimento mensal de toda a família, se for o caso, per capita igual a meio salário 
mínimo oficial ou que a renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos. O candidato 
deverá encaminhar via internet os comprovantes de acordo com a seguinte documentação: 
a)  Declaração de sua condição e de renda mensal familiar per capita igual a meio salário mínimo 

oficial ou renda familiar mensal que não ultrapasse três salários mínimos, indicando os nomes e 
grau de parentesco dos integrantes da família, bem como os rendimentos individuais recebidos 
por todos, conforme modelo constante no ANEXO I deste Edital. 

4.8.1.1.1 A renda de todos os integrantes da família, inclusive do próprio candidato informada na 
declaração, deverá ser comprovada por intermédio da apresentação de um dos seguintes 
documentos: 
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a) Os trabalhadores que estejam regularmente empregados deverão enviar a cópia do último 
contracheque. 

b) Os trabalhadores ambulantes, prestadores de serviços e os que exerçam qualquer tipo de 
atividade autônoma, desde que não cumulada com outra atividade cuja remuneração, somada, 
não ultrapasse 3 (três) salários mínimos, deverão fazer prova de sua renda mensal, através de 
declaração de renda expedida por contador devidamente registrado no seu órgão de classe. 

c) Os trabalhadores que se encontram desempregados deverão enviar cópia das páginas da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - que contenham fotografia, identificação e 
página com anotações do último contrato e da primeira página subsequente em branco, ou não 
tendo, enviar declaração de próprio punho de que está desempregado, não exerce atividade 
como autônomo, não participa de sociedade profissional e que a sua situação econômica não lhe 
permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 
respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas de tal situação. 

4.8.1.2 Doadores de Sangue: Para ter direito à isenção, o doador deverá comprovar a doação de sangue, 
que não poderá ser inferior a 03 (três) vezes em um período de 12 (doze) meses, a contar da data 
do término do requerimento de isenção do pagamento da inscrição, considerando válido o período 
de 13/05/2021 a 13/05/2022, realizada em órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo 
Estado ou por Município. A comprovação da condição de doador de sangue deverá ser 
encaminhada em papel timbrado com data, assinatura e carimbo da entidade coletora. 

4.8.1.3 Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Amapá: Para ter direito 
à isenção, o candidato deverá encaminhar documento que comprove sua participação como 
mesário no pleito eleitoral imediatamente anterior à abertura do concurso. A comprovação do 
serviço prestado será efetuada por uma declaração da Justiça Eleitoral do Estado do Amapá, 
juntada no ato do requerimento de isenção do pagamento do valor da inscrição para o concurso, 
contendo o nome completo do eleitor, função desempenhada, o turno e a data da eleição. 

4.9 Para solicitar a isenção do pagamento do valor da inscrição de que tratam os itens 4.8.1.1, 4.8.1.2 
e 4.8.1.3 e respectivos subitens o candidato deverá efetuar o requerimento de isenção, conforme 
os procedimentos estabelecidos a seguir: 

4.9.1 Acessar no período de 10h do dia 09/05/2022 às 23h59 do dia 13/05/2022, observado o horário 
de Brasília, o endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br e os links referentes ao Concurso 
Público, ler e aceitar o Requerimento de Isenção de Pagamento, e enviar via Internet até o dia 
13/05/2022 os comprovantes estabelecidos nos itens 4.8 (4.8.1.1, 4.8.1.2 e 4.8.1.3 e respectivos 
subitens). 

4.10 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do 
candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 

4.11 Somente serão aceitos os documentos dos quais constem todos os dados necessários à sua 
perfeita análise. 

4.12 Os pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição serão analisados e julgados pela 
Fundação Carlos Chagas. 

4.12.1 Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição com isenção de pagamento pela Internet; 
b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
c) fraudar e/ou falsificar documento; 
d) pleitear a isenção, sem apresentar os documentos previstos nos itens 4.8 (4.8.1.1, 4.8.1.2 e 

4.8.1.3 e respectivos subitens) deste Capítulo. 
4.13 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto 

no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936/79.  
4.14 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo candidato, 

deferindo ou não seu pedido. 
4.15 A partir do dia 24/05/2022 o candidato deverá verificar, no endereço eletrônico da Fundação Carlos 

Chagas www.concursosfcc.com.br, os resultados da análise dos requerimentos de isenção do 
pagamento do valor da inscrição.  

4.16 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da inscrição deferido 
terá sua inscrição validada, não gerando boleto para pagamento de inscrição. 

4.17 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da inscrição indeferido 
poderá apresentar recurso no prazo de dois dias úteis após a publicação, no site da Fundação 
Carlos Chagas, da relação de inscrições indeferidas, vedada a juntada de documentos.  

4.17.1 Após a análise dos recursos será divulgada, no site www.concursosfcc.com.br, o resultado dos 
requerimentos deferidos e indeferidos.   

4.18 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos e queiram participar do certame 
deverão gerar o boleto bancário, no site da Fundação Carlos Chagas, e efetuar o pagamento até a 
data limite de 10/06/2022 de acordo com o item 4.3 deste Capítulo.  
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4.19 O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a realização das 
provas deverá anexar solicitação, assinada, contendo todas as informações necessárias para o 
atendimento, bem como o atestado médico ou de especialista que comprove a necessidade do 
atendimento especial, no link de Inscrição via internet, até a data de encerramento da inscrição 
(10/06/2022), a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. A não observância do período 
para solicitação ensejará o indeferimento do pedido. 

4.19.1 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de legalidade, viabilidade e 
razoabilidade do pedido.  

4.19.2 No dia 20/06/2022 serão publicadas no site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), a lista contendo o deferimento das condições especiais solicitadas. 

4.19.3 O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis 
após a publicação indicada no item 4.19.2. 

4.20 Fica assegurada a possibilidade de uso do “nome social” à pessoa transexual ou travesti durante o 
concurso.  

4.20.1  Entende-se por nome social o nome adotado pela pessoa, pelo qual se identifica e é identificada na 
comunidade. 

4.20.2 Para inclusão do nome social nas listas de chamada e nas demais publicações referentes ao 
certame, assim como para que se mantenha um rigoroso controle interno entre o nome civil e o 
nome social, o candidato, durante o período de inscrições, por meio do link de inscrição do 
Concurso Público deve enviar digitalizado o documento de identidade civil, acompanhado de 
solicitação assinada, indicando o nome social. 

4.21 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em 
sala reservada, desde que o requeira na forma do item 4.19 observando os procedimentos a 
seguir:  

4.21.1 A lactante deverá apresentar-se, no dia da aplicação da prova, no respectivo horário para o qual foi 
convocada, com o acompanhante e a criança.  

4.21.2 A criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro 
indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado. 

4.21.3 O celular e demais aparelhos eletrônicos do adulto responsável pela guarda da criança deverão 
permanecer lacrados, em embalagem específica a ser fornecida pela Fundação Carlos Chagas, 
durante todo o período de aplicação. 

4.21.4 Não será disponibilizado, pela Fundação Carlos Chagas, responsável para a guarda da criança, e 
a sua ausência acarretará à candidata a impossibilidade de realização da prova.  

4.21.5 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 
temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.  

4.21.6 Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, 
sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de 
parentesco ou de amizade com a candidata.  

4.21.7 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.  
4.221 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 

neste Edital. 
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5. 1ª FASE - EXAME DE CONHECIMENTOS (PROVA OBJETIVA) 
5.1 O Exame de Conhecimentos constará da prova objetiva, número de questões por disciplina, total 

de questões, duração e caráter, conforme a tabela a seguir.  
 

CARGO PROVA OBJETIVA 
Nº DE 
QUESTÕES 

/DISCIPLINAS 

TOTAL DE 
QUESTÕES DURAÇÃO CARÁTER 

SOLDADO 
BOMBEIRO 

MILITAR 

(QPCBM) 

Língua Portuguesa 10 

60 4 horas Eliminatório e 
Classificatório 

Matemática 10 

Física 05 

Química 05 

Biologia 05 
História do Estado do 
Amapá 05 

Geografia do Estado do 
Amapá 05 

Noções de Informática 05 

Noções de Direito 05 

Legislação Específica 05 
 
5.2  A Prova Objetiva, de caráter habilitatório e classificatório, constará de questões objetivas de 

múltipla escolha, com cinco alternativas cada questão, versando sobre as disciplinas constantes do 
Conteúdo Programático do Anexo II, deste Edital. 
Cada questão da prova poderá avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento 
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, com o intuito de valorizar a capacidade 
de raciocínio e contemplar mais de um objeto de avaliação. 

 
6. DA 1ª FASE - PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
6.1 A aplicação da 1ª Fase – Exame de Conhecimentos (Prova Objetiva) para o cargo de Soldado do 

Quadro de Praças Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (Soldado - 
QPCBM) está prevista para o dia 24/07/2022, na cidade de Macapá/AP, no período da MANHÃ. 

6.2 A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua 
realização. 

6.2.1 Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados na cidade indicada no 
item 6.1 deste Capítulo, a Fundação Carlos Chagas reserva-se o direito de alocá-los em cidades 
próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade 
quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 

6.3 Havendo alteração da data prevista, as provas somente poderão ocorrer em domingos ou feriados.  
6.4 A confirmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas serão 

divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação para Provas, a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado do Amapá: https://diofe.portal.ap.gov.br , no site oficial da Secretaria de Estado da 
Administração: www.sead.ap.gov.br e no site da Fundação Carlos Chagas: 
www.concursosfcc.com.br. 

6.4.1 O candidato receberá Cartão Informativo por e-mail (a ser enviado pela Fundação Carlos Chagas) 
no endereço eletrônico informado no ato da inscrição. No referido Cartão, serão indicados a data, os 
horários e o local de realização das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a 
manutenção e atualização de seu endereço eletrônico. 

6.4.1.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo endereço eletrônico informado 
no Formulário de Inscrição esteja incompleto ou incorreto. 

6.4.1.2 A Fundação Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administração não se responsabilizam por 
informações de endereço incorreto, incompleto ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas 
causada por endereço eletrônico incorreto ou por problemas no provedor de acesso do candidato 
tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros Antispam, eventuais truncamentos ou qualquer 
outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Fundação Carlos 
Chagas para verificar as informações que lhe são pertinentes. 
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6.4.2 A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa. O candidato deverá 
acompanhar as publicações conforme definição do item 6.4. 

6.4.2.1 O envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer motivo 
não recebida, não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Convocação para as 
Provas. 

6.5 O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação 
das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas, deverá 
entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, 
pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília), ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). 

6.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e horário 
constantes no Edital de Convocação para a realização das Provas, no site da Fundação Carlos 
Chagas e no Cartão Informativo.  

6.7 Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão Informativo enviado ao candidato ou erros 
observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia da realização das provas, 
quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, endereço e critério 
de desempate, deverão ser corrigidos por meio do site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes da página do Concurso, até o 
terceiro dia útil após a aplicação da Prova Objetiva.  

6.7.1 O link para correção de cadastro será disponibilizado no primeiro dia útil após a aplicação da prova 
Objetiva.  

6.7.2 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 6.7 deverá 
arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 

6.8 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade 
original, que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Carteiras expedidas por órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); Certificado de Reservista; 
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação em papel 
(com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97), bem como carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como identidade.  

6.8.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 
carteira nacional de habilitação digital (modelo eletrônico) ou qualquer outro documento em formato 
digital, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem 
valor de identidade. 

6.8.2 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 

6.8.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário 
próprio. 

6.8.4 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere 
dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à própria 
identificação. 

6.9 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
6.9.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova como 

justificativa de sua ausência. 
6.9.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
6.10 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e, 

em especial, dos próprios candidatos – bem como sua autenticidade, será conferida a identificação 
dos candidatos mediante a apresentação de documento de identidade e a cópia manuscrita de frase 
que consta das instruções da capa do caderno de questões, para posterior exame grafotécnico.  

6.10.1 Na impossibilidade, devidamente justificada, de transcrição da cópia manuscrita da frase, o 
candidato deverá apor sua assinatura, em campo específico, por três vezes. 

6.10.2 Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que se recusar a transcrever a frase contida 
nas instruções da capa do caderno de questões. 

6.10.3 A cópia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Respostas visam atender 
ao disposto no item 10.4 deste Edital. 

6.11 Nas Provas, o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas personalizada, único 
documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
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específicas contidas na capa do Caderno de Questões personalizado. Em hipótese alguma haverá 
substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6.11.1 Não deverá ser feita marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer 
marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.  

6.11.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato. 

6.11.3 Em hipótese alguma haverá substituição das Folhas e/ou dos Cadernos de Respostas das Provas 
por erro do candidato.  

6.11.4 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 

6.12 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas munido de caneta esferográfica 
de material transparente de tinta preta ou azul, além da documentação indicada no item 6.8 deste 
Capítulo.  

6.12.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta 
esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. 

6.13 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a Folha de 
Respostas personalizada.  

6.13.1 O candidato poderá anotar suas respostas em meio autorizado pela Fundação Carlos Chagas, o 
qual será informado durante a aplicação das provas. 

6.14 Durante a realização das Provas não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.  

6.15 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de Respostas, em 
especial seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade. 

6.16 Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras 
relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes 
da prova, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação 
das provas. 

6.16.1 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das provas. 

6.16.2 Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca texto, régua ou borracha. 
6.17 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;  
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação oficial;  
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;  
d) não apresentar documento que bem o identifique, nos moldes do item 6.8 deste Edital; 
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
f) ausentar-se do local de provas antes de decorridas 3 (três) horas do seu início;  
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou 

em qualquer outro meio, que não o autorizado pela Fundação Carlos Chagas no dia da 
aplicação das provas;  

h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 
outros materiais não permitidos;  

i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;  
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;  
k) não devolver integralmente o material recebido; 
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 

impresso não permitido ou máquina calculadora ou similar; 
m) estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou 

de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos 
similares), bem como protetores auriculares e fones de ouvido;  

n)  entregar a Folha de Respostas da Prova em branco; 
o) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 
p) recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da capa do caderno de questões 

para posterior exame grafotécnico. 
6.18 O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer 

aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de 
vibração e silencioso.   

6.18.1 Os aparelhos eletrônicos deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem 
específica a ser fornecida pela Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fim, devendo a 
embalagem, lacrada, permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicação da prova. A 
embalagem deverá permanecer lacrada até a saída do candidato do prédio de aplicação da prova. 
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6.18.2 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado. 

6.19 Será, também, excluído do Concurso, o candidato que estiver portando em seu bolso os aparelhos 
eletrônicos indicados nas alíneas “l” e “m”, item 6.17 deste Capítulo, após o procedimento 
estabelecido no item 6.18.1 deste Capítulo.  

6.20 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros 
ou similares e óculos escuros, serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, 
onde deverão permanecer até o término da prova. 

6.20.1 A Fundação Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administração não se responsabilizarão 
por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de 
realização das provas, nem por danos neles causados.  

6.21 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens 
oficiais relativas aos locais de prova indicados no Cartão Informativo, a Fundação Carlos Chagas 
procederá à inclusão do candidato, desde que apresente o boleto bancário com comprovação de 
pagamento, mediante preenchimento de formulário específico.  

6.21.1 A inclusão de que trata o item 6.21 será realizada de forma condicional e será analisada pela 
Fundação Carlos Chagas, na fase do Julgamento da Prova Objetiva, com o intuito de verificar a 
pertinência da referida inscrição.  

6.21.2 Constatada a improcedência da inscrição, essa será automaticamente cancelada e considerados 
nulos todos os atos dela decorrentes.  

6.22 Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momento, detectores de 
metais nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência do local de 
prova. 

6.23 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de se verificarem falhas de 
impressão, a Fundação Carlos Chagas tomará as providências necessárias, antes do início da 
prova, para:   
a)  substituir os Cadernos de Questões defeituosos;  
b) em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida substituição, procederá à 

leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões 
completo;   

6.23.1 Se a ocorrência for verificada após o início da prova, a Fundação Carlos Chagas estabelecerá prazo 
para reposição do tempo usado para regularização do caderno.  

6.24 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam 
acompanhar o tempo de prova.  

6.25 A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre das 
caixas de provas mediante termo formal e na presença de 3 (três) candidatos na coordenação nos 
locais de realização das provas.  

6.26 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o 
candidato será automaticamente eliminado do Concurso. 

6.27 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
razão de afastamento do candidato da sala de prova.  

6.28 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora do local, data e horário determinados.  
6.29 Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer nas respectivas salas até que o último candidato 

entregue a prova. 
6.30 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não serão fornecidos 

exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, 
mesmo após o encerramento do Concurso. O candidato deverá consultar o Cronograma de Provas 
e Publicações (Anexo III), para tomar conhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divulgação das 
questões da Prova Objetiva, dos gabaritos e/ou dos resultados.  

6.30.1 As questões da Prova Objetiva ficarão disponíveis no site www.concursosfcc.com.br até o último dia 
para interposição de recursos referentes ao Resultado da Prova Objetiva. 

 
7. DO JULGAMENTO DA 1ª FASE – EXAME DE CONHECIMENTOS (PROVA OBJETIVA) 
7.1  A prova objetiva terá caráter habilitatório e classificatório e será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 

60,00 (sessenta). Cada questão da prova objetiva valerá 1,00 (um) ponto. 
7.2 Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver, simultaneamente,  

a) no mínimo, 60% de acerto na prova; 
b) não tiver zerado em nenhuma das disciplinas; 
c) estiver classificado até a 1.500ª (milésima quingentésima) posição.  

c.1 Serão considerados habilitados todos os candidatos empatados na 1.500ª (milésima 
quingentésima) posição de classificação.  
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7.3 Os candidatos não habilitados na Prova Objetiva, conforme critérios estabelecidos neste capítulo, 
serão excluídos do Concurso. 

 
8.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS NA 1ª FASE – EXAME DE CONHECIMENTOS 

(PROVA OBJETIVA)  
8.1  A nota final de aprovação dos candidatos na 1ª fase – Exame de Conhecimentos será a nota obtida 

na Prova Objetiva, conforme critério estabelecido no Capítulo 7 deste Edital. 
8.2 Na hipótese de igualdade de nota final, para fins de desempate, após a observância do disposto no 

parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), considerada, para esse fim, a 
data limite de correção dos dados cadastrais estabelecida no item 6.7 deste Edital, prevalecerá, 
sucessivamente, o candidato que: 
8.2.1 obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
8.2.2 obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática; 
8.2.3 obtiver maior número de acertos nas questões de Química; 
8.2.4 obtiver maior número de acertos nas questões de Física; 
8.2.5 obtiver maior número de acertos nas questões de Biologia; 
8.2.6 tiver maior idade; 
8.2.7 tiver exercido efetivamente a função de jurado, nos termos do art. 440 do Código de Processo 

Penal, no período compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008, e a 
data de término das inscrições para este concurso. 

8.3 Os candidatos habilitados serão classificados em Lista de Classificação Geral por ordem decrescente 
de nota final.  

8.4 O resultado final da 1ª FASE – EXAME DE CONHECIMENTOS (Prova Objetiva) será divulgado por 
meio de uma lista contendo a classificação de todos os candidatos habilitados para a próxima fase do 
concurso observada até a 1.500ª (milésima quingentésima) posição de classificação, considerados os 
empates na última posição, se ainda persistir. 

 
9. DOS RECURSOS REFERENTES À 1ª FASE  
9.1 Será admitido recurso quanto:  

a) ao indeferimento do requerimento de isenção do valor da inscrição; 
b) à aplicação das provas; 
c) às questões das provas e gabaritos preliminares; 
d) ao resultado das provas. 

9.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a ocorrência do 
evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do referido 
evento. 

9.2.1 Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se 
referem. 

9.2.2 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.  
9.3 Os questionamentos referentes às alíneas do item 9.1, deste Capítulo, deverão ser realizados, 

exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 9.2.  
9.3.1 Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não o estipulado no item 

anterior. 
9.4 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da Fundação Carlos 

Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do 
Concurso Público. 

9.4.1 Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as instruções contidas 
neste Edital e no site da Fundação Carlos Chagas.  

9.4.2 A Fundação Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administração não se responsabilizam por 
recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

9.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.  
9.6 Não serão reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que não o estipulado no item 

9.4 deste Edital. 
9.7 Será concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva a todos os candidatos que 

realizaram a prova, no período recursal referente ao resultado preliminar das provas. 
9.7.1 As instruções para a vista de prova estarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas. 
9.8 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 

razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
9.9 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas serão 

corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.  
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9.10 Na Prova Objetiva, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 
atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso.  

9.11 Na ocorrência do disposto nos itens 9.9 e 9.10 e/ou em caso de provimento de recurso, poderá 
ocorrer à classificação/desclassificação do candidato que obtiver, ou não, a nota mínima exigida 
para a prova.  

9.12 Serão indeferidos os recursos:  
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;  
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;  
c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;  
d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os 

intempestivos;  
e) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”.  

9.13 No espaço reservado às razões do recurso, para questões e resultados das provas, fica VEDADA 
QUALQUER IDENTIFICAÇÃO (nome do candidato número de inscrição, número do Caderno de 
Questões ou qualquer outro meio que o identifique), sob pena de não conhecimento do recurso. 

9.14 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 9.1 deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.  

9.15 As respostas a todos os recursos quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao 
conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso por meio do site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo 
prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.   

 
 
10. DA 2ª FASE - EXAME DOCUMENTAL 
10.1 Os candidatos classificados na 1ª Fase – Exame de Conhecimentos (Prova Objetiva) serão 

convocados, por Edital, para comparecerem à 2ª Fase - Exame Documental, de caráter eliminatório, 
munidos de 02 (duas) fotos 3x4 e dos seguintes documentos: 
a) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, devidamente registrado, original e 

cópia, expedido por órgão competente. Caso o candidato não possua o certificado de 
conclusão ou equivalente, serão aceitas Declarações que atestem ser o candidato aluno do 
respectivo nível de ensino, sendo obrigatória a apresentação do certificado de conclusão do 
ensino médio ou equivalente no ato da matrícula do curso de formação; 

b) Cédula de Identidade, original e cópia; 
c) Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral expedida 

pela Justiça Eleitoral, original e cópia; 
d) Documento militar, se do sexo masculino, original e cópia; 
e) CPF, original e cópia; 
f) Declaração de vínculo empregatício com a União, Estados e Municípios; 
g) Comprovante de residência atualizado (energia elétrica, água, internet ou de telefonia) no 

próprio nome, em nome dos pais, ou com declaração reconhecida de cedência de moradia, 
acolhida ou mesmo cópia do contrato de locação, original e cópia; 

h) Certidões negativas de antecedentes criminais (original), expedida: pela Justiça Estadual e 
Federal do Estado do Amapá, pela Justiça Estadual e Federal do Estado onde residir o 
candidato e da Justiça Militar Federal. 

i)          Atestado de antecedentes criminais expedido pela Polícia Técnico Científica do Estado onde 
reside o candidato e certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal; 

j)  Comprovante de inscrição no PIS, PASEP ou NIT original e cópia. 
10.2 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
10.3 O candidato comparecendo e apresentando a documentação conforme exigida será considerado 

apto, indicado, portanto, para continuidade nas demais fases do Concurso. De outro modo, sendo 
considerado inapto ou ausente, o candidato será eliminado do concurso, não prosseguindo na fase 
subsequente. 

10.4  O Corpo de Bombeiros Militar, no momento do recebimento dos documentos, afixará foto 3x4 do 
candidato no Cartão de Autenticação e, na sequência, coletará a sua assinatura e a transcrição de 
frase, para posterior remessa à Fundação Carlos Chagas, que emitirá um laudo técnico informando se 
o candidato é a mesma pessoa que realizou as provas do Concurso. 

10.5  Será considerado inapto no exame documental o candidato que deixar de apresentar qualquer 
documentação exigida nesta fase, com exceção do certificado do ensino médio ou equivalente, que 
poderá ser apresentado até a data de Matrícula no Curso de Formação. 

10.6 Será oportunizada a interposição de recurso ao candidato Inapto na Fase de Exame documental no 
prazo até 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado. 

 
 



Quinta-feira, 28 de Abril de 2022Seção 02• Nº 7.656Diário Oficial

53 de 155

12 

11. DA 3ª FASE – AVALIAÇÃO DAS CAPACIDADES FÍSICAS  
11.1. Serão convocados para a 3ª Fase – Avaliação das Capacidades Físicas  os candidatos Aptos na 2ª 

Fase - Exame documental. 
11.2 A Avaliação das Capacidades Físicas, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será 

realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, por subcomissão designada para este fim específico, e 
visa avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências 
da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função bombeiro militar. 

11.3 O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem determinados, com roupa 
apropriada para a prática de educação física, munido de atestado médico (original ou cópia 
autenticada em cartório), emitido no prazo máximo de 30(trinta) dias antes da realização do teste. 

11.3.1 No atestado médico deverá constar expressamente a afirmação de que o candidato está apto a 
realizar as atividades físicas descritas no Decreto nº 2.100, de 27 de abril de 2022. 

11.4 Avaliação das Capacidades Físicas seguirá as prescrições contidas no Decreto nº 2.100, de 27 de 
abril de 2022 e suas alterações, onde suas especificações serão disponibilizadas quando da 
publicação dos editais convocatórios.   

11.5 O aquecimento e a preparação para o teste de aptidão física são de responsabilidade do próprio 
candidato, não podendo interferir no andamento do concurso. 

11.6 O candidato será considerado Apto ou Inapto em razão de seu desempenho na Avaliação das 
Capacidades Físicas. De outro modo, sendo considerado inapto ou ausente, o candidato será 
eliminado do concurso, não prosseguindo na fase subsequente. 

11.7 Será oportunizada a interposição de recurso ao candidato Inapto na Avaliação das Capacidades 
Físicas no prazo até 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado. 

 
12. DA 4ª FASE - DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  
12.1 Serão convocados para a 4ª Fase - Avaliação Psicológica de caráter eliminatório, os candidatos 

considerados aptos na 3ª Fase - Avaliação das Capacidades Físicas  
12.2 A Avaliação Psicológica tem por objetivo analisar as condições psicológicas do candidato, suas 

características e aptidões para frequentar o CFSD BM, de acordo com o perfil exigido para o cargo 
de Soldado do Quadro de Praças Combatentes, conforme descrito no Decreto nº 2.100, de 27 de 
abril de 2022 e suas alterações, onde suas especificações serão disponibilizadas quando da 
publicação dos editais convocatórios. 

12.3 Em razão do Resultado da Avaliação Psicológica, o candidato será julgado Apto ou Inapto. De outro 
modo, sendo considerado inapto ou ausente, o candidato será eliminado do concurso, não 
prosseguindo na fase subsequente. 

12.3.1 Os candidatos considerados Inaptos na Avaliação Psicológica receberão os motivos que resultaram na 
sua inaptidão através de entrevista devolutiva com o psicólogo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação do resultado, não devendo em hipótese alguma haver divulgação da motivação da 
inaptidão. 

12.4  Será oportunizada a interposição de recurso ao candidato Inapto no teste de Avaliação Psicológica no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis após a realização entrevista devolutiva. 

 
 
13. DA 5ª FASE - DO EXAME DE SAÚDE.  
13.1 Serão convocados para a 5ª Fase - Exame de Saúde, de caráter eliminatório, os candidatos aptos 

na 4ª Fase - Exame de Avaliação Psicológica. 
13.2 Os candidatos serão submetidos à Junta Médica do Centro de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar 

do Amapá, onde será avaliada a sua condição física com o objetivo de verificar as condições de 
saúde e constituição física do candidato para desempenho das tarefas inerentes ao cargo de 
Soldado-QPCBM. 

13.3 O Exame de Saúde seguirá as prescrições contidas no Decreto nº 2.100, de 27 de abril de 2022 e 
suas alterações, onde suas especificações serão disponibilizadas quando da publicação dos editais 
convocatórios. 

13.4 Em razão do resultado do Exame de Saúde, o candidato será julgado Apto ou Inapto. De outro 
modo, sendo considerado inapto ou ausente, o candidato será eliminado do concurso, não 
prosseguindo na fase subsequente. 

13.5 Após a publicação do resultado da fase de exame de saúde, ao candidato Inapto será oportunizado o 
prazo até 02 (dois) dias úteis para a interposição de recurso. 

 
14.  DA 6ª FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
14.1 Somente serão convocados para a 6ª Fase - Investigação Social os candidatos considerados aptos 

na 5ª Fase - Exame de Saúde. 
14.2 A Investigação Social, de caráter eliminatório, procedida por meio de verificação de informações 

sobre a vida pregressa do candidato, será feita pelo Corpo de Bombeiros Militar. A Investigação 
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Social seguirá as prescrições contidas no Decreto nº 2.100, de 27 de abril de 2022 e suas 
alterações, onde suas especificações serão disponibilizadas quando da publicação dos editais 
convocatórios. 

14.3 O candidato, em razão do resultado da Investigação Social, será considerado recomendado ou não 
recomendado. De outro modo, sendo considerado não recomendado ou ausente, o candidato será 
eliminado do concurso. 

14.4 Após a publicação do resultado da Investigação Social, ao candidato tido como não recomendado 
será oportunizado o prazo até 02 (dois) dias úteis para a interposição de recurso. 

 
15. DO CURSO DE FORMAÇÃO 
15.1 Os candidatos recomendados na 6ª Fase - Investigação Social serão convocados para a matrícula 

no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, como Soldado QPCBM 2ª classe. Durante o 
Curso de Formação o Soldado QPCBM 2ª classe fará jus à remuneração mensal nos termos do 
item 2.1.1 deste Edital. 

15.2 Os Soldados 2ª classe que não lograrem aproveitamento no Curso de Formação serão desligados 
do quadro do Corpo de Bombeiros Militar. 

 
16. DA LOTAÇÃO 
16.1 Os concludentes do Curso de Formação serão lotados de acordo com a necessidade do Corpo de 

Bombeiros Militar do Amapá, abrangendo todos os Municípios do Estado em que tenha instalada 
uma Unidade da Corporação conforme legislação específica. 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das 

condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais 
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do 
certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.  

17.2 Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, serão realizados com 
duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou 
igual a cinco. 

17.3 A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em 
dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas 
provas do Concurso. 

17.4 O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria 
de Estado da Administração. 

17.5 O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela 
Secretaria de Estado da Administração. 

17.6 Os atos relativos ao presente Concurso, editais, convocações, avisos e resultados, serão publicados 
da seguinte forma: 

17.7 Os atos relativos ao presente Concurso (editais, convocações, avisos e resultados), até a sua 
primeira fase serão publicados no site da SEAD (www.sead.ap.gov.br), no Diário Oficial do Estado 
do Amapá e no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). As demais fases do 
Concurso Público serão publicadas exclusivamente no site da SEAD (www.sead.ap.gov.br) e Diário 
Oficial do Estado do Amapá; 

17.8 Ficarão disponíveis os boletins de desempenho do candidato, para consulta dos resultados 
relacionados à 1ª Fase – Exame de Conhecimentos (Prova Objetiva), por meio do CPF e do número 
de inscrição do candidato, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br) na data em que o Edital de Resultado for publicado.  

17.9 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso Público 
é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone informações 
relativas ao resultado do Concurso Público. 

17.10 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação ou nota de candidatos, valendo para tal fim o boletim de desempenho disponível no 
endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), conforme item 17.8 
deste Capítulo, e a publicação do Resultado Final e homologação. 

17.11 Em caso de alteração/correção dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato, sexo, 
data de nascimento etc.) constantes no Formulário de Inscrição, o candidato deverá efetuar a 
atualização:  

17.11.1 Até o terceiro dia útil após a aplicação da Prova Objetiva, conforme estabelecido no item 6.7 deste 
Edital, por meio do site www.concursosfcc.com.br;  

17.11.2 Após o prazo estabelecido no item 17.11.1 até a publicação do Resultado Final da Prova Objetiva o 
candidato deverá encaminhar a solicitação de atualização dos dados pessoais (endereço, telefone e 
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e-mail), juntamente com a cópia do Documento de Identidade e o comprovante de endereço 
atualizado, se for o caso, para o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos 
Chagas por meio do e-mail: sac@fcc.org.br.

17.11.2.1 O candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da
Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias 
úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília) para confirmar o recebimento do e-mail contendo a 
solicitação de atualização dos dados pessoais.

17.11.3 Protocolar junto a Secretaria de Estado da Administração a atualização pretendida, a partir da 
publicação do resultado Definitivo da Prova Objetiva, mediante declaração assinada e datada, 
contendo a identificação completa do candidato. 

17.11.4 Após a homologação do resultado do concurso pela Secretaria de Estado da Administração, o 
candidato habilitado em todas as fases, quando necessário, atualizará seus dados junto à
Secretaria de Estado da Administração.

17.12 As alterações nos dados pessoais quanto ao critério de desempate estabelecido no Capítulo 8 deste
Edital, somente serão consideradas quando solicitadas no prazo estabelecido no item 17.11.1 deste
Capítulo, por fazer parte do critério de desempate dos candidatos. 

17.13 É responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, 
até que se expire o prazo de validade do Concurso.

17.14 A Secretaria de Estado da Administração e a Fundação Carlos Chagas não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço eletrônico errado ou não atualizado; 
b) endereço residencial errado ou não atualizado; 
c) endereço de difícil acesso; 
d) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas, decorrentes de informação 

errônea de endereço por parte do candidato; 
e) correspondência recebida por terceiros. 

17.15 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a matrícula no curso 
de formação, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constatada a omissão, 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar 
obrigação.

17.15.1 Comprovada à inexatidão ou irregularidades descritas no item 17.15 deste Capítulo, o candidato 
estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal. 

17.16 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos 
candidatos para as Fases correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso 
a ser publicado. 

17.17 As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e a sua apresentação para posse e 
exercício correrão às expensas do próprio candidato. 

17.18 Será eliminado do concurso o candidato que deixar de comparecer a qualquer uma das fases 
previstas no Capítulo 1 deste edital, independentemente da causa ou motivo.

17.19 A Secretaria de Estado da Administração e a Fundação Carlos Chagas não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso. 

17.20 O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, 
implicará sua eliminação do Concurso Público. 

17.21 Eventuais restrições decorrentes de questões sanitárias, a exemplo da pandemia COVID 19, serão 
definidas em edital com base na legislação vigente, podendo resultar em alterações no cronograma, 
bem como nas regras de cada fase.

17.22 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão avaliados, 
resolvidos se cabível, em caráter irrecorrível, a qualquer tempo pela Secretaria de Estado da
Administração e pela Fundação Carlos Chagas, no que a cada uma couber. 

Macapá, AP 28 de abril de 2022.

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

Decreto 1535/2018

Cód. verificador: 89296940. Cód. CRC: A4500BD
Documento assinado eletronicamente por SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO em 28/04/2022 13:10,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO 
PARA CANDIDATOS RECONHECIDAMENTE POBRES, NA FORMA DA LEI 

 

 

O candidato, abaixo identificado, tendo em vista o disposto na Lei Estadual n° 948, de 15 de dezembro de 2005, 
requer que lhe seja concedida a isenção do pagamento do valor de inscrição no Concurso Público da Secretaria de 
Estado da Administração do Governo do Estado do Amapá, de acordo com o estabelecido no Edital de Abertura de 
Inscrições. 

 

Nome do candidato: 
 

 

CPF do candidato: 
 

 

Quantidade de pessoas que residem com o candidato:  
DADOS SOCIOECONÔMICOS DA FAMÍLIA 
(os dados do candidato também deverão ser incluídos nessa lista)  

 

Nome Fonte Pagadora Parentesco Rendimento Mensal  
     
     
     
     
     
     
     
Parentesco: Indicar o próprio candidato, o cônjuge, pai, mãe, avó, avô, tios, irmãos, filhos, netos, etc.  

 

O candidato declara, sob as penas da lei e da perda dos direitos decorrentes da sua inscrição, sua 
condição de pobre e serem verdadeiras as informações, os dados e os documentos apresentados, conforme 
estabelecido no Edital. 

 
O candidato deverá encaminhar via internet os comprovantes de acordo com a seguinte documentação: 

a)  Declaração de sua condição e de renda mensal familiar per capita igual a meio salário mínimo oficial ou 
renda familiar mensal que não ultrapasse três salários mínimos, indicando os nomes e grau de parentesco 
dos integrantes da família, bem como os rendimentos individuais recebidos por todos, constante no 
ANEXO I deste Edital. 

A renda de todos os integrantes da família, inclusive do próprio candidato informada na declaração, deverá 
ser comprovada por intermédio da apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) Os trabalhadores que estejam regularmente empregados deverão enviar a cópia do último contracheque. 
b) Os trabalhadores ambulantes, prestadores de serviços e os que exerçam qualquer tipo de atividade 

autônoma, desde que não cumulada com outra atividade cuja remuneração, somada, não ultrapasse 3 
(três) salários mínimos, deverão fazer prova de sua renda mensal, através de declaração de renda 
expedida por contador devidamente registrado no seu órgão de classe. 

c) Os trabalhadores que se encontram desempregados deverão enviar cópia das páginas da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) - que contenham fotografia, identificação e página com anotações 
do último contrato e da primeira página subsequente em branco, ou não tendo, enviar declaração de 
próprio punho de que está desempregado, não exerce atividade como autônomo, não participa de 
sociedade profissional e que a sua situação econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, 
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das 
afirmativas de tal situação. 

 
O candidato prontifica-se a fornecer outros documentos comprobatórios, sempre que solicitados pela 

Comissão de Concurso Público. 
 

Local e Data: ________________________, ______ de __________________ de 2022. 
 

 

 
 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Soldado do Quadro de Praças Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá - (Soldado - 
QPCBM) 
 

Observação: Considerar-se-á a legislação vigente e suas alterações, incluindo legislações 
complementares, súmulas, jurisprudências e ou orientações jurisprudenciais (OJ), até a data da 
publicação deste Edital.  

Língua Portuguesa 
Domínio da ortografia oficial. Emprego da acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Flexão 
nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. Domínio dos mecanismos de 
coesão textual. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. 
Regência nominal e verbal. Sintaxe. Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. 
Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 
Adequação da linguagem ao tipo de documento.  
 
Matemática  
Conjuntos numéricos. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros simples e 
composto. Álgebra: Noções sobre funções: definição, domínio, contradomínio, imagem, gráficos, 
modelagem, inversa, composta e operações; funções especiais: polinomial, modular, exponencial, 
logarítmica e trigonométrica; matrizes e determinantes em contextos de sistemas lineares. Trigonometria: 
triângulos retângulos e triângulos quaisquer; círculo trigonométrico. Progressões: aritmética e geométrica. 
Medidas e formas geométricas planas e espaciais: sistemas de medidas; triângulos; quadriláteros notáveis; 
noções básicas de circunferências e círculo; semelhança de triângulos e relações métricas em triângulos 
retângulos (incluindo teorema de Pitágoras); sólidos geométricos: prismas, pirâmides, cilindros. Geometria 
Analítica: coordenadas cartesianas, distância entre pontos, equações da reta e equações da circunferência. 

Física  
Fundamentos Básicos: Leis de interação: forma de atrito força elástica e força gravitacional. Conservação 
da energia. Trabalho e o teorema da energia cinética. Leis da gravitação universal. Densidade e pressão. 
Princípio de Pascal, Lei de Stevin, Lei do empuxo. Temperatura e equilíbrio térmico. Energia térmica e calor; 
calor sensível e calor latente. Lei de Coulomb, campo e potencial elétrico. Corrente e resistência elétrica. 
Imãs, campo magnético. Ondas: velocidade, comprimento e onda, frequência, amplitude e polarização. 
Fenômenos ondulatórios: reflexão, refração, interferência e difração – aplicações geométricas. Princípios 
básicos da emissão de radioatividade, radiações ionizantes e decaimento radioativo. Física Aplicada: As 
Leis de Newton e o movimento em duas dimensões: movimento de projéteis e movimento circular uniforme. 
Dilatação térmica dos sólidos. Dilatação anômala da água. Processos de propagação do calor. Mecanismos 
físicos da visão e defeitos visuais. Qualidades fisiológicas do som. Bases acústicas da ultrassonografia. 
Efeito Joule. Efeitos fisiológicos das correntes elétricas. Som: natureza e propagação. Efeito fotoelétrico. 
Física da Terra: Leis de Kepler. Rotação da terra. Campo magnético terrestre. Efeito estufa. Brisas 
litorâneas. Relâmpagos e trovões. 

Química  
Estrutura do Átomo: Átomo: núcleo e eletrosfera. Número atômico e número de massa. Elemento químico. 
Isótopo. Configuração eletrônica. Classificação periódica dos Elementos químicos: Tabela periódica 
atual e sua estrutura. Lei periódica. Principais subgrupos de elementos químicos. Ligação Química: 
Ligação iônica. Ligação covalente. Fórmula eletrônica (estrutural de Lewis), iônica, molecular e estrutural 
das substâncias. Número de oxidação. Função Inorgânica: Conceito. Classificação. Notação. 
Nomenclatura. Reação Química: Conceito de reação, equação química, reagente e produto. 
Balanceamento de equação química. Reações de combustão. Química do Carbono: Propriedades 
fundamentais do átomo de carbono. Classificação do átomo de carbono na cadeia carbônica. Classificação 
de cadeia carbônica. Identificação e nomenclatura IUPAC das funções orgânicas. 

Biologia 
Origem da vida e diversidade: Teorias sobre a origem da vida e formas primitivas de vida. Teorias 
evolutivas. Diversidade dos seres vivos. Classificação biológica dos grandes grupos de organismos: 
Archaea, Bacteria, Eucarya e Vírus. Regras de Nomenclatura. Categorias taxonômicas. Célula: 
Composição química, estrutura e funcionamento das células procariontes e eucariontes. Tecidos e órgãos. 
Sistemas e principais funções dos seres vivos. Núcleo celular: ácidos nucleicos e síntese proteica. Ciclo 
celular: Mitose, Meiose. Ecologia: Meio ambiente e seus fatores. Ciclos biogeoquímicos. Fluxo de energia. 
Cadeias e teias alimentares. Interações biológicas. Impacto e preservação ambiental.  
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História do Estado do Amapá 
Colonização da região do Amapá. Disputas territoriais e conflitos estrangeiros no Amapá. Principais 
atividades econômicas do Amapá: séculos XIX e XX. A Cabanagem no Amapá. A Criação do Território 
Federal do Amapá. Constituição de 1988 e o Estado do Amapá. Manifestações populares e sincretismo 
cultural no Amapá. 
 
Geografia do Estado do Amapá 
O espaço natural do Amapá (noções de relevo, clima, vegetação e hidrografia do estado). A população do 
Amapá: crescimento, distribuição, estrutura e movimentos. A urbanização do Amapá. O espaço econômico: 
atividades agropecuárias, extrativistas e industriais. O desenvolvimento econômico e social do Amapá. O 
Estado do Amapá no contexto brasileiro. 
 
Noções de Informática 
Noções de internet, intranet, hardware, software e redes de computadores. Conceitos básicos dos modos 
de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Aplicativos para 
edição de textos, planilhas e apresentações (Microsoft Office 2010 ou superior e LibreOffice 7 ou superior). 
Conceitos básicos e modos de utilização de sistemas operacionais (Windows 10 e Linux). Ferramentas e 
aplicativos de navegação na web (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer e Opera). 
Ferramentas de correio eletrônico (Outlook Express e webmail). Busca e pesquisa na internet. 
Compartilhamento de informações na nuvem (Google Drive). Conceitos de organização, compactação e 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas em ambientes compartilhados. Noções de 
segurança da informação e proteção de sistemas informatizados. 
 
Noções de Direito 
Noções de Direito Constitucional: Constituição do Estado do Amapá: Título I – Dos Princípios 
Fundamentais; Título II - Direitos e Garantias Fundamentais; Título III – Da Organização do Estado e 
Municípios: Capítulo III – Da Administração Pública; Título IV – Da Segurança Pública. Noções de Direitos 
Humanos: Teoria geral dos Direitos Humanos. Conceito, terminologia, estrutura normativa, fundamentação. 
Afirmação histórica dos Direitos Humanos. Direitos Humanos e responsabilidade do Estado. Direitos 
Humanos na Constituição da República Federativa do Brasil. Política Nacional de Direitos Humanos. A 
Constituição Brasileira e os tratados internacionais de Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992, que promulga a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Violências de gênero. Violência doméstica. Racismo. 
Racismo institucional. Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e outras formas 
correlatas de intolerância. As Garantias Judiciais e os Direitos pré-processuais. Direito a não ser torturado. 
População em situação de rua. Conceito e Princípios das Políticas Públicas. 
 
Legislação Específica 
Lei Complementar nº 111, de 9 de abril de 2018 (Dispõe sobre a Organização Básica e Fixação do Efetivo 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e dá outras providências.). 
Lei Complementar nº 0084, de 7 de abril de 2014, e suas alterações posteriores (Dispõe sobre o Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá em consonância com as disposições do art. 42, § 1º, art. 142, § 3º, inciso 
X da Constituição Federal e dá outras providências.).  
Lei Estadual nº 1.813, de 7 de abril de 2014 (Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Militares 
do Estado do Amapá - RPPM - de que trata o art. 42, § 1°, c/c art. 142, § 3°, X, da Constituição Federal, e 
dá outras providências.).  
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ANEXO III  

CRONOGRAMA DE PROVAS E PUBLICAÇÕES 

 
 

INSCRIÇÕES 
Período das Inscrições (exclusivamente via internet). 09/05/2022 a 10/06/2022 

Período da solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição 
(exclusivamente via internet). 09/05/2022 a 13/05/2022 

Divulgação da consulta individual das solicitações da análise dos pedidos 
de isenção, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas. 24/05/2022 

Prazo para interposição de recursos quanto ao indeferimento da 
solicitação da isenção do pagamento do valor de inscrição. 

25/05/2022 a 26/05/2022 

Divulgação da consulta das solicitações de isenção deferidas e 
indeferidas, após análise de recursos, no endereço eletrônico da 
Fundação Carlos Chagas. 

03/06/2022 

Último dia para pagamento do valor da inscrição. 10/06/2022 

 
PROVA OBJETIVA 

Publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá do Edital de 
Convocação para a Prova Objetiva e Divulgação do Local de Prova no 
endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas. 

08/07/2022 

Aplicação da Prova Objetiva. 24/07/2022 

Prazo para interposição de recurso quanto à aplicação da Prova Objetiva. 25/07/2022 a 26/07/2022 

Divulgação do Gabarito e das Questões da Prova Objetiva no site da 
Fundação Carlos Chagas, a partir das 17 horas. 25/07/2022 

Prazo para interposição de recurso quanto à divulgação dos gabaritos e 
das questões de provas. 26/07/2022 a 27/07/2022 

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 19/08/2022 
 
RESULTADO FINAL DA 1ª FASE 

Publicação do Resultado Definitivo da 1ª Fase - Prova Objetiva. 30/08/2022 
 

Obs: CRONOGRAMA SUJEITO À ALTERAÇÃO 

Demais etapas serão informadas posteriormente. 

 

 

 

HASH: 2022-0428-0008-7632
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EDITAL N° 178/2022 - RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA - PEÇA PROCESSUAL - DELEGADO DE 
POLÍCIA CIVIL

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no EDITAL 
Nº 001/2017 DE ABERTURA POLÍCIA CIVIL publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6482 de 14 de julho de 
2017, em cumprimento à decisão proferida nos autos da Ação Judicial n. º 8000041-76.2018.8.05.0067,

RESOLVE:

1.    TORNAR PÚBLICO o resultado após Prova Prática - Peça Processual, do candidato JUSCELINO LEMOS SANTOS 
JUNIOR, inscrição 0000709c, de acordo com o disposto no capítulo 10 do Edital nº 001/2017 de Abertura Polícia Civil 
e Edital nº 177/2022 de Convocação Para a Prova Prática - Peça Processual - Delegado de Polícia Civil.

2.    INFORMAR que, a partir da data de publicação deste Edital, o candidato poderá verificar seu resultado no site da 
Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br.

Macapá, AP 28 de abril de 2022.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
Decreto nº 1535/2018

HASH: 2022-0428-0008-7619

PORTARIA N° 0339/2022 - SEAD
 
O Secretário de Estado da Administração do Governo do Amapá no uso da competência que lhe foi delegada pelos 
Decretos n° 1497 de 16/10/1992 e 0422 de 30/01/2019, de acordo com o Decreto n° 0316 de 23/02/1994 que 
regulamentou o §1° do artigo 37, da Lei n° 0066, de 03/05/1993 e Decreto n° 1535 de 14/05/2018.

RESOLVE:
 
Homologar o resultado da Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório   do(a)(s) servidor(a)(s) pertencente(s) ao 
Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá, abaixo ralacionado(s):
 

Grupo SIGRH - GRUPO MAGISTERIO

Cargo PEDAGOGO-MP1 - ADMINISTRACAO ESCOLAR

Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
1 JAIRO CANAVIEIRA DE OLIVEIRA 68294-2 09/02/2004 94,56

Cargo PROFESSOR CLASSE A1-40HS - 1º AO 5º ANO
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
2 LILIAN RUBIA PANTOJA MONTEIRO 96318-6 26/03/2010 100,00

Cargo PROFESSOR CLASSE A2-40HS - 1º AO 5º ANO
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
3 BEN HUR DOS REIS DA COSTA 99365-4 31/03/2010 100,00

Cargo PROFESSOR CLASSE C1-40HS - 1º AO 5º ANO
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
4 MARGARETE LEAL DA SILVA 45488-5 01/01/2005 96,89

Cargo PROFESSOR CLASSE C1-40HS - ARTES
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
5 TARCILA BERR PEREZ 114082-5 13/01/2014 98,67

Cargo PROFESSOR CLASSE C1-40HS - EDUCACAO ESPECIAL - GERAL
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
6 CRISTIANE NIRLEY NUNES MARQUES 114058-2 13/01/2014 95,22

Cargo PROFESSOR CLASSE C1-40HS - EDUCACAO FISICA
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Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
7 CASSIO VIEGAS CONCEICAO 112768-3 14/08/2013 98,22

8 ERIC DA SILVA DO ESPIRITO SANTO 118438-5 21/01/2015 100,00

Cargo PROFESSOR CLASSE C1-40HS - HISTORIA
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
9 ALESSANDRO DE JESUS CARVALHO VELOSO 87103-6 25/04/2006 95,78

10 ANA CAROLINA SANTOS DOS SANTOS 112485-4 15/08/2013 100,00

11 FABIANE MARIA DE OLIVEIRA CHAGAS 113163-0 04/10/2013 85,00

12 FABIO DOS SANTOS PEREIRA 111006-3 09/04/2013 96,11

13 JAIME CLEI BARBOSA COELHO 113861-8 14/01/2014 95,00

Cargo PROFESSOR CLASSE C1-40HS - LINGUA ESTRANGEIRA - FRANCES
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
14 ELIZABETH LOBATO NUNES VIDAL 967794-1 12/11/2018 100,00

Cargo PROFESSOR CLASSE C1-40HS - LINGUA PORTUGUESA
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
15 SANDRA HELENA DA SILVA VIANA 98246-6 16/03/2010 93,00

Cargo PROFESSOR CLASSE C1-40HS - LITERATURA
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
16 MAURO AUGUSTO MARQUES DE FARIAS 97408-0 29/07/2009 100,00

Cargo PROFESSOR CLASSE C1-40HS - SOCIOLOGIA
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
17 TARSO ALEXANDRE CASTRO DOS SANTOS 116602-6 27/06/2014 100,00

Cargo PROFESSOR CLASSE C2 -40HS - GEOGRAFIA
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
18 REGINA MARCIA DA SILVA CAMPOS GONCALVES 87033-1 23/02/2006 100,00

Cargo PROFESSOR CLASSE C2 -40HS - LINGUA PORTUGUESA
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
19 JANES DA SILVA REIS 99477-4 29/03/2010 95,00

Cargo PROFESSOR INDIGENA-CLASSE A2-40HS - 1º AO 5º ANO
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
20 JOAO PEREIRA DA SILVA NETO 96922-2 15/09/2009 100,00

 
Macapá-AP, 28 de abril de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2022-0428-0008-7631

PORTARIA N° 0340/2022 - SEAD
 
O Secretário de Estado da Administração do Governo do Amapá no uso da competência que lhe foi delegada pelos 
Decretos n° 1497 de 16/10/1992 e 0422 de 30/01/2019, de acordo com o Decreto n° 0316 de 23/02/1994 que 
regulamentou o §1° do artigo 37, da Lei n° 0066, de 03/05/1993 e Decreto n° 1535 de 14/05/2018.
 
RESOLVE:
 
Homologar o resultado da Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório   do(a)(s) servidor(a)(s) pertencente(s) ao 
Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá, abaixo ralacionado(s):
 

Grupo SIGRH - GRUPO SAUDE

Cargo ENFERMEIRO

Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
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1 RISALVA GOMES CAMPOS 109623-0 02/01/2013 100,00

2 SUELY SOARES DE SA 88547-9 27/07/2006 100,00

3 SUZANA RODRIGUES MARTEL 88388-3 28/07/2006 100,00

Cargo MEDICO - CIRURGIAO CARDIACO
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos

4 MARCOS ROBERTO LIMA DE CARVALHO 
SANTOS 70781-3 28/03/2005 92,44

Cargo TECNICO DE LABORATORIO
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
5 ELISANGELA OLIVEIRA DIAS 109550-1 11/01/2013 99,67

Cargo TECNICO EM ENFERMAGEM
Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
6 ANDREIA DE SOUZA ARAUJO 113327-6 18/12/2013 99,67

7 CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA 112076-0 25/07/2013 99,44

8 JOANA DARC BEZERRA LEITE 114177-5 16/12/2013 100,00

9 MARIA DO SOCORRO RAMOS DOS SANTOS 109374-6 09/01/2013 100,00

10 MARINEI DE MEDEIROS MORAES 89931-3 21/03/2007 100,00
 
Macapá-AP, 28 de abril de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-0428-0008-7630

PORTARIA Nº 0341/2022 – SEAD
 
A   SECRETÁRIA   DE   ESTADO   DA   ADMINISTRAÇÃO   do Governo do Amapá, usando das atribuições que lhe 
foram conferidas pelos Decretos nº 1.497, 16 de outubro de 1992, 0422, de 30 de janeiro

de 2019, 2642, de 18 de junho de 2007 e 1535, de 14 de maio de 2018 e tendo em vista o contido no Processo nº 
130101.0077.0287.0027/2022,

RESOLVE:
 
Designar o servidor ELIELCLES LEAL DA SILVA, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, para exercer 
em substituição, o cargo de Chefe de Unidade/Unidade de Controle de Cargos e Salários/CDS-2/SEAD, durante o 
afastamento por gozo de férias do titular ANDERSON DA SILVA COIMBRA, no período de 04/04/2022 a 03/05/2022.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-0428-0008-7623

PORTARIA Nº 0342/2022 – SEAD
 
A   SECRETÁRIA   DE   ESTADO   DA   ADMINISTRAÇÃO   do Governo do Amapá, usando das atribuições que lhe 
foram conferidas pelos Decretos nº 1.497, 16 de outubro de 1992, 0422, de 30 de janeiro

de 2019, 2642, de 18 de junho de 2007 e 1535, de 14 de maio de 2018 e tendo em vista o contido no Processo nº 
0038.0143.2022.0029/2022,

RESOLVE:
 
Homologar a designação do servidor RODRIGO DA SILVA BARBOZA, ocupante do cargo de Gerente de Subgrupo de 
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Atividades do Projeto “Gerência de Segurança no Trabalho” – Código CDS- 2/SEINF, para exercer cumulativamente e 
em substituição, o cargo de Chefe de Gabinete - Código CDS-3/SEINF, durante o afastamento por licença médica da 
titular IVETE DOS SANTOS ARAÚJO GUEDES, no período de 07/02/2022 a 18/02/2022.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2022-0428-0008-7624

PORTARIA N° 0343/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que Ihe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n°1535/2018, de 14 de maio de 2018, e considerando que a Administração Pública deve observar o princípio 
da eficiência previsto no art.37 da Constituição Federal;
 
Considerando o Contrato nº 012/2022-SEAD, que entre si celebram o ESTADO DO AMAPÁ, por meio da SECRETARIA 
DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO e a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
Brasileira incumbida regimental ou estatutariamente de Pesquisa, do Ensino ou do Desenvolvimento Institucional, com 
inquestionável reputação ético-profissional e que não possua fins lucrativos, a fim de realizar concurso público para 
provimento do cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá;
 
Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a 
fiscalização da execução do contrato por representante da Administração especialmente designado;
 
RESOLVE:
 
Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria n° 0322/2022 – SEAD.
 
Art. 2°- Designar os servidores abaixo relacionados para exercerem as funções especificadas:

Gestores/Suplentes Nome Matrícula
Gestor do Contrato Ronny Anderson Barbosa Carneiro 0970010-2-01

Gestor do Contrato Suplente Wallkyria Bianca dos Santos Pacheco 0108241-8-01

Fiscal Técnico Lorena Taisa Machado dos Santos 0969745-4-01

Fiscal Técnico Suplente Fabio Carvalho Verzola 0096849-8-02

Fiscal Administrativo Douglas Zoccoli Padilha 0969861-2-01

Fiscal Administrativo Suplente Raimunda Célia Olímpio Santa Rosa Barbosa 0000071-0-01

Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar do dia 11/04/2022.
 
Art. 4°- Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Macapá-AP, 28 de abril de 2022
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2022-0428-0008-7628

PORTARIA N° 0344/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que Ihe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n°1535/2018, de 14 de maio de 2018, e considerando que a Administração Pública deve observar o princípio 
da eficiência previsto no art.37 da Constituição Federal;
 
Considerando o Contrato nº 014/2022-SEAD, que entre si celebram o ESTADO DO AMAPÁ, por meio da SECRETARIA 



Quinta-feira, 28 de Abril de 2022Seção 02• Nº 7.656Diário Oficial

64 de 155

DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO e a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
Brasileira incumbida regimental ou estatutariamente de Pesquisa, do Ensino ou do Desenvolvimento Institucional, com 
inquestionável reputação ético-profissional e que não possua fins lucrativos, a fim de realizar concurso público para 
provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Amapá;
 
Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a 
fiscalização da execução do contrato por representante da Administração especialmente designado;
 
RESOLVE:
 
Art.1° - Tornar sem efeito a Portaria n° 0317/2022 – SEAD.
 
Art.2°- Designar os servidores abaixo relacionados para exercerem as funções especificadas:

Gestores/Suplentes Nome Matrícula

Gestor do Contrato Ronny Anderson Barbosa Carneiro 0970010-2-01

Gestor do Contrato Suplente Wallkyria Bianca dos Santos Pacheco 0108241-8-01

Fiscal Técnico Lorena Taisa Machado dos Santos 0969745-4-01

Fiscal Técnico Suplente Fabio Carvalho Verzola 0096849-8-02

Fiscal Administrativo Douglas Zoccoli Padilha 0969861-2-01

Fiscal Administrativo Suplente Raimunda Célia Olímpio Santa Rosa Barbosa 0000071-0-01

Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar do dia 11/04/2022.
 
Art. 4°- Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Macapá-AP, 28 de abril de 2022
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-0428-0008-7622

PORTARIA Nº 226/04-2022-CGP/SEAD
 
A    COORDENADORA     DE     GESTÃO     DE     PESSOAS     DA     SECRETARIA     DE     ESTADO DA    
ADMINISTRAÇÃO,    usando     das     atribuições     que    lhe    são     conferidas    pela     Portaria         nº 2034/2021-
SEAD, de 09 de dezembro de 2021, resolve:
 
Conceder   03   (três)   meses   de   LICENÇA-ESPECIAL   PRÊMIO   POR   ASSIDUIDADE,   na forma do artigo 101, 
da Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993,   ao(s)   servidor(es)   abaixo relacionado(s), integrante(s) do Quadro de Pessoal 
Civil do Estado do Amapá, lotado(s) no(a) Secretaria de Est. da Educação - SEED:
 

Nº Servidor/Processo Matrícula Período Aquisitivo Usufruto

1 ALYSSON BRABO ANTERO 
280101.0077.3368.0010/2022 0085150-7-01 23/02/2006 a 22/02/2011 02/05/2022 a 30/06/2022 

01/08/2022 a 30/08/2022

2 ELIZABETH SOARES ZHALOUTH 
280101.0068.1597.4134/2022 0085677-0-01 23/02/2011 a 22/02/2016 02/05/2022 a 30/06/2022 

01/08/2022 a 30/08/2022

3 LILIANE ARAUJO DE LIMA 
280101.0068.1597.4428/2022 0110663-5-01 10/04/2013 a 09/04/2018 01/06/2022 a 30/06/2022 

01/08/2022 a 29/09/2022
 
Macapá-AP, 27 de abril de 2022
Astrid Maria dos Santos Cavalcante
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Coordenadora de Gestão de Pessoas - CGP/SEAD
 
HASH: 2022-0428-0008-7621

PORTARIA Nº 227/04-2022-CGP/SEAD
 
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,    usando   
das    atribuições   que   lhe   são conferidas pela Portaria nº 2034/2021-SEAD, de 09/12/2021.

RESOLVE:
 
Excluir da Portaria nº 146/05-2021-CGP/SEAD, de 03/05/2021, referente à concessão de Licença-Especial Prêmio por 
Assiduidade, a (o) servidor(a) Ana Neri Machado Bezerra Brazão, ocupante do Cargo Efetivo de Professor, Matrícula 
0112834-5-01, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá, lotada na SEED.

Macapá-AP, 28 de Abril de 2022.
ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas – CGP/SEAD

HASH: 2022-0428-0008-7627

PORTARIA Nº 228/04-2022-CGP/SEAD
 
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 2034/2021-SEAD, de 09/12/2021, resolve:

Retificar a Portaria Nº 145/03-2022 – CGP/SEAD de 24/03/2022, referente à Licença-Especial Prêmio por Assiduidade, 
concedida a (o) servidor (a) Paulo Sergio Rodrigues Santana, Cadastro Nº 0102182-6-01, lotado (a) na DIAGRO:

I – ONDE SE LÊ: USUFRUTO: 01/04/2022 a 30/04/2022, 02/01/2023 a 31/01/2023.

II – LEIA-SE: USUFRUTO: 01/04/2022 a 30/04/2022, 02/01/2023 a 31/01/2023 e 02/01/2024 a 31/01/2024.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas – CGP/SEAD

HASH: 2022-0428-0008-7629

PORTARIA Nº 229/04-2022-CGP/SEAD
 
A COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 2034/2021-SEAD, de 09/12/2021, resolve:

Retificar a Portaria Nº 145/03-2022 – CGP/SEAD de 24/03/2022, referente à Licença-Especial Prêmio por Assiduidade, 
concedida a (o) servidor (a) Lauro Barbosa Lima Maciel, Cadastro Nº 0105746-4-01, lotado (a) na DIAGRO:

I – ONDE SE LÊ: USUFRUTO: 01/04/2022 a 30/04/2022 e 01/08/2022 a 30/08/2022.

II – LEIA-SE: USUFRUTO: 01/04/2022 a 30/04/2022, 01/08/2022 a 30/08/2022 e 01/11/2022 a 30/11/2022.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas – CGP/SEAD

HASH: 2022-0428-0008-7625
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Secretaria de Educação

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 – 
SEED

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  ESTADUAL: SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO 
DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS – FEAPAPES/AP.

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto a 
conjugação de esforços na busca do atendimento de sua 
finalidade social, tendo por fim o atendimento educacional 
especializado aos alunos com deficiência intelectual múltipla 
(deficiência intelectual associada à outra deficiência) e/
ou transtorno global do desenvolvimento (associado à 
deficiência intelectual), que necessitam de apoio, sendo 
disponibilizados pela SEED, recursos financeiros à 
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DO AMAPÁ, em conformidade 
com a Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações 
posteriores.

RECURSOS FINANCEIROS:R$ 6.496.916,00 (Seis 
milhões quatrocentos e noventa e seis mil novecentos 
e dezesseis reais).

VIGÊNCIA: O presente Termo de Fomento vigerá a partir 
da assinatura até 24(vinte e quatro) meses.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

HASH: 2022-0428-0008-7583

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA.

PROCESSO PRODOC. N° 0021.0574.1294.0001/2021 – 

SAGEP/SEED.

PROCESSO SIGA Nº 00003/SEED/2022.

EDITAL N° 01/2022-CPL/SEED

A Secretaria de Educação do Estado do Amapá, através 
da Comissão Permanente de Licitação-CPL, leva ao 
conhecimento dos interessados que estará disponível a 
partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), 
e nos endereços eletrônicos www.compras.ap.gov.br,   
www.seed.ap.gov.br,  o Edital de Chamamento público n° 
01/2022-CPL/SEED, podendo ser solicitado pelo e-mail: 
cplseed@gmail.com.

Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO para a SELEÇÃO de 
Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada em 
celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO para o gerenciamento 
de estágio supervisionado no âmbito da Secretaria de Estado 
da Educação do Estado do Amapá de estudantes regularmente 
matriculados em Escolas de Ensino médio e instituições 
de Ensino Superior, conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência – 
que integra o Edital, independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: A partir das 09h00 até as 
10h00 do dia 23 de maio de 2022.

Informações poderão ser obtidas pelo E-mail: cplseed@
gmail.com.br.

Macapá-AP, 26 de abril de 2022.
Deumir Cardoso Ferreira
Presidente - CPL/SEED
Decreto Gov. n° 4231/2021
PORTARIA N° 082/2021 - SEED

HASH: 2022-0428-0008-7582
PUBLICIDADE
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 – CPL/SEED. 
PROCESSO PRODOC. N° 0021.0574.1294.0001/2021 – SAGEP/SEED. 

PROCESSO SIGA Nº 00003/SEED/2022. 
 
SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL INTERESSADA (OSC) EM CELEBRAR 
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O 
GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO NO ÂMBITO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DO AMAPÁ DE ESTUDANTES 
REGULARMENTE MATRICULADOS EM 
ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO SUPERIOR.  

A Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá (SEED/GEA) TORNA PÚBLICO o EDITAL 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO para a SELEÇÃO de Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada 
em celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO para o gerenciamento de estágio supervisionado no âmbito 
da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá de estudantes regularmente matriculados 
em Escolas de Ensino médio e instituições de Ensino Superior, considerando o contido no Processo 
Eletrônico nº 0021.0574.1294.0001/2021 – SAGEP/SEED, que se regerá na forma da Lei n° 13.019, de 
31 de julho de 2014, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Lei Estadual 1.817, de 07 de abril de 
2014, e subsidiariamente e,  no que couber a Lei 8.666/93 e demais normas e condições estabelecidas 
no presente edital e seus respectivos anexos.  
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. O presente Edital será regido pelos princípios da Administração Pública como da isonomia, da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
1.2. Para fins deste edital entende-se como organização da sociedade civil: 
a) Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas 
do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na 
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consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 
patrimonial ou fundo de reserva; 
b) As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas 
por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e 
ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e 
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; 
e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. 
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de 
cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; 
1.3. O Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no sítio eletrônico: www.compras.ap.gov.br 
e www.seed.ap.gov.br; 
1.3.1. O Edital também poderá ser retirado na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL/SEED, 
de segunda a sexta-feira das 8h00min às 12h00min e/ou solicitado através do e-mail: 
cplseed@gmail.com. 
1.4. As dúvidas sobre o edital poderão ser esclarecidas junto a Comissão Permanente de Licitação-
CPL/SEED, situada à Av. FAB, 096, CENTRO, MACAPÁ/AP, CEP 68900-073 MACAPÁ/AP (entrada pela 
Av. Procópio Rola), de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e/ou pelo e-mail 
cplseed@gmail.com 
2. DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE  
2.1. O procedimento de seleção será regido pelas seguintes legislações: 

2.1.1. Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014 – Lei da MROSC; 
2.1.2. Decreto Estadual n° 371, de 06 de fevereiro de 2017 – regula a Lei da MROSC; 
2.1.3. Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 – dispõe sobre o estágio de 

estudantes; 
2.1.4. Lei Estadual 1.817, de 07 de abril de 2014 – dispõe sobre o Programa Bolsa Estágio 

Remunerado; 
2.1.5. Lei Federal 8.666/93; 
2.1.6. E pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital. 

3. DO OBJETO DA PARCERIA 
3.1. O Termo de Colaboração terá por objeto a parceria com Organização da Sociedade Civil (OSC) 
interessada que realizará o gerenciamento de estágio supervisionado no âmbito da Secretaria de Estado 
da Educação do Estado do Amapá (SEED/AP) de estudantes regularmente matriculados em instituições 
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de Ensino Superior e Ensino Médio;  
3.2. Serão destinadas 2200 (duas mil e duzentas) vagas de estágio de ensino médio e de nível superior, 
com especializações nas seguintes áreas: administração, área de informática, arquitetura, arquivologia, 
ciências contábeis, design, direito, economia, educação física, engenharia civil, engenharia elétrica, 
estatística, jornalismo, letras, matemática, nutrição, pedagogia, publicidade e propaganda, secretariado 
executivo, técnico em edificações, tecnologia da informação e tecnologia educacional. 
4. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE AUTORIZA E VIABILIZA A CELEBRAÇÃO DA 
PARCERIA 
4.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital são 
provenientes da dotação orçamentária:  
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ.  
Elemento: 3 – Outras Despesas Correntes. 
Elemento de despesa: 3390.39 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

ITEM  QTD  DESCRIÇÃO – VALOR POR ESTAGIÁRIO  VALOR  

01  

1500 

Bolsa do Estagiário – Nível Médio  R$ 600,00 

02  Auxílio Transporte  R$ 80,00 

03  Taxa de Administração + Seguro  R$ 50,00  

 
Valor Total Mensal  R$ 1.095.000,00 

 

Valor total da parceria (12 meses)  R$ 13.140.000,00 

ITEM  QTD  DESCRIÇÃO – VALOR POR ESTAGIÁRIO  VALOR  

01   700 Bolsa do Estagiário – Nível Superior  R$ 1.100,00  
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5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  
5.1. O órgão colegiado destinado a processar, julgar as propostas decorrentes deste chamamento público 
e dirimir ou esclarecer eventuais dúvidas ou omissões é a COMISSÃO PERRMANENTE DE 
LICITAÇÃO-CPL/SEED, apoiada pelo setor demandante, a qual foi instituída pela Portaria nº 
082/2021-SEED. 
5.2.  Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de 
especialista.  
5.3.  A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade 
das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas 
e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade 
e da transparência.  
 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
6.1. Será admitida a participação nesta Chamada Pública somente de OSC’s sediadas ou com 
representação atuante e reconhecida no Estado do Amapá, unidade da Federação onde será executado 
o objeto da parceria;  
6.2. A participação neste chamamento implica a aceitação de todas as condições aqui estabelecidas.  
7. DA PROPOSTA  
7.1. A entrega da proposta se dará em sessão pública a ser realizada pela Comissão Permanente de 
Licitação-CPL/SEED, que ocorrerá no dia 23 de maio de 2022, no auditório do Complexo Administrativo 
da Secretaria de Educação/SEED, sito à Av. FAB, 096, Centro, CEP 68900-073, Macapá/AP (entrada 
pela Av. Procópio Rola), no horário de 09 horas às 10 horas.   

02  Auxílio Transporte  R$ 80,00 

03  Taxa de Administração + Seguro  R$ 50,00  

 
Valor Total Mensal  R$ 861.000,00 

 

Valor total da parceria (12 meses)  R$ 10.332.000,00  
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7.2. As OSC’s interessadas deverão apresentar a Declaração de Ciência e Concordância (Anexo II), e 
sua proposta devidamente assinada por representante legal e dentro de um envelope.  
7.2. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos 
no item 9.3 abaixo. 
7.3. A proposta deve discriminar o objeto, metas, custos e indicadores, quantitativos ou qualitativos, 
de avaliação de resultados. 
7.4. O envelope deverá estar devidamente fechado e lacrado e conter na parte externa e frontal as 
seguintes informações:  

a) Envelope 01-PROPOSTA 
b) Órgão: Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá; 
c) Edital de Chamamento Público para parceria através de Termo de Colaboração Nº 00X/2022; 
d) Dia de Abertura: XX/XX/2022; 
e) Hora de Abertura: 09h; 
f) Proponente: (Razão Social da OSC ou o nome do Representante legal). 

 
8. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
8.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos quanto aos itens do edital via e-mail pelo 
endereçado para: cplseed@gmail.com. 
8.2. Os interessados poderão impugnar o edital acerca do objeto ou interpretação de quaisquer 
de seus dispositivos em até 5 (cinco) dias uteis anteriores à abertura da sessão, por escrito, 
devendo ser protocolado no Protocolo da SEED/GEA, de 8h até às 12 horas, no seguinte endereço: Av. 
Fab, 96 - Central, Macapá - AP, 68906-005 (entrada pela Av. Procópio Rola). 
8.2.1. A Administração julgará e responderá a impugnação em até 3 (três) dias úteis. 
8.3. Decairá do direito de impugnar o Edital perante a Administração o participante que não o fizer no 
prazo estabelecido no item acima.   
8.4. As impugnações posteriores a essa data não terão efeito de recurso.   
8.5. Caberá à Comissão de Seleção decidir sobre as impugnações no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas a partir da data de protocolo da impugnação.   
8.6. Tanto as respostas às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimentos serão divulgados 
mediante nota no portal eletrônico: www.compras.ap.gov.br e www.seed.ap.gov.br, ficando as 
interessadas em participar do certamente obrigadas a acessá-lo para a obtenção das informações 
prestadas.   
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9. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO  
9.1. No dia, horário e local estabelecidos no item 7.1 deste edital, serão realizados pela Comissão de 
Seleção, em sessão pública, o credenciamento dos representantes das OSC’s interessadas e o 
recebimento dos envelopes:   

a) Envelope 1-Proposta   
b) Envelope 2-Habilitação.  

9.2 ETAPAS DO JULGAMENTO  
9.2.1. ETAPA 1 - A Comissão fará abertura dos envelopes contendo a “1-Propostas”, em seguida abrirá 
o envelope “2-Habilitação”. Após, encerrará a sessão pública;  
9.2.1.1. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos representantes 
credenciados presentes e pelos membros da Comissão responsável pelo chamamento público.  
9.2.2. ETAPA 2 – A Comissão de Seleção, nos dias 24 e 25 de maio de 2022, analisará as propostas de 
acordo com o item 9.3 e publicará o resultado preliminar no dia 26 de maio de 2022, devendo publicar 
no portal eletrônico: www.compras.ap.gov.br e www.seed.ap.gov.br; até às 17h30min.  
9.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E PONTUAÇÃO  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
METODOLOGIA DE 

PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA POR 

ITEM 

A) Informações sobre ações a serem 
executadas, metas a serem atingidas, 

indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas e prazos para 

execução das ações e para o 
cumprimento das metas. 

- Grau pleno de atendimento (4,0 
pontos) 
- Grau  satisfatório  de 
atendimento (2,0 pontos) 
 
- O não atendimento ou o 
Atendimento insatisfatório (0,0). 
 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta 

4,0 
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(B) Adequação da proposta aos 
objetivos da política, do plano, do 
programa ou da ação em que se 

insere a parceria 

- Grau pleno de atendimento  (2,0 
pontos). 
- Grau  satisfatório  de 
atendimento (1,0 pontos). 
- O não atendimento ou o 
Atendimento insatisfatório 
(0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta 

2,0 

(C) Descrição da realidade objeto da 
parceria e do nexo entre essa 

realidade e a atividade ou projeto 
proposto. 

- Grau pleno de atendimento  (1,0 
pontos). 
- Grau  satisfatório  de 
atendimento (0,5 pontos). 
 
- O não atendimento ou o Atendimento 
insatisfatório 
(0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta 

1,0 

(D) Adequação da proposta ao valor 
de referência constante do Edital, com 
menção expressa ao valor global da 

proposta. 

- O valor global proposto é, pelo 
menos, 10% (dez por cento) mais baixo 
do que o valor de referência (1,0); 
- O valor global proposto é igual 
ou até 10% (dez por cento), exclusive, 
mais baixo do que o valor de referência 
(0,5); 
- O valor global proposto é 
superior ao valor de referência (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério NÃO implica a eliminação da 

1,0 
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proposta, haja vista que, nos termos de 
colaboração, o valor estimado pela 
administração pública é apenas uma 
referência, não um teto. 

(E) Capacidade técnico operacional da 
instituição proponente, por meio de 
experiência comprovada no portfólio 

de realizações na gestão de atividades 
ou projetos relacionados ao objeto da 
parceria ou de natureza semelhante 

 

– Grau pleno de capacidade técnico 
operacional (2,0). 
– Grau satisfatório de capacidade 
Técnico operacional (1,0). 
– O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de capacidade 
técnico-operacional (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta, 
por falta de capacidade técnica e 
operacional da OSC 

2,0 

Pontuação Máxima Global 10,0 

 
10. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
10.1. A fase recursal ocorre após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.  
10.1.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso 
administrativo, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a 
proferiu.   
10.1.2. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.  
10.1.3. Os recursos deverão ser apresentados pessoalmente, junto ao protocolo desta Secretaria de 
Educação, endereçados à Comissão Permanente de Licitação-CPL/SEED, na Av. Fab, 96 - Central, 
Macapá - AP, 68906-005 (entrada pela Av. Procópio Rola), ou por meio virtual, por meio do seguinte e-
mail: cplseed@gmail.com.  
10.1.4. A Comissão responsável pelo chamamento dará ciência dos recursos aos demais participantes, 
através de publicação no portal eletrônico: www.compras.ap.gov.br e www.seed.ap.gov.br, que poderão 
impugná-los no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentado contrarrazões no endereço indicado no item 
10.1.3.  
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10.1.4. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reformar sua decisão no prazo de 2 (dois) 
dias úteis ou encaminhar o recurso, à autoridade competente, devidamente informados para apreciação 
e decisão.  
10.1.5. Das decisões da Comissão de Seleção caberá apenas um único recurso para a autoridade 
competente, o qual terá o mesmo prazo de 2 (dois) dias úteis para julgar.  
11. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  
11.1. Julgados os eventuais recursos decorrentes da fase competitiva, a SEED/GEA homologará e 
divulgará o resultado final do julgamento no portal eletrônico: www.compras.ap.gov.br e 
www.seed.ap.gov.br 
11.2. A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria. 
12. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

a) Envelope 2-HABILITAÇÃO 
12.1. Para celebrar a parceria prevista neste Edital, a OSC deverá comprovar ser regida por normas de 
organização interna que prevejam, expressamente:   

a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; 
b) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a 
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social 
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;   
c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade;  

12.2. Apresentar declaração com comprovação de que possui: 
 

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por 
meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito 
dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por 
ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los;   

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante;  

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas (Anexo III).  
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12.3. Deverá apresentar, ainda, os seguintes documentos:   

a) certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida 
ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;  

b) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 
registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada 
emitida por junta comercial;  

c) cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;  
d) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 

expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles; (Anexo IV)  

e) comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 
declarado;  
12.4. Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos 
nos itens acima, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a 
celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.  
12.5. Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do item 12.4 aceite celebrar a 
parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos. 
 12.6. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da 
sociedade civil que se enquadrar em qualquer das hipóteses do Artigo 39 e Artigo 40, da Lei n° 13.019, 
de 31 de julho de 2014. (Anexo V)  
13. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
13.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria:  

 ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

01 
Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação 
do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos 
impedimentos (vedações) legais.  

02 
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre 
nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho  

03 Parecer de órgão técnico da SEED/GEA.  D
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14. DO FORO 
 
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Macapá para dirimir quaisquer questões, dúvidas ou demandas 
referentes à execução do objeto deste processo seletivo e adjudicação dele decorrente. 
15. DAS SANÇÕES 
15.1. Quem, convocado, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 
15.2. A Contratada, ao deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, ficará também sujeita a 
multa com os seguintes percentuais e condições: 
15.2.1. De 0,3% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato, nos casos de atraso injustificado na 
assinatura do mesmo ou em razão de atraso injustificado na prestação do serviço contratado. 
15.2.2. As penalidades previstas serão aplicadas no caso de atraso máximo de 30 (trinta) dias, a partir 
do qual será considerado como inexecução total, podendo ensejar a rescisão do Contrato, independente 
da aplicação das demais penalidades. 
15.2.3. De 5% sobre o valor total do contrato, nos casos de interrupção ou suspensão injustificada dos 
serviços; descumprimento parcial de qualquer dos encargos previstos, assim como outras hipóteses de 
não atendimento das condições estabelecidas no presente edital, contrato e/ou na Lei de Licitações. 
15.2.4. De 10% sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total do Contrato. 
15.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a SEED/AP poderá, garantida a defesa prévia, aplicar 
as sanções, conforme o Art. 87 da Lei nº 8.666/93, podendo ser cumulada com as penas de suspensão 
temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos ou de declaração de inidoneidade. 
15.4. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa 

04 
Emissão de parecer jurídico da Assessoria Técnica Jurídica (ASTEC-JURÍDICO) da 
SEED/GEA acerca da possibilidade de celebração da parceria. 

05 Convocação da OSC selecionada para  assinatura do TERMO DE COLABORAÇÃO  

06 Publicação do extrato do TERMO DE COLABORAÇÃO em Diário Oficial. 
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ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis 
contados da respectiva intimação. 
15.5. Esgotados os meios administrativos para a cobrança do valor devido pela Contratada à Contratante 
e não tendo sido pago o valor em até 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação, este será encaminhado 
para a inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado judicialmente. 
15.6. A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda, unilateralmente, o Contrato, e 
aplique outras sanções, na forma do disposto na seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93. 
15.7. As multas e outras penalidades aplicáveis só poderão ser relevadas nos casos fortuitos ou de força 
maior, devidamente comprovado e mediante decisão administrativa motivada e fundamentada. 
15.8. O valor da multa poderá ser descontado quando dos próximos pagamentos devidos pela SEED/AP, 
em razão da execução do contrato, cobrada extrajudicialmente ou, ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
15.9. A sanção prevista no subitem 15.2 deste edital poderá ser aplicada juntamente com a do subitem 
15.1. 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
16.1. É facultada ao Presidente da Comissão responsável pelo chamamento público ou o Secretário de 
Estado da Educação da SEED/GEA, ou pessoa a quem ele designar, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente na proposta.   
16.2. Na contagem dos prazos é excluído o dia de início e incluído o do vencimento. Os prazos somente 
se iniciam e vencem em dias de expediente.   
16.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá, 
observados os princípios que informam a atuação da Administração Pública.   
16.4. Integram o presente Edital, para todos os fins legais os seguintes anexos:   
Anexo I – PROJETO BÁSICO; 
Anexo II – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA;   
Anexo III – DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 
Anexo IV – DECLARAÇÃO QUE NÃO HÁ NO QUADRO, E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA 
ENTIDADE;  
Anexo V – DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS;  
Anexo VI – FORMULÁRIO DE CRDÊNCIAMENTO; 
Anexo VII – MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO.  
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Macapá/AP, 26 de abril de 2022.   
 

Deumir Cardoso Ferreira 
Presidente - CPL/SEED 

Decreto Gov. n° 4231/2021 
PORTARIA N° 082/2021 - SEED 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
 

PROJETO BÁSICO 
Aprovo o presente Projeto Básico, e autorizo abertura de 
processo para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços gráficos nos moldes da Lei nº 
8.666/1993.   Em ___/___/2022. 

______________________________ 
Neurizete de Oliveira Nascimento. 

Sec. De Estado da Educação  
Decreto 1702/2022 

1. DO OBJETO:  
 

Com base na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Lei 
Estadual 1.817, de 07 de abril de 2014, e subsidiariamente e,  no que couber a Lei 8.666/93  e suas 
alterações posteriores, constitui objeto do presente Projeto Básico para eventual CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
INTERESSADA (OSC) EM CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO 
DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, com o objetivo de propiciar oportunidades de ingressão no mercado de trabalho 
de 2200 (duas mil e duzentas) vagas de estágio de ensino médio e de nível superior, com especializações 
nas seguintes áreas: administração, área de informática, arquitetura, arquivologia, ciências contábeis, 
design, direito, economia, educação física, engenharia civil, engenharia elétrica, estatística, jornalismo, 
letras, matemática, nutrição, pedagogia, publicidade e propaganda, secretariado executivo, técnico em 
edificações, tecnologia da informação e tecnologia educacional. 
2. DA JUSTIFICATIVA: 
Estágio, de acordo com o art. 1º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, é o “ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos”. 
O programa de estágio permite aos estudantes a vivência de novas experiências, assim como o intercâmbio de 
novos conceitos, planos e estratégias. Afinal, o estudante estará diariamente em contato com profissionais que 
possuem anos de experiência no serviço público e dessa forma ele aprende muito observando e ajudando nas 
tarefas a serem executadas. 
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Além disso, no tocante ao estágio de nível médio, é possível afirmar que assim como há a contribuição para a 
formação da maturidade pessoal e profissional, a oportunidade de estágio para os estudantes da rede de ensino 
médio atua também no combate a evasão escolar, pois depende do vínculo do aluno com a sua escola e as 
atividades são desenvolvidas respeitando-se a carga horária necessária do estudante na respectiva escola. 
Quanto ao estágio em nível superior, tem-se a possibilidade aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional, visto que este estagiário atuará em áreas técnicas e finalísticas desta Secretaria, inclusive em 
unidades escolares, auxiliando no processo educacional.  
Ademais, destaca-se que desde março de 2020, redes de ensino de todo o país tiveram que suspender as aulas 
presenciais, em observação às medidas de distanciamento social, necessárias para a contenção da pandemia. 
Para que seus alunos pudessem seguir estudando, as redes públicas estaduais se organizaram rapidamente para 
garantir, da melhor forma possível, a continuidade do ensino em modalidade remota. 
Considerando a crise sanitária que se estendeu pelos últimos dois anos e segue com gravidade em 2022, é 
esperado que tenham ocorrido perdas significativas de aprendizagem entre os estudantes. Esse cenário tende a 
gerar consequências duradouras na vida desses jovens, que podem se refletir em sua futura participação no 
mercado de trabalho, em seu nível de renda, saúde e em outras dimensões de seu bem-estar social. 
De acordo com estudo com estudo do Instituto UNIBANCO/Núcleo Ciência Pela Gestão Educacional (disponível 
em https://www.institutounibanco.org.br/conteudo/estudo-perda-de-aprendizagem-na-pandemia/) “o impacto da 
pandemia sobre os alunos que devem concluir o Ensino Médio em 2021 é grande. Os estudantes que concluíram 
a 2ª série do Ensino Médio em 2020 possivelmente iniciaram a 3ª série com uma proficiência em Matemática 10 
pontos abaixo do que iriam alcançar caso não tivessem tido a necessidade de transitar do ensino presencial para 
o remoto devido à pandemia. Em Língua Portuguesa, a perda estimada é de 9 pontos. Para referência, um aluno 
tipicamente aprende, ao longo de todo o Ensino Médio, em média, 20 pontos em Língua Portuguesa e 15 em 
Matemática”. 
Assim, os estagiários de nível superior auxiliariam na mitigação dos impactos provocados pela pandemia de 
COVID-19 na educação, com participação em estratégias e programas de recuperação de aprendizagem. Não 
obstante a isso, destaca-se o papel pedagógico do programa de estágio na vida acadêmica do estagiário de nível 
superior, visto que o processo educacional desse futuro profissional também foi afetado pela pandemia. Logo, é 
preciso oferecer oportunidades práticas para esses estudantes.  
Já na atuação em áreas técnico-administrativas da Secretaria de Estado da Educação, explicita-se que os 
estagiários de nível superior irão auxiliar nos projetos de modernização da gestão e setorização das atividades-
meio, que muitas vezes eram feitas pelo profissional da educação e que agora tendem a ser feitas por profissionais 
com as habilidades necessárias. 
Nesse sentido, o programa de estágio, no âmbito do Poder Executivo Estadual, tem como objetivo proporcionar a 
complementação educacional de estudantes de nível médio e superior, mediante estágio, na formação 
profissional, além de propiciar cenários apropriados à aplicação dos conhecimentos teóricos, com a participação 
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na execução das tarefas que compõem as atribuições regimentais das unidades administrativas do GEA onde 
estiver prestando o estágio, bem como favorecer a obtenção de conhecimento técnico sobre o contexto 
organizacional e as questões sociais que envolvem a área, favorecendo uma compreensão maior e melhor do 
papel da cidadania. 
Para isso, foi realizado levantamento da necessidade de estagiários para unidades administrativas e educacionais 
da SEED. Assim, chegou-se ao quantitativo de 2200 (dois mil e duzentos) estagiários, sendo 700 (setecentos de 
nível superior) e 1500 (mil e quinhentos) de nível médio. 
No tocante ao nível superior, haverá vagas para as seguintes áreas: administração, área de informática, 
arquitetura, arquivologia, ciências contábeis, design, direito, economia, educação física, engenharia civil, 
engenharia elétrica, estatística, jornalismo, letras, matemática, nutrição, pedagogia, publicidade e propaganda, 
secretariado executivo, técnico em edificações, tecnologia da informação e tecnologia educacional. 
Para tanto, é primordial os serviços de agente de integração, mediante a celebração de Termo de Colaboração 
com instituição que reúna infraestrutura, condições técnicas e operacionais para possibilitar a realização de estágio 
curricular.  
Desse modo, é por conta de todo o exposto, que se justifica a contratação de um agente de integração 
especializado para desempenhar as atividades de recrutamento, seleção, contratação, contratação de seguro de 
acidentes, acompanhamento do desempenho dos estagiários e desligamento visando atender plenamente a 
legislação vigente. 

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS VAGAS: 
 
3.1 DESCRIÇÃO DE VAGAS NÍVEL MÉDIO 
 

ITEM QTD 
DESCRIÇÃO – VALOR 

POR ESTAGIÁRIO 
VALOR 

01  

1500 

Bolsa do Estagiário – Nível 
Médio  R$ 600,00 

02  Auxílio Transporte  R$ 80,00 

03  
Taxa de Administração + 

R$ 50,00  D
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3.2 DESCRIÇÃO DE VAGAS NÍVEL SUPERIOR 

 
4. ESPECIFICAÇÃO 

 
4.1. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: 
 

Seguro  

 
Valor Total Mensal 

R$ 
1.095.000,00 

 Valor total da parceria (12 
meses) 

R$ 
13.140.000,00 

ITEM QTD 
DESCRIÇÃO – VALOR POR 

ESTAGIÁRIO 
VALOR 

01  

 700 

Bolsa do Estagiário – Nível 
Superior  R$ 1.100,00  

02  Auxílio Transporte  R$ 80,00 

03  
Taxa de Administração + 
Seguro  R$ 50,00  

 Valor Total Mensal 
R$ 

861.000,00 

 
Valor total da parceria (12 

meses) 
R$ 

10.332.000,00 
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a) localizar e captar oportunidades de estágio, conforme as características do programa 
estabelecido pela SEED/GEA ;   
b) ajustar as condições de realização do estágio mediante a disponibilidade da SEED/GEA, 
observando as atividades a serem realizadas pelos estagiários e a compatibilidade do curso 
do estudante com o seu contexto profissional; 
c) indicar estagiários para a realização de atividade compatível com o currículo de cada 
curso; 
d) providenciar o pagamento do seguro de acidentes pessoais; 
e) cadastrar os estudantes candidatos; 
f) fazer o acompanhamento administrativo do estágio; 
g) cumprir e zelar pelo cumprimento por todos os partícipes do estabelecido na legislação de 
estágio vigente;  
h) obter informações das Instituições de Ensino Superior quanto a programação curricular 
para cada curso;  
i) emitir Termos de Compromisso de Estágio, para que sejam assinados em conjunto pela 
SEED/GEA , o estagiário e a Instituição de Ensino, indicando as condições de adequação do 
estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do 
estudante e ao horário e calendário escolar;  
j) prestar à SEED/GEA, sempre que necessário, informações acerca da prática de estágio;  
l) promover o pagamento da bolsa estágio e do auxílio transporte, conforme valores 
pactuados no Termo de Colaboração;  
m) realizar prestação de contas dos recursos repassados mensalmente pela SEED/GEA , 
até o 5º dia útil subsequente ao repasse;  
n) promover a seleção, o recrutamento e o encaminhamento dos estagiários ao PARCEIRO 
PÚBLICO, desde que sua programação curricular seja compatível com a vaga 
disponibilizada;  

 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Dotação orçamentária: 
 

5.1. Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ.  
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Elemento: 3 – Outras Despesas Correntes. 
Elemento de despesa: 3390.39 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

5.2 As despesas decorrentes da presente contratação estão estimadas em R$ 23.472.000,00 
(vinte e três milhões quatrocentos e setenta e dois mil reais). 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
6.1. Será admitida a participação neste credenciamento somente de OSC’s sediadas ou com 
representação atuante e reconhecida no Estado do Amapá, unidade da Federação onde será 
executado o objeto da parceria;  
 
6.2. A participação neste chamamento implica a aceitação de todas as condições aqui 
estabelecidas.  
 

7. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

 
7.1. Para celebrar a parceria prevista neste Edital, a OSC deverá comprovar ser regida por 
normas de organização interna que prevejam, expressamente:   

a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; 
b) b) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto 
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;   

c) c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade;  

 
7.2. Apresentar declaração com comprovação de que possui: 
 

d) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por 
meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito 
dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por 
ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los;   
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e) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante;  

f) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas (Anexo IV).  

 
7.3. Deverá apresentar, ainda, os seguintes documentos:   

f) certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida 
ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;  

g) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 
registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada 
emitida por junta comercial;  

h) cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;  
i) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 

expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles; (Anexo VI)  

j) comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 
declarado;  

 
7.4. Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos 
exigidos nos itens acima, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada 
a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.  
 
7.5. Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do item 12.4 aceite celebrar 
a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos 
requisitos. 
  
7.6. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a 
organização da sociedade civil que se enquadrar em qualquer das hipóteses do Artigo 39 e 
Artigo 40, da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014. (Anexo VI)  
 

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
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8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de 
parceria:  

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, no prazo 
e condições estabelecidas neste Projeto Básico e seus anexos; 
9.2. Permitir o acesso dos colaboradores da contratada às suas dependências para a entrega 
dos materiais/serviços, proporcionando todas as facilidades para que a contratada possa 
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas; 

 ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

01 

Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de 
trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos 
(vedações) legais.  

02 
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 
Análise do plano de trabalho  

03 Parecer de órgão técnico da SEED/GEA.  

04 
Emissão de parecer jurídico da Assessoria Técnica Jurídica (ASTEC-
JURÍDICO) da SEED/GEA acerca da possibilidade de celebração da 
parceria. 

05 
Convocação da  OSC  selecionada para assinatura do  TERMO 
DE COLABORAÇÃO  

06 
Publicação do extrato do TERMO DE COLABORAÇÃO em Diário 
Oficial. 
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9.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor designado 
legalmente, que atestará as Notas Fiscais/Faturas para fins de pagamento e/ou anotará em 
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 
9.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas no curso da execução do objeto deste Projeto Básico, fixando 
prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais 
adequadas; 
9.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as obrigações 
assumidas pela contratada; 
9.6. Verificar, antes do pagamento, a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, mediante consulta on-line; 
9.7. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas neste Projeto Básico, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências 
previstas; 
9.8. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 
9.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar 
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 
usuário; 
9.8.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA; 
9.8.3. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens; 
9.9. Prestar à contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 
execução do objeto; 
9.10. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
9.11. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para 
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA; D
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9.12. Aplicar, à contratada, as penalidades contratuais e regulamentares, quando cabíveis, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa; 
9.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se 
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei n. 8.666/93; 
9.14. Impedir que terceiros executem o objeto deste Projeto Básico. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA 
10.1. Obrigações gerais 
10.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações 
constantes neste Projeto Básico e seus anexos e em sua proposta, acompanhado da 
respectiva Nota Fiscal/Fatura, na qual constarão as indicações referentes a quantidades e 
valores; 
10.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução; 
10.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 
como por todo e qualquer dano causado, devendo ressarcir imediatamente a Administração 
em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso 
exigida, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
10.1.4. Quando não for possível a verificação da regularidade no SICAF, a empresa 
CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 
30 
(trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
10.1.4.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
10.1.4.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
10.1.4.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital 
do domicílio ou sede do contratado; 
10.1.4.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
10.1.4.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
10.1.4.6. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 
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10.1.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que afete a prestação dos serviços; 
10.1.6. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos, bem como aos documentos relativos à execução do objeto; 
10.1.7. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram 
este Projeto Básico, durante todo o período de vigência do Termo de Colaboração; 
10.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos; 
10.1.9. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações contratadas; 
10.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
10.1.11. Manter durante toda a vigência do Termo de Colaboração, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
contratação; 
10.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do Termo de Colaboração, a reserva 
de vagas prevista em lei para pessoa com deficiência, bem como as regras de acessibilidade 
previstas na legislação, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferência 
estabelecida pela Lei n. 13.146/2015; 
10.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do 
objeto do Termo de Colaboração; 
10.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta; 
10.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE; 
10.1.16. Executar o objeto do contrato em estreita observância dos ditames estabelecido pela 
Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD); 
10.1.17. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos 
serviços do Termo de Colaboração, sem prévia autorização da contratante; D
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10.1.18. Não fazer uso das informações prestadas pela contratante para fins diversos do 
estrito e absoluto cumprimento do contrato em questão; 
10.2. Obrigações técnicas 
10.2.1. Elaborar edital de abertura para processo seletivo, com base nos subsídios fornecidos 
pela Secretaria de Estado da Educação-SEED, com vistas ao provimento das vagas de 
estágio curricular não-obrigatório e à formação de cadastro reserva, devendo ser 
amplamente divulgado; 
10.2.1.1 O processo seletivo de que trata o item anterior será realizado mediante análise 
curricular e/ou realização de provas, ou por outra metodologia de recrutamento, a critério da 
SEED; 
10.2.1.2 É vedada a cobrança de quaisquer valores dos estudantes a título de inscrição ou 
de intermediação no processo seletivo de recrutamento; 
10.2.2. Reservar, do total de vagas disponibilizadas para o edital, 10% (dez por cento) aos 
estudantes com deficiência, compatíveis com o estágio a ser realizado, nos termos do art. 
17, § 5º da Lei n. 11.788/2008; e 30% (trinta por cento) aos candidatos negros, com base no 
art. 
1º do Decreto n. 9.427/2018; 
10.2.2.1. Disponibilizar campo para os estudantes informarem, no momento da inscrição no 
processo seletivo, se desejam concorrer pela reserva (deficiente ou negro); 
10.2.3. Identificar nas Instituições de Ensino do Estado do Amapá, estudantes que 
preencham os requisitos exigidos no edital de seleção, de acordo com o perfil da(s) vaga(s) 
de estágio indicado pela CONTRATANTE; 
10.2.4. Efetivar a contratação do estagiário no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, a 
partir do resultado final do processo seletivo; 
10.2.5. Confeccionar o Termo de Compromisso de Estágio (TCE), instrumento jurídico 
previsto na Lei n. 11.788/2008, que tem por objeto formalizar e regular as condições 
necessárias para a realização do estágio e que será celebrado entre a SEED e o estudante, 
com a interveniência obrigatória da instituição; 
10.2.6. Lavrar o Plano de Atividades elencando as competências e ações rotineiras do 
estagiário, listando as atividades previamente informadas pela SEED, quando da elaboração 
do edital de abertura do processo seletivo; D
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10.2.7. Providenciar a contratação de Seguro contra Acidentes Pessoais em favor do 
estagiário e informar o número da apólice e o nome da companhia seguradora no TCE, 
manter o controle destas apólices de seguro, para fins de acompanhamento e fiscalização; 
10.2.7.1. O valor da apólice de seguro a ser contratado pela CONTRATADA deve ser 
compatível com os valores de mercado, conforme a Lei n. 11.788/2008. 
10.2.7.2. Eventuais reajustes anuais dos valores do prêmio, na forma pactuada na apólice de 
seguro do estagiário, inclusive por conta de alteração na faixa etária dos beneficiários, não 
implicarão o reajuste dos valores devidos à empresa em razão do Termo de Colaboração a 
ser celebrado; 
10.2.8. Disponibilizar plataforma para assinatura digital do TCE e do Plano de Atividades pelo 
próprio estudante; pelo seu representante legal, caso seja menor de idade; pela instituição 
de ensino; e pelo responsável pelo órgão; 
10.2.9. Instruir o(a) estudante selecionado(a) quanto: 
10.2.9.1. À documentação necessária que deverá apresentar ao órgão, quando receber o 
requerimento para cadastro: RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor (maiores 
de 18 anos), comprovante de alistamento militar (sexo masculino maiores de 18 anos) e 
dados bancários (conta salário); 
10.2.9.1.1. No que tange aos dados bancários, instruir os estudantes e, emitir, caso seja 
necessário, carta para abertura de conta salário; 
10.2.9.2. À finalidade e ao funcionamento do Seguro contra Acidentes Pessoais; 
10.2.10. Notificar para assinatura dos Termos Aditivos (TA) de prorrogação de vigência dos 
TCE de um mês (ex: agosto/21) no início do mês anterior (ex: julho/21), de forma que a 
CONTRATANTE tenha tempo hábil para verificação de interesse de renovação por parte do 
estagiário e da unidade concedente de estágio, bem como o agendamento dos dias de 
recesso, se for o caso; 
10.2.11. Emitir e comunicar para assinatura dos Termos Aditivos solicitados pela 
CONTRATANTE com as seguintes finalidades: troca de supervisor, aumento ou redução de 
carga horária (nos limites estabelecidos pela legislação) e troca de turno (quando houver 
compatibilidade com o horário escolar do estudante e o horário de funcionamento da unidade 
concedente de estágio); 
10.2.12. Atuar no controle da regularidade da situação escolar dos estudantes junto às 
instituições de ensino, de modo a interceptar e notificar a CONTRATANTE tempestivamente 
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acerca de situação irregular (conclusão, abandono de curso, trancamento de matrícula, 
mudança de instituição de ensino não informada) que tenha impacto na realização do estágio 
curricular não-obrigatório; 
10.2.12.1. Nos casos de desligamentos compulsórios, isto é, de estudantes que completarão 
o prazo máximo de duração de estágio determinado pelo art. 11 da Lei n. 11.788/2008 ou 
que possuem previsão de conclusão de curso, notificar a CONTRATANTE, com prazo de 30 
(dias) de antecedência; 
10.2.12.2. No caso de estagiários que se enquadrem em situações de irregularidade escolar 
(abandono de curso, trancamento de matrícula, mudança de instituição de ensino não 
informada), notificar o estagiário, dando a ele o prazo de 15 (quinze) dias para regularização, 
a contar do recebimento da notificação. Após esse prazo, notificar a CONTRATANTE com a 
maior brevidade possível para que os procedimentos de desligamento possam ser efetuados; 
10.2.13. Disponibilizar acesso online para a CONTRATANTE acompanhar a realização do(s) 
processo(s) seletivo(s) e os estagiários já contratados, de forma, inclusive, a informar a 
rescisão de TCE e obter cópias de documentos; e para os supervisores e estagiários 
preencherem os relatórios semestrais de atividades, que deverão ser encaminhados para as 
instituições de ensino pela CONTRATADA; 
10.2.14. Mediar a comunicação entre a CONTRATANTE e as instituições de ensino dos 
estagiários; 
10.2.15.1. Por ocasião do desligamento do estagiário, providenciar termo de realização do 
estágio curricular não-obrigatório, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho, cuja cópia deverá ser remetida à Instituição de 
Ensino para controle; 
10.2.16.2. Emitir certificados ou declarações de estágio curricular não-obrigatório quando 
solicitado; 
10.2.17. Comprovar que possui parceria de trabalho (convênios firmados) com instituições 
de nível superior, universidades e faculdades públicas e privadas, em funcionamento no 
Estado do Amapá, admitidas as que funcionam na modalidade de Ensino a Distância, cujos 
cursos sejam regulados pelo Ministério da Educação; 
 

11. DO FORO 
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11.1. Fica eleito o foro da cidade de Macapá para dirimir quaisquer questões, dúvidas ou 
demandas referentes à execução do objeto deste processo seletivo e adjudicação dele 
decorrente. 
 
12. DAS SANÇÕES 
 
12.1. Quem, convocado, não celebrar o Termo de Colaboração, deixar de entregar 
documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Termo de 
Colaboração, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no Termo de Colaboração e das demais cominações legais. 
 
12.2. A Contratada, ao deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas, ficará 
também sujeita a multa com os seguintes percentuais e condições: 
12.2.1. De 0,3% por dia de atraso, sobre o valor total do Termo de Colaboração, nos casos 
de atraso injustificado na assinatura do mesmo ou em razão de atraso injustificado na 
prestação do serviço contratado. 
12.2.2. As penalidades previstas serão aplicadas no caso de atraso máximo de 30 (trinta) 
dias, a partir do qual será considerado como inexecução total, podendo ensejar a rescisão 
do Termo de Colaboração, independente da aplicação das demais penalidades. 
12.2.3. De 5% sobre o valor total do Termo de Colaboração, nos casos de interrupção ou 
suspensão injustificada dos serviços; descumprimento parcial de qualquer dos encargos 
previstos, assim como outras hipóteses de não atendimento das condições estabelecidas no 
presente edital, Termo de Colaboração e/ou na Lei de Licitações. 
12.2.4. De 10% sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total do Termo de 
Colaboração. 
 
12.3. Pela inexecução total ou parcial do Termo de Colaboração a EAP/AP poderá, garantida 
a defesa prévia, aplicar as sanções, conforme o Art. 87 da Lei nº 8.666/93, podendo ser 
cumulada com as penas de suspensão temporária do direito de participar de licitação e 
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contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou de declaração 
de inidoneidade. 
 
12.4. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 
05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação. 
 
12.5. Esgotados os meios administrativos para a cobrança do valor devido pela Contratada 
à Contratante e não tendo sido pago o valor em até 05 (cinco) dias úteis a contar da 
notificação, este será encaminhado para a inscrição em dívida ativa, devendo ser cobrado 
judicialmente. 
 
12.6. A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda, unilateralmente, o 
Termo de Colaboração, e aplique outras sanções, na forma do disposto na seção II, capítulo 
IV, da Lei nº 8.666/93. 
 
12.7. As multas e outras penalidades aplicáveis só poderão ser relevadas nos casos fortuitos 
ou de força maior, devidamente comprovado e mediante decisão administrativa motivada e 
fundamentada. 
 
12.8. O valor da multa poderá ser descontado quando dos próximos pagamentos devidos 
pela EAP/AP, em razão da execução do Termo de Colaboração, cobrada extrajudicialmente 
ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
12.9. A sanção prevista no subitem 12.2 deste edital poderá ser aplicada juntamente com a 
do subitem 12.1. 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

13.1. É facultada ao Presidente da Comissão responsável pelo chamamento público ou o 
Secretário de Estado da Educação da SEED/GEA, ou pessoa a quem ele designar, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
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vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 
na proposta.   

 
Patrícia Assunção dos Santos Barreto 

Coordenadora da Coordenadoria de Recursos Humanos/SEED 
 

João Lucas Colares Montagounian 
Assistente Administrativo/SAGEP/SEED 

 
Macapá-AP, 19 de abril de 2022. 
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ANEXO II  
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA   
 
 
 
 
 
 
 
   

 Declaro que a ___________________________________________(OSC) está ciente e concorda com 
as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº XX/2022 e de seus anexos, bem como 
que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados durante o processo de seleção.   

   
 
 

Macapá-AP, ____ de ______________ de 2022.   
   

...........................................................................................   
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS  
 

 Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que 
a_________________________________________________ (OSC):  dispõe de instalações e outras 
condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas.  
Obs: Apresentar comprovação.  

   
Macapá-AP, ____ de ______________ de 2022.   

...........................................................................................   
   

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
EU

M
IR

 C
A

R
D

O
SO

 F
ER

R
EI

R
A

  e
m

 2
6/

04
/2

02
2 

10
:3

7
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 d
oc

um
en

to
 p

od
e 

se
r c

on
fe

rid
a 

no
 s

ite
ht

tp
s:

//s
ig

do
c.

ap
.g

ov
.b

r/p
ub

lic
/a

ut
en

tic
ad

or
D

oc
um

en
to

/in
de

x.
js

f. 
C

.V
er

ifi
ca

do
r:

 8
86

90
33

2 
C

ód
ig

o 
 C

R
C

: 4
03

B
23

0



Quinta-feira, 28 de Abril de 2022Seção 02• Nº 7.656Diário Oficial

99 de 155

 
 

ANEXO IV 
 
DECLARAÇÃO QUE NÃO HÁ NO QUADRO, E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE   
 
Declaro  para  os  devidos  fins,  em  nome  da  
_____________________________________________________ (OSC), que:  Não há no quadro de 
dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou 
entidade da SEED/GEA; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente vedação não se 
aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o 
que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa 
figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, 
da Lei nº 13.019, de 2014);  
 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE   

   

   

Nome do dirigente e cargo que ocupa na OSC   

   

   

Carteira de identidade, órgão expedidor e CPF   

   

Endereço residencial, telefone e e-mail  

  
 Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, 
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 
SEED/GEA celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias;   
 Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de Poder ou do 
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Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da SEED/GEA; (b) servidor ou empregado público, 
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 
SEED/GEA celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública 
ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, 
e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.    

   
Macapá-AP, ____ de ______________ de 2022.   

   
...........................................................................................   

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)  
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
Declaro para os devidos fins, que a ______________________________________________ ( OSC) e 
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. 
Nesse sentido, a citada entidade:  
Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional; Não 
foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; Não tem como dirigente 
membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 
da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela 
sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente 
informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria 
simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); Não 
teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções 
previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014; Não se encontra 
submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; Não teve contas de parceria 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, 
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas 
relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas 
de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável 
por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 
durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  

 
 
 
 

Macapá-AP, ____ de ______________ de 2022.  
 
 
 
 

                                                ...........................................................................................  
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO VI 
FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
Nome da Empresa: ___________________________________________________________  
Ramo de Atividade: ___________________________________________________________  
CNPJ: ______________________________________________________________________  
Endereço: ___________________________________________________________________ 
Telefones para contato:________________________________________________________  
E-mail para contato:___________________________________________________________  
Pessoa responsável pelo contato com a equipe da SEED/GEA:_________________________  
Declaro que apresento, em nome da empresa/entidade acima identificada, a proposta para a 
participação no CHAMAMENTO PÚBLICO, seguindo as orientações e normativas presentes no 
instrumento do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XX/2022 - SEED/GEA.  

 
 
 
 
 

Macapá-AP, ____ de ______________ de 2022. 
 
 
 
  

                                                ...........................................................................................  
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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Anexo VII  

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO. 
   
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/___ QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ - SEED/GEA E XXXXXXXXXXX. 
  
A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ - SEED/GEA, inscrita no CNPJ 
sob nº 34.870.246/0001-36, com sede na Avenida FAB nº 9000 – Centro, CEP 68.906-907, 
Macapá - AP, neste ato representado pelo Conselheiro Presidente Michel Houat Harb, e 
XXXXXXXX, inscrito no CNPJ sob nº. XXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXX doravante  
denominada(o)  ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada por XXXXXXXX,  resolvem 
celebrar o presente termo de colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante Processo Eletrônico 
nº 0021.0574.1294.0001/2021 – SAGEP/SEED e mediante as cláusulas e condições seguintes:   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
 1.1 - O presente termo de colaboração tem por objeto a intermediação, pela OSC, na condição 
de AGENTE DE INTEGRAÇÃO, de estágios supervisionados, visando possibilitar oportunidades 
de aperfeiçoamento da formação profissional de estudantes que estejam frequentando o 
ensino regular em instituições de educação superior, para atender as necessidades do 
PARCEIRO PÚBLICO, na figura da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá - 
SEED/GEA, de acordo com a Lei nº 13.019, de 31/07/2014 observando, no que couber, Lei nº 
11.788 de 25/09/2008.  
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.   
 1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta 
ou indiretamente:   
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, ou de outras atividades 
exclusivas da SEED/GEA;  
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho 
administrativo da SEED/GEA.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
2.1 - São obrigações dos Partícipes: 
I - SEED/GEA:  

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da 
sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando 
em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu 
conteúdo;  

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter 
à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente 
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da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil;  

c) realizar, sempre que possível, nas parcerias com vigência superior a um ano, 
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como 
subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem 
como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;  

d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao 
cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de 
execução do objeto do termo de colaboração;  

e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da 
parceria;  

f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado 
em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, 
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades;  

g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de 
recursos;  

h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e 
dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;  

i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular 
dos recursos envolvidos na parceria;  

j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação 
de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.  
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  

a) manter escrituração contábil regular;  
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;  
c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder 
público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei 
nº 13.019/2014;  

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o 
disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;  

e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas 
repassadoras dos recursos, do controle interno e da Secretaria correspondentes aos 
processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências 
regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;  

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal;  

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de 
colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração 
pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, 
os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 
execução;  
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h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua 
sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração, contendo, pelo menos, o objeto, a 
finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos, nos termos do art. 50, Lei n.º 
13.019/2014. 

i) em caso de descumprimento das obrigações assumidas pela OSC, aplicar as 
penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da 
restituição dos recursos transferidos.  
 III - DO GESTOR DA PARCERIA: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;  
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam 

ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades 
na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar 
os problemas detectados;  

c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com 
base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei nº 13.019, 
de 2014;  

d) comunicar ao administrador público as hipóteses previstas na Lei n.º 
13.019/2014.  

e) emitir parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada, 
nos termos da Lei n.º 13.019/2014 quanto à prestação de contas. 
Parágrafo Primeiro. Considera-se o administrador do presente termo de colaboração o agente 
público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado em meio oficial de 
comunicação, com poderes de controle e fiscalização;  
Parágrafo Segundo. É vedada, na execução do presente termo de colaboração, a participação 
como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa 
que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das 
organizações da sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou 
membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído;  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente 
Termo de Colaboração é de R$ 23.472.000,00 (vinte e três milhões quatrocentos e setenta e 
dois mil reais).  
3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA transferirá, para execução do presente termo de 
colaboração, recursos no valor de R$ 23.472.000,00 (vinte e três milhões quatrocentos e 
setenta e dois mil reais) correndo a despesa à conta da dotação orçamentária, conforme 
discriminação abaixo:  
 
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ.  
Elemento: 3 – Outras Despesas Correntes. 
Elemento de despesa: 3390.39 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 
Valor estimado: R$ 23.472.000,00 (vinte e três milhões quatrocentos e setenta e dois mil 
reais). 
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3.3 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, por livre e espontânea vontade, conforme 
apresentação do Plano de Trabalho se propõe a aplicar na consecução dos fins pactuados por 
este Termo de colaboração.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 
4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, 
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento, 
nos termos do art. 48, da Lei n.º 13.019/2014.  
4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de colaboração, enquanto não 
utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu 
uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo.  
4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto 
do termo de termo de colaboração ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições 
de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.  
4.4 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá observar na realização de gastos para a 
execução do objeto do presente termo a proporcionalidade entre os recursos transferidos e 
os recursos próprios a serem aplicados a título de contrapartida.  
4.5 - Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, 
nos termos do art. 35, §1º da Lei n.º 13.019/2014. 
4.6 - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão 
ser computadas como contrapartida, devida pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.  
4.7 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão 
retidas nos seguintes casos:  

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela 
anteriormente recebida;  

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 
inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no 
termo de colaboração;  

III quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa 
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelo órgão de 
controle interno.  
 4.8 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 
trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da administração pública.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS  
 
5.1 – O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de 
acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.   
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5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade 
do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, para:  

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou 
similar;  

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que, em caráter 
de emergência;  

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;  
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção 

monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;  
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;  

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos;  

VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos 
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
6.1 - O presente Termo de Colaboração vigerá pelo período de xxxxx/xx a xxxxx/xx, conforme 
prazo previsto no anexo Plano de Trabalho e termo de referência para a consecução de seu 
objeto.  
6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após 
o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações 
do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração.  
6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO DA SEED/GEA 
promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração, 
independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de 
prorrogação ao exato período do atraso verificado.  
6.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser 
formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência 
do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a 
celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 
7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de 
outros elementos, deverá conter:  

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 

benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 
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III  valores efetivamente transferidos  pela administração  pública; 
IV análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 

organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance 
das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração; 

V análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram 
em decorrência dessas auditorias. 
 7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 
administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim 
de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:  

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, 
qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;  

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no 
plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo 
ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade 
civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 
8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter 
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu 
objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades 
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e 
documentos:  

I – extrato da conta bancária específica;  
II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, 

valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;  
III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando 

houver;  
IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou 

outros suportes;  
V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e  
VI -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.  

§1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa 
suficiente.  
§2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 
recebidos no prazo de até trinta dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de 
cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.  
8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração dar-se-á mediante a 
análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:  

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade 
civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;  
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II - relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, 
na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.  
8.3 - A Administração pública considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios 
elaborados internamente, quando houver:  

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;  
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão 

de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto 
e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração.  
8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da 
Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:  

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;  
II os impactos econômicos ou sociais;  
III - o grau de satisfação do público-alvo;  
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto 

pactuado.  
8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública 
observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, 
pela:  

I - aprovação da prestação de contas;  
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou  
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de 

tomada de contas especial.  
8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para 
a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.   
§1º O prazo referido no caput é limitado a 10 (dez) dias por notificação, prorrogável, no 
máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar 
e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.   
§2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o 
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 
solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.  
8.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de 
até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de 
diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.   
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas 
tenham sido apreciadas:   

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a 
que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter 
sido causados aos cofres públicos;  

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil 
ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de 
mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste 
parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.  
8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:  
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I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 
objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;  

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer 
outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;  

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:  
a) omissão no dever de prestar contas;  
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no 

plano de trabalho;  
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;  
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.  

8.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de 
contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no 
primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a 
autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.  
8.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase 
recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização 
para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de 
interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto 
descrito no termo de colaboração e a área de atuação da organização, cuja mensuração 
econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo 
ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.  
8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação 
de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos 
originais que compõem a prestação de contas.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES  
 
9.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de 
termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias em relação à data de término de sua vigência.  
9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alteração 
da natureza do objeto.  
9.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo 
de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Consultoria Geral da SEED/GEA, 
órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.  
9.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a 
efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo 
de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES  
 
10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da 
Lei nº 13.019, de 2014, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:  
I - advertência;  
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II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração 
pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;  
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 
Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do 
Secretário de Estado da Educação da SEED/GEA, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.  
10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de 
contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.  
10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração 
da infração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES  
 
11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza 
permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à 
consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.  
11.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos 
eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos 
aplicados em razão deste Termo de Colaboração.  
11.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e 
gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil 
formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de 
sua extinção.  
11.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do 
administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a 
fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.  
11.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, 
exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante 
ao previsto neste Termo de Colaboração, sob pena de reversão em favor da Administração 
Pública.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO  
 
12.1 - O presente termo de colaboração poderá ser:  
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas 
obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da 
avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade 
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dessa intenção;  
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nas seguintes hipóteses:  
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;  
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento 
apresentado; e  
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de 
Tomada de Contas Especial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 
 
13.1 - A OSC compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde 
a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos 
seguintes casos: 
a) inexecução total ou parcial do objeto; 
b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;  
c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente Instrumento, 
ainda que em caráter de emergência. 
 
13.2 - Compromete-se, ainda, a OSC, a recolher à conta da SEED/GEA o valor correspondente 
a rendimentos de aplicação referente ao período compreendido entre a liberação do recurso 
e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto deste Termo 
de Colaboração, ainda que não tenha feito aplicação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE  
 
14.1 - A eficácia do presente termo de colaboração ou dos aditamentos que impliquem em 
alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada 
à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da SEED/GEA, a qual deverá ser 
providenciada pela administração pública no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da 
respectiva assinatura.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS  
 
15.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:  
 I - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer 
ocorrências que possam ter implicações neste termo de colaboração, serão aceitas somente 
se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  
 
16.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, 
que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro Juízo de Macapá-AP, com 
renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.  
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16.2 – É obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão 
encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública, 
bem como tentativa de solução consensual de eventual conflito. 
16.3 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e 
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 
conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos 
partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.  

 
Macapá-AP, ____ de ________ de 2022.  

 
 

______________________________________________________ 
Neurizete de Oliveira Nascimento 
Secretária de Estado da Educação 

Decreto nº 1702/2022 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da organização da sociedade civil 

 
 
 
Testemunha:  
Testemunha:  
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Instituto de Pesquisas Científicas e
Tecnológicas do Estado do Amapá

P O R T A R I A  N º059/2022-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 1637, de 04 de Abril 
de 2022 e tendo em vista o teor do Memo nº 048/2022 –
LABENMED/IEPA de 22 de Abril de 2022.
 
RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento dos servidores abaixo, 
para viajarem da sede de suas atribuições em Macapá, 
até aos municípios de Laranjal do Jari/AP e Almerim/PA, 
com objetivo de realizar monitoramento dos espécimes 
de Anofelinos, Simulídeos, Triatomíneos, Aedes e 
Flebotomíneos da UHE Santo Antônio do Jari – Amapá/
Pará, conforme convênio: ECE PARTICIPAÇÕES S.A/
IEPA – 004/2018.
 
Período de 02 a 16/05/2022.

ADERBAL AMANAJÁS SANTANA
EDILSON MENDES VALENTE
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS CHAVES
KEISON DE SOUZA CAVALCANTE
ÓSITA CLEYRIANE L. DO NASCIMENTO
REINALDO VAZ DOS SANTOS
ROSALVO DIAS DE CASTRO
TAIRES PENICHE DA SILVA SIDÔNIO

Período de 02 a 04/05/2022 e 14 a 16/05/2022

ROBERTO CARDOSO DA SILVA
 
Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.

Macapá, 28 de Abril de 2022.
JERFERSON PINHEIRO MENDONÇA
Diretor - Presidente

HASH: 2022-0428-0008-7537

Instituto de Extensão, Assistência e

Desenvolvimento Rural

PORTARIA N.º 055/2022 - 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 230201.0077.1659.0010/2022 
– DDP/RURAP

RESOLVE:

Art.1º) HOMOLOGAR o deslocamento da servidora 
INGRID LINS DA SILVA FERREIRA – Extensionista em 
pesca e aquicultura, que se deslocou de Macapá até o 
Município de Pedra Branca (Água Fria I, II e Cachaço), 
com o intuito de visita técnica, acompanhamento de 
produção, com biometria e analise de água aos produtores 
das localidades do município, em parceria com SEBRAE 
Amapá, sem ônus, no período de 28 a 31 de Março de 
2022.

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

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

Macapá (AP), 20 de Abril de 2022.
HUGO TIBIRIÇA PARANHOS CUNHA
Diretor Presidente do RURAP
Decreto nº 1541/2020 - GEA

HASH: 2022-0428-0008-7584

PORTARIA Nº 057/2022- RURAP

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE EXTENSÃO, 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ – RURAP, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Decreto nº 1.541, de 22 de abril de 2020, tendo em vista 
o teor do Ofício Interno Nº 230201.0077.1584.0055/2022 
– GAB/RURAP

RESOLVE:

Art. 1º) DESIGNAR o servidor ALZIVAN ALVES 
SARMENTO – Coordenador de extensão do 
aproveitamento mineral de ofício e em caráter temporário 
para acumular as funções de Coordenador DDM e Chefe 
Regional Norte.

Art. 2º) Ficando toda e qualquer portaria de competência, 
com o mesmo teor, publicada anteriormente, revogada.

Art. 3º) Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º) Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá (AP), 20 de Abril de 2022.
HUGO TIBIRIÇA PARANHOS CUNHA
Diretor Presidente do RURAP
Decreto nº 1541/2020 - GEA

HASH: 2022-0428-0008-7588

RETIFICAÇÃO CONTRATO Nº 004/2022 - RURAP 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O Diretor presidente do Instituto de Extensão, Assistência 
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e Desenvolvimento Rural do Amapá -  RURAP, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual nº 1541/2020- GEA de 22/04/2020.

RESOLVE:

RETIFICAR a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO 
PAGAMENTO e a CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR DO CONTRATO.

Onde se lê:

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 
O valor global anual deste contrato é de R$ 191.913,34 
(Cento e Noventa e Um Mil, Novecentos e Treze Reais 
e Trinta e Quatro Centavos), conforme proposta da 
CONTRATADA integrante deste instrumento, e será 
quitado em parcela única, inclusos todos os impostos, 
encargos, taxas, seguros e demais despesas necessárias 
à sua execução.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
E DO VALOR DO CONTRATO: As despesas decorrentes 
deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: Unidade Gestora 23; Fonte 101 e 107 
– Programa de Trabalho nº 1232062012200122291 – 
Natureza de Despesa nº 339039/Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. 4.2 O valor total da contratação é de R$ 
10.865,00 (Dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais) 
que será pago de acordo com a certificação do serviço

Leia-se:

CLÁUSULA QUARTA – DAS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Durante o fornecimento do objeto deste contrato será 
exigido que a empresa fornecedora se mantenha em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 
como, com todas as condições de habilitação para a 
contratação com a administração pública, referentes às 
regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao Ministério do Trabalho 
(CNDT);

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ESTIMATIVA DE 
CUSTOS e DA VIGÊNCIA:

A estimativa de custo para a prestação do serviço deste 
CONTRATO é de R$ 191.913,34 (Cento e Noventa e 
Um Mil, Novecentos e Treze Reais e Trinta e Quatro 
Centavos).

O prazo de vigência deste contrato será de 13 de abril de 
2022 a 31 de dezembro de 2022.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
_______________________________
HUGO TIBIRIÇA PARANHOS CUNHA

Diretor Presidente do RURAP
CONTRATANTE

HASH: 2022-0428-0008-7566

Instituto de Administração
Penitenciária do Amapá

PORTARIA Nº 216 DE 28 DE ABRIL DE 2022

Tornar sem efeito a Portaria n. 164 de 22 de março de 
2022 e transferir no interesse da Administração o Policial 
Penal Márcio da Silva Mendes para o Centro de Custódia 
do Oiapoque.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, Sr. Lucivaldo Monteiro da Costa, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
0840/2017-GEA e,

CONSIDERANDO que cabe o Diretor do Estabelecimento 
tomar as medidas necessárias ao curial funcionamento 
dos Estabelecimentos Penais do Instituto;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria n. 164 de 22 de 
março de 2022 publicada no Diário Oficial n. 7634 de 25 
de março de 2022.

Art. 2º.  Transferir o Policial Penal MÁRCIO DA SILVA 
MENDES, matrícula n. 0057960-2-01, com efeitos a 
contar de 02 de março de 2022 da sede principal deste 
Instituto de Administração Prisional em Macapá/AP para a 
sede do Centro de Custódia do município de Oiapoque – 
CCO para exercer suas atividades laborativas, conforme 
Ofício Interno n. 330202.0077.0611.0247/2022-COSEG/
IAPEN.
 
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.  
 
Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA
Diretor Presidente/IAPEN
Decreto Nº 0840/2017

HASH: 2022-0428-0008-7585

PORTARIA Nº 217 DE 28 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre Transferência de servidores penitenciários 
lotados no Município de Oiapoque para a sede do IAPEN 
em Macapá.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
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de servidores do IAPEN, encaminhado pelo Ofício nº. 
330202.0077.0881.0100/202 CORREGEPEN - IAPEN, 
a instauração de INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 
ADMINISTRATIVA, objetivando apurar possíveis faltas 
disciplinares praticadas por Servidores Públicos do 
Estado do Amapá do quadro do Instituto de Administração 
Penitenciária do Amapá, bem como as demais infrações 
conexas que vierem a ser detectadas no decorrer dos 
trabalhos apuratórios.

Art. 2º. Designar o servidor DAYANNE ALFAIA DE 
ALMEIDA, matrícula nº. 0115030.8.01, policial penal, 
pertencente ao quadro de servidores efetivos do Governo 
do Estado do Amapá, para atuar como responsável por 
esta Investigação Preliminar Administrativa sob o nº. 
021/2022-CORREGEPEN.

Art. 3º. Deliberar que o servidor designado no Art. 2º 
poderá reportar-se diretamente aos demais órgãos da 
Administração Pública, em diligências necessárias à 
instrução processual.

Art. 4º. Estabelecer o prazo de 60 (sessenta dias) para 
conclusão dos trabalhos do servidor designado nesta 
Portaria.

Dê-se ciência, Cumpra-se.

Macapá/AP, 28 de abril de 2022.
LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA
Diretor-Presidente/IAPEN.
Decreto nº. 0840/2017– GEA

HASH: 2022-0428-0008-7613

Superintendência de Vigilância
em Saúde

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
001/2021 – UCC/SVS

PROCESSO N° 300.203.029/2021

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM 
DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO DE PNEU 
(BORRACHARIA) QUINCHO/REBOQUE E OUTROS, 
VISANDO ATENDER A NECESSIDADE OPERACIONAL 
DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
DO ESTADO DO AMAPÁ.

CONTRANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE-SVS/AP

SOB CNPJ Nº 28.332.262/0001-72

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, Sr. Lucivaldo Monteiro da Costa, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
0840/2017-GEA e,

CONSIDERANDO que cabe o Diretor do Estabelecimento 
tomar as medidas necessárias ao curial funcionamento 
dos Estabelecimentos Penais do Instituto;

RESOLVE:

Art. 1º. Transferir os Policiais Penais FILIPE GUILHERME 
BARBOSA MENEZES, matrícula n. 0114898-02-01 e 
PAULO ROGÉRIO MALAFAIA DA GRAÇA, Matrícula 
n. 0084239-7-01 da sede do Centro de Custódia do 
município de Oiapoque – CCO, para a contar desta data 
desenvolverem suas atividades laborativas na sede do 
Instituto de Administração Penitenciária do Estado do 
Amapá, nesta cidade de Macapá/AP.

Art. 2º. Os servidores deverão apresentar-se à 
Coordenadoria de Segurança - COSEG para nova lotação.
 
Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.   

Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA
Diretor Presidente/IAPEN
Decreto Nº 0840/2017

HASH: 2022-0428-0008-7595

PORTARIA Nº 218 DE 28 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a instauração de investigação preliminar 
administrativa e dá outras providências.

O DIRETOR DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, PP 
LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
0840 de 13 de março de 2017,

CONSIDERANDO que compete ao diretor do Instituto de 
Administração Penitenciária do Amapá a instauração dos 
procedimentos de investigação preliminar, de sindicância 
investigativa e acusatória e de processo administrativo 
disciplinar,

CONSIDERANDO o teor do exame de admissibilidade 
realizado pela Corregedora Penitenciária de acordo 
com o Decreto Estadual nº. 3868/2021 e a Portaria nº. 
043/2020 – CGE/AP,

RESOLVE:

Art. 1º. DETERMINAR, com arrimo no artigo 3º, inciso 
I, do Decreto Estadual nº. 3868/2021, e com fulcro 
nos acontecimentos noticiados na Denúncia pessoal 
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CONTRADA: ALL LUK SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA, 
CNPJ SOB CNPJ Nº 13.108.995/0001-50.

NOTA DE EMPENHO: Nº 2022NE00079 VALOR 
EMPENHADO: R$ 400.000,00

NOTA DE EMPENHO: N° 2022NE00080 VALOR 
EMPENHADO: R$ 232.701,22

VALOR CONTRATO: R$ 785.422,20 (setecentos e 
oitenta e cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais 
e vinte centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência 
do Contrato, por mais 12 (doze) meses, no período de 10 
de março 2022 até 10 de março de 2023.

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Sr. Dorinaldo 
Barbosa Malafaia, Superintendente de Vigilância em 
Saúde do Estado do Amapá e pela Contratada: Sr. Lukas 
Teles dos Santos Soares.

Macapá 10 de março 2022.
DORINALDO BARBOSA MALAFAIA
SUPERINTENDENTE/SVS-AP
2802/2017

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

DO CONTRATO Nº 001/2021 – UCC/SVS

A Superintendência de Vigilância em saúde do Amapá, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei 2209/2017, pelo Governo do Estado-AP, Regimento 
Interno da SVS-AP, e:

Considerando o poder-dever da Administração de 
convalidar os atos que não possuam vícios insanáveis, 
como os de objeto, motivo e finalidade, nem mesmo 
prejuízo à direitos de terceiros;

Considerando que não se constata no retardamento 
de publicação do 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO 
EXTRATO do CONTRATO Nº 001/2021 – UCC/SVS 
lesão ao interesse público, uma vez que os respectivos 
procedimentos transcorreram na forma da lei, já se 
encontrando homologado e o seu objeto adjudicado;

Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei nº 
9.784/99, Lei de Processo Administrativo da União, que 
autoriza a convalidação, pela própria Administração, 
de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao 
interesse público, nem prejuízo a terceiros, nos quais 
sejam constatados apenas defeitos sanáveis:

RESOLVE:

Fica convalidado o ato relativo à publicação extemporânea 

do CONTRATO Nº 001/2021 – UCC/SVS, cujo extrato 
consta em matéria supra deste Diário Oficial do Estado 
do Amapá, e ratifica todos os atos praticados por 
esta administração no atendimento do seu objeto; 
convalidação e ratificação está respaldada nos princípios 
da Administração Pública e na Lei Federal nº. 9.784/99, 
visto que não se verifica lesão ao interesse público nem 
prejuízo a terceiros, sendo o vício sanável na forma da lei.

Macapá – AP, 28 de abril de 2022.
CELISA PENNA MELO CAPELARI
SUPERINTENDENTE – SVS/AP
DECRETO Nº 1584/2022

HASH: 2022-0428-0008-7614

Amapá Previdência

PORTARIA Nº 100/2022 – AMPREV

O Diretor Presidente da Amapá Previdência - AMPREV, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 3243, de 20 de agosto de 2018 e 
considerando o ofício nº 130204.0077.3608.0002/2022 - 
CPRO-GESTÃO/AMPREV;

RESOLVE:

Designar os servidores Regiane Parnow Ennes – 
Chefe da Auditoria Interna da Amapá Previdência - 
AMPREV, Risoneide Cardoso Campos - Assistente 
Administrativo/GEA, Renato Marlos de França Martel 
– Analista Previdenciário/AMPREV e Adrilene Ribeiro 
Benjamin Pinheiro – Membro Titular do Conselho Fiscal/
COFISPREV - AMPREV para viajarem da sede de suas 
atribuições, Macapá/AP, até a cidade de São Paulo – SP, 
no período de 03 a 07/05/2022.

A viagem tem como objetivo a participação no curso 
Auditoria Governamental e Controles Interno e Externo.

Macapá, 25 de abril de 2022.
Rubens Belnimeque de Souza
Diretor Presidente
 
HASH: 2022-0428-0008-7559

Departamento Estadual de
Trânsito do Amapá

PORTARIA N°0247/2022 – DETRAN/AP, DE 28 DE 
ABRIL DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de 
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suas atribuições legais que lhe são conferidas por força 
do Decreto Estadual n° 1836 de 13 de abril de 2022, 
respectivamente, as demais normas em vigor;

CONSIDERANDO os incisos III e X do Art.22 da Lei 9.503 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO tendo em vista os termos Resolução nº 
689, de 27 de setembro de 2017, do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN;

CONSIDERANDO, a necessidade de ampliar a 
segurança dos proprietários de veículos, que celebram 
financiamentos contraídos com alienação, penhor, 
arrendamento e reserva, com vistas ao registro desses 
contratos;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°. 
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o registro, 
Cadastramento e Renovação anual de Agentes 
Financeiros, para efeito de inclusão e/ou exclusão de 
gravames no Sistema Nacional de Gravames - SNG, 
bem como do registro de Contrato de veículos, junto ao 
DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a documentação 
apresentada pelo PORTO SEGURO ADMINISTRADORA 
DE CONSORCIOS LTDA, protocolada neste 
Departamento em 17/02/2022  atende às exigências 
contidas na Portaria epigrafada, conforme o contido no 
Documento n° 014.001106/2022.

RESOLVE:

Art.1º RECADASTRAR PORTO SEGURO 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, CNPJ: 
48.041.735/0001-90 com endereço na AL BARÃO DE 
PIRACICABA, CEP: 01.216-012 - Bairro: CAMPOS 
ELISEOS no exercício de suas atividades no âmbito do 
Departamento de Trânsito do Estado do Amapá.

Art. 2º - O Cadastramento do Agente Financeiro, para 
atuação junto ao DETRAN/AP, efetivar-se-á mediante 
formalização de processo dirigido a Diretora-Presidente, 
desde que preenchidos os requisitos contidos na Portaria 
nº 732/2014. 

Art. 2º. O presente credenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses á conta do dia 28/04/2022 à 
28/04/2023.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.
 
MARLETE FERREIRA GÓES
Diretora-Presidente do DETRAN/AP

HASH: 2022-0428-0008-7556

PORTARIA N° 0249/2022- DETRAN/AP, 28 DE ABRIL 
DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por força 
do Decreto Estadual n° 1836, de 13 de abril de 2022, 
respectivamente, e;

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual n° 1.453, de 
11 de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP 
em Autarquia;

CONSIDERANDO os preceitos estabelecidos referentes 
às normas de realização de exames elencadas na Lei 
nº 9503, de 23 de setembro de 1997, a qual instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro, em especial o seu artigo 
148/CTB e, artigo 15, § 1, § 2 da Resolução 425/2012 – 
CONTRAN;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 
073/2012-DETRAN/AP, publicada no DOE nº 5311, 
11 de agosto 2012, que estabelece normas gerais 
sobre o Credenciamento de Entidades Psicológicas e 
Credenciamento de Psicólogos Peritos Examinadores 
junto ao DETRAN/AP.

RESOLVE:

Art. 1º - CREDENCIAR LUANY MARIA CORREA DA 
SILVA, CPF: 003.042.222-16 devidamente inscrita junto 
ao Conselho Regional de Psicologia/AP, sob o n° CRP: 
10ª/6837 jurisdições Amapá.

Art. 2º - O presente credenciamento autoriza a Psicóloga 
a realizar exames de avalição psicológica como Perito 
Examinador de Trânsito, para obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação, conforme estabelecido pela 
Resolução CONTRAN N° 425/2012 tratados no art. 147, I 
e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 3º - O presente credenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses, no período de 20/04/2022 à 
20/04/2023.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARLETE FERREIRA GÓES
Decreto nº 1836/2022
Diretora-Presidente do DETRAN/AP

HASH: 2022-0428-0008-7574

PORTARIA N° 0251/2022 – DETRAN/AP, DE 28 DE 
ABRIL DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por força 
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do Decreto Estadual n° 1836 de 13 de abril de 2022, 
respectivamente, as demais normas em vigor;

CONSIDERANDO os incisos III e X do Art.22 da Lei 9.503 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO tendo em vista os termos Resolução nº 
689, de 27 de setembro de 2017, do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN;

CONSIDERANDO, a necessidade de ampliar a 
segurança dos proprietários de veículos, que celebram 
financiamentos contraídos com alienação, penhor, 
arrendamento e reserva, com vistas ao registro desses 
contratos;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°. 
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o registro, 
Cadastramento e Renovação anual de Agentes 
Financeiros, para efeito de inclusão e/ou exclusão de 
gravames no Sistema Nacional de Gravames - SNG, 
bem como do registro de Contrato de veículos, junto ao 
DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a documentação 
apresentada do BANCO MONEO S.A protocolada neste 
Departamento em 22/03/2022 atende às exigências 
contidas na Portaria epigrafada, conforme o contido no 
processo n° 014.002021/2022.

RESOLVE:

Art. 1º CADASTRAMENTO BANCO MONEO S.A, CNPJ: 
07.441.209/0001-30 com endereço na AV RIO BRANCO, 
CEP: 95.060-145 Bairro: ANA RECH/RS no exercício de 
suas atividades no âmbito do Departamento de Trânsito 
do Estado do Amapá.

Art. 2º - O Cadastramento do Agente Financeiro, para 
atuação junto ao DETRAN/AP, efetivar-se-á mediante 
formalização de processo dirigido a Diretora-Presidente, 
desde que preenchidos os requisitos contidos na Portaria 
nº 732/2014. 

Art. 2º. O presente credenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses á conta do dia 08/01/2022 à 
08/01/2023.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

MARLETE FERREIRA GÓES
Diretora-Presidente do Detran/AP

HASH: 2022-0428-0008-7576

PORTARIA N°0252/2022 – DETRAN/AP, DE 28 DE 
ABRIL DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por força 
do Decreto Estadual n° 1836 de 13 de abril de 2022, 
respectivamente, as demais normas em vigor;

CONSIDERANDO os incisos III e X do Art.22 da Lei 9.503 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO tendo em vista os termos Resolução 
nº 689, de 27 de setembro de 2017, do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN;

CONSIDERANDO, a necessidade de ampliar a 
segurança dos proprietários de veículos, que celebram 
financiamentos contraídos com alienação, penhor, 
arrendamento e reserva, com vistas ao registro desses 
contratos;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°. 
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o registro, 
Cadastramento e Renovação anual de Agentes 
Financeiros, para efeito de inclusão e/ou exclusão de 
gravames no Sistema Nacional de Gravames - SNG, 
bem como do registro de Contrato de veículos, junto ao 
DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a documentação 
apresentada do GMAC ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA, protocolada neste Departamento 
em 24/03/2022  atende às exigências contidas na 
Portaria epigrafada, conforme o contido no Documento n° 
014.002132/2022.

RESOLVE:

Art. 1ºRECADASTRAR GMAC ADMINISTRADORA 
DE CONSORCIOS LTDA, CNPJ: 49.937.055/0001-11 
com endereço na AV.INDIANOPOLIS CEP: 04.062.003 - 
Bairro: SÃO PAULO/SP no exercício de suas atividades 
no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado do 
Amapá.

Art. 2º - O Cadastramento do Agente Financeiro, para 
atuação junto ao DETRAN/AP, efetivar-se-á mediante 
formalização de processo dirigido a Diretora-Presidente, 
desde que preenchidos os requisitos contidos na Portaria 
nº 732/2014. 

Art. 2º. O presente credenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses á conta do dia 14/04/2022 à 
14/03/2023.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

MARLETE FERREIRA GÓES
Diretora-Presidente do DETRAN-AP

HASH: 2022-0428-0008-7570
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PORTARIA N°0253/2022 – DETRAN/AP, DE 28 DE 
ABRIL DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por força 
do Decreto Estadual n° 1836 de 13 de abril  de 2022, 
respectivamente, as demais normas em vigor;

CONSIDERANDO os incisos III e X do Art.22 da Lei 9.503 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO tendo em vista os termos Resolução nº 
689, de 27 de setembro de 2017, do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN;

CONSIDERANDO, a necessidade de ampliar a 
segurança dos proprietários de veículos, que celebram 
financiamentos contraídos com alienação, penhor, 
arrendamento e reserva, com vistas ao registro desses 
contratos;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°. 
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o registro, 
Cadastramento e Renovação anual de Agentes 
Financeiros, para efeito de inclusão e/ou exclusão de 
gravames no Sistema Nacional de Gravames - SNG, 
bem como do registro de Contrato de veículos, junto ao 
DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a documentação 
apresentada do BANCO BRADESCO FINACIAMENTO, 
protocolada neste Departamento em 24/03/2022  atende 
às exigências contidas na Portaria epigrafada, conforme 
o contido no Documento n° 014.002132/2022.

RESOLVE:

Art. RECADASTRA BANCO BRADESCO 
FINACIAMENTO, CNPJ: 07.207.996/0001-50 com 
endereço na NUC CIDADE DE DEUS  CEP: 06.029-900 
- Bairro: VILA YARA/SP no exercício de suas atividades 
no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado do 
Amapá.

Art. 2º - O Cadastramento do Agente Financeiro, para 
atuação junto ao DETRAN/AP, efetivar-se-á mediante 
formalização de processo dirigido a Diretora-Presidente, 
desde que preenchidos os requisitos contidos na Portaria 
nº 732/2014. 

Art. 2º. O presente credenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses á conta do dia 12/04/2022 à 
12/04/2023.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

MARLETE FERREIRA GÓES
Diretora-Presidente do Detran/AP

HASH: 2022-0428-0008-7579

PORTARIA N°0254/2022 – DETRAN/AP, DE 28 DE 
ABRIL DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por força 
do Decreto Estadual n°1836 de 13 de abril de 2022, 
respectivamente, as demais normas em vigor;

CONSIDERANDO os incisos III e X do Art.22 da Lei 9.503 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO tendo em vista os termos Resolução 
nº 689, de 27 de setembro de 2017, do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN;

CONSIDERANDO, a necessidade de ampliar a 
segurança dos proprietários de veículos, que celebram 
financiamentos contraídos com alienação, penhor, 
arrendamento e reserva, com vistas ao registro desses 
contratos;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°. 
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o registro, 
Cadastramento e Renovação anual de Agentes 
Financeiros, para efeito de inclusão e/ou exclusão de 
gravames no Sistema Nacional de Gravames - SNG, 
bem como do registro de Contrato de veículos, junto ao 
DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a documentação 
apresentada do MOVASOCIEDADE DE EMPRESTIMO 
ENTRE PESSOAS S.A protocolada neste Departamento 
em 25/03/2022  atende às exigências contidas na 
Portaria epigrafada, conforme o contido no Documento n° 
014.001721/2022.

RESOLVE: Art.1º RECADASTRA MOVASOCIEDADE 
DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A, CNPJ: 
33.959.738/0001-30 com endereço na AL VICENTE 
PIZON CEP: 83.055-400 - Bairro: VILA OLIMPIA SÃO 
PAULO /SP no exercício de suas atividades no âmbito do 
Departamento de Trânsito do Estado do Amapá.

Art. 2º - O Cadastramento do Agente Financeiro, para 
atuação junto ao DETRAN/AP, efetivar-se-á mediante 
formalização de processo dirigido a Diretora-Presidente, 
desde que preenchidos os requisitos contidos na Portaria 
nº 732/2014. 

Art. 2º. O presente credenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses á conta do dia 14/04/2022 à 
14/04/2023.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

MARLETE FERREIRA GÓES
Diretora-Presidente do Detran/AP

HASH: 2022-0428-0008-7587
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PORTARIA N° 0255/2022 – DETRAN/AP, DE 28 DE 
ABRIL DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por força 
do Decreto Estadual n° 1836 de 13 de abril de 2022, 
respectivamente, as demais normas em vigor;

CONSIDERANDO os incisos III e X do Art.22 da Lei 9.503 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO tendo em vista os termos Resolução nº 
689, de 27 de setembro de 2017, do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN;

CONSIDERANDO, a necessidade de ampliar a 
segurança dos proprietários de veículos, que celebram 
financiamentos contraídos com alienação, penhor, 
arrendamento e reserva, com vistas ao registro desses 
contratos;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°. 
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o registro, 
Cadastramento e Renovação anual de Agentes 
Financeiros, para efeito de inclusão e/ou exclusão de 
gravames no Sistema Nacional de Gravames - SNG, 
bem como do registro de Contrato de veículos, junto ao 
DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a documentação 
apresentada BANCO PAN S.A  protocolada neste 
Departamento em 11/03/2022 atende às exigências 
contidas na Portaria epigrafada, conforme o contido no 
Documento 014.001722/2022.

RESOLVE:

Art. 1º RECADASTRAMENTO BANCO PAN S.A, CNPJ: 
59.285.411/0001-13 com endereço AV. PAULISTA, 
N°1374, CEP: 01.310-100 Bairro: BELA VISTA/SP no 
exercício de suas atividades no âmbito do Departamento 
de Trânsito do Estado do Amapá.

Art. 2º - O Cadastramento do Agente Financeiro, para 
atuação junto ao DETRAN/AP, efetivar-se-á mediante 
formalização de processo dirigido aa Diretora-Presidente, 
desde que preenchidos os requisitos contidos na Portaria 
nº 732/2014. 

Art. 2º. O presente credenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses á conta do dia 02/04/2022 a 
02/04/2023.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

MARLETE FERREIRA GÓES
Diretora-Presidente do Detran/AP

HASH: 2022-0428-0008-7594

PORTARIA N°0248/2022- DETRAN/AP, 28 DE ABRIL 
DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por força 
do Decreto Estadual n° 1836, de 13 de abril de 2022, 
respectivamente, e;

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual n° 1.453, de 
11 de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP 
em Autarquia;

CONSIDERANDO os preceitos estabelecidos referentes 
às normas de realização de exames elencadas na Lei 
nº 9503, de 23 de setembro de 1997, a qual instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro, em especial o seu artigo 
148/CTB e, artigo 15, § 1, § 2 da Resolução 425/2012 – 
CONTRAN;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 
073/2012-DETRAN/AP, publicada no DOE nº 5311, 
11 de agosto 2012, que estabelece normas gerais 
sobre o Credenciamento de Entidades Psicológicas e 
Credenciamento de Psicólogos Peritos Examinadores 
junto ao DETRAN/AP.
RESOLVE:

Art. 1º - CREDENCIAR IRACEMA ALVES DA SILVA, 
CPF: 668.247.292-72 devidamente inscrita junto ao 
Conselho Regional de Psicologia/AP, sob o n° CRP: 
10ª/6828 jurisdições Amapá.

Art. 2º - O presente credenciamento autoriza a Psicóloga 
a realizar exames de avalição psicológica como Perito 
Examinador de Trânsito, para obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação, conforme estabelecido pela 
Resolução CONTRAN N° 425/2012 tratados no art. 147, I 
e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 3º - O presente credenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses, no período de 20/04/2022 à 
20/04/2023.
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARLETE FERREIRA GÓES
Diretora-Presidente do DETRAN/AP

HASH: 2022-0428-0008-7563

PORTARIA N° 0258/2022 DETRAN/AP, DE 28 DE ABRIL 
DE 2022.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 1836 de 13 de Abril de 2022, tendo em vista o 
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teor do Processo n° 014. 003038/2022 – Ofício Interno Nº 
037/2022 CORREGEDORIA/DETRAN.

R E S O L V E:

ART 1º - DESIGNAR os servidores, MARCO ANTONIO 
DAGHER TEIXEIRA, Corregedoria/Corregedor e 
MANOEL CESAR DA SILVA MARTINS, Assessor 
Técnico, para viajarem da sede de suas atividades 
funcionais em MACAPÁ/AP até os Municípios de PORTO 
GRANDE, TARTARUGALZINHO, AMAPÁ e OIAPOQUE/
AP, com o objetivo de visitar, fazer auditoria aos Ciretrans 
e fazer levantamento dos   Autos de Infração vencidos , 
no período de  02 a  06 de Maio de 2022.
          
ART 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
expedição.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
MARLETE FERREIRA GÓES  
Diretora-Presidente do DETRAN-AP

HASH: 2022-0428-0008-7611

PORTARIA Nº 0250/2022 – DETRAN/AP, DE 28 DE 
ABRIL DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por força 
do Decreto Estadual n° 1836, de 13 de abril de 2022, 
respectivamente, e;

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual n° 1.453, de 
11 de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP 
em Autarquia;

CONSIDERANDO, que o serviço de despachante 
é relevante para o desembaraço, de documentos 
concernentes a pessoas jurídicas, concessionárias, 
revendedoras, entidades financeiras, frotistas, entidade 
governamental;

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar a 
atividade de despachantes junto ao DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, as normas da Lei n°. 10.602, de 12 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de Despachantes 
Documentais  CONSIDERANDO, os termos da Portaria 
n°. 375/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o registro, 
credenciamento de entidade jurídica para a prestação de 
serviços de despachantes, junto ao DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro, que a documentação 
apresentada pelo despachante L.AIRES DE PAZ, 
inscrito no CPF: 43.821.565/0001-42 protocolada neste 
Departamento em 18/02/2022, atende às exigências 

contidas na Portaria nº375/2014 epigrafada, conforme o 
contido no Documento n° 014.001143/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - RECREDENCIAR L.AIRES DE PAZ, da Empresa 
de despachante L.A DESPACHANTE sob CNPJ Nº 
43.821.565/0001-42 com endereço situado na Rua 
Iracema Castro Santos, nº 3281 – Bairro Novo Horizonte, 
CEP: 68.909-804 - Macapá-AP, no exercício de suas 
atividades no âmbito do Departamento de Trânsito do 
Estado do Amapá.

Parágrafo Único – Ficará resguardado o direito ao 
credenciamento do Despachante da referida empresa, 
desde que atendidos os requisitos exigidos pela Portaria 
nº 0375/2014.

Art. 2º - O credenciamento do Despachante 
Documentalista do despachante L.AIRES DE PAZ, para 
atuação junto ao DETRAN/AP, efetivar-se-á mediante 
formalização de processo dirigido a Diretora-Presidente, 
desde que preenchidos os requisitos contidos na Portaria 
referendada no Artigo anterior.

Art. 3º - O presente recadastramento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses a contar do dia 23/03/2022 à 
23/03/2023.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARLETE FERREIRA GÓES
Diretora-Presidente do Detran/AP

*Republicada por haver saído com incorreções no DOE 
n°0241, de 04 de abril de 2022.

HASH: 2022-0428-0008-7568

PORTARIA N°0256/2022 – DETRAN/AP, DE 28 DE 
ABRIL DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas por força 
do Decreto Estadual n° 1836 de 13 de abril de 2022, 
respectivamente, as demais normas em vigor;

CONSIDERANDO os incisos III e X do Art.22 da Lei 9.503 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO tendo em vista os termos Resolução 
nº 689, de 27 de setembro de 2017, do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN;

CONSIDERANDO, a necessidade de ampliar a 
segurança dos proprietários de veículos, que celebram 
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financiamentos contraídos com alienação, penhor, 
arrendamento e reserva, com vistas ao registro desses 
contratos;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°. 
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o registro, 
Cadastramento e Renovação anual de Agentes 
Financeiros, para efeito de inclusão e/ou exclusão de 
gravames no Sistema Nacional de Gravames - SNG, 
bem como do registro de Contrato de veículos, junto ao 
DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a documentação 
apresentada ANCORA ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS S/A protocolada neste Departamento 
em 23/03/2022 atende às exigências contidas na 
Portaria epigrafada, conforme o contido no Documento 
014.002070/2022.

RESOLVE:

Art.1º RECADASTRAMENTO ANCORA 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A, CNPJ: 
60.375.243/0001-36 com endereço AV. DOUTOR 
ANTONIO BARBOSA FILHOS, N°1260 CEP: 14.400-005 
Bairro: CENTRO - FRANCA /SP no exercício de suas 
atividades no âmbito do Departamento de Trânsito do 
Estado do Amapá.

Art. 2º - O Cadastramento do Agente Financeiro, para 
atuação junto ao DETRAN/AP, efetivar-se-á mediante 
formalização de processo dirigido a Diretora-Presidente, 
desde que preenchidos os requisitos contidos na Portaria 
nº 732/2014. 

Art. 2º. O presente credenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses á conta do dia 25/02/2022 a 
25/02/2023.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.
 
MARLETE FERREIRA GÓES
Diretora-Presidente do Detran/AP

HASH: 2022-0428-0008-7596

PORTARIA N°0257/2022-DETRAN/AP, DE 28 DE ABRIL 
DE 2022.

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por força do 
Decreto Estadual n° 0054, de 01 de Janeiro de 2015, 
respectivamente, e;

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual n° 1.453, de 
11 de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP 
em Autarquia;

CONSIDERANDO os preceitos estabelecidos referentes 

às normas de realização de exames elencadas na Lei 
nº 9503, de 23 de setembro de 1997, a qual instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro, em especial o seu artigo 
148/CTB e, artigo 15, § 1, § 2 da Resolução 425/2012 – 
CONTRAN;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 
073/2012-DETRAN/AP, publicada no DOE nº 5311, 11 
de agosto 2012, que estabelece normas gerais sobre 
o Credenciamento de Entidades Médicas/Psicológicas 
e Credenciamento de Médicos/Psicólogos Peritos 
Examinadores junto ao DETRAN/AP.

RESOLVE:                                           

Art 1º - CREDENCIAR A CLINICA MERITOS, sob a razão 
social J C DOS SANTOS PINHEIRO, pessoa jurídica no 
CNPJ sob o nº. 44.357.833/0001-80 com sede na Avenida 
ruy Barbosa, n°743, Bairro Hospitalidade, Santana – AP.

Art. 2º - O presente credenciamento autoriza a clínica 
a realizar exames de aptidão física e mental conforme 
estabelecido pela Resolução CONTRAN N° 425/2012 
tratados no art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código 
de Trânsito Brasileiro.

Art. 3º - O presente credenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses, no período de 05/04/2022 à 
05/04/2023.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

MARLETE FERREIRA GÓES
Diretora-Presidente
DETRAN/AP

HASH: 2022-0428-0008-7597

Instituto de Hematologia e
Hemoterapia do Amapá

CONTRATO Nº 004/2022 – HEMOAP

CONTRATO Nº 004/2022 – HEMOAP, CELEBRADO 
PELO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 
DO AMAPÁ - HEMOAP E A EMPRESA MARCO ZERO 
SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA-EPP, COMO 
CONTRATADA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS.

Pelo presente instrumento, de um lado o INSTITUTO 
DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ - 
HEMOAP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ sob nº 01.762.561/0001-90, situada na Avenida 
Raimundo Alvares da Costa, S/nº, Bairro: Centro, CEP. 
68.900-074 – Macapá-AP, neste ato representado por sua 
Diretora-Presidente, Sra. RUIMARISA MONTEIRO PENA 
MARTINS, brasileira, viúva, psicóloga, RG nº 737939 
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AP, CPF nº 208.853.182-34, nomeada pelo Decreto 
nº 3525/2019, publicado no DOE/AP nº 6980, de 14 de 
agosto de 2019, residente e domiciliado nesta Capital, 
doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado 
a empresa MARCO ZERO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES 
LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 12.827.765/0001-
89, com sede na cidade AV. Caramuru, nº1464, Bairro 
Buritizal, Macapá/AP neste ato representado por 
seu representante legal, Sr.ª LORRANA MOREIRA 
AMANAJAS, brasileira, solteira, empresária, RG nº 
411776, CPF nº 000.156.182-00, residente e domiciliado 
nesta capital, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito 
celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas 
e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 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; Lei Complementar 
nº 123/2006; Lei Complementar Estadual nº 108/2018; 
Decreto Federal nº 8.538/2015; Decreto Estadual nº 
2.648/2007 e, subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 
8.666/1993 e Lei nº 8.078/1990 (CDC), bem como, pelas 
legislações correlatas e demais exigências estabelecidas 
no Edital do Pregão Eletrônico nº082/2020 / - CLC/PGE e 
seus anexos, constantes nos Processos SIGA nº / 00074/
PGE/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a adesão da 
Ata de Registro de Preços nº 001/2022 – CLC /PGE, 
prestação de serviços continuados de Agente de Portaria 
e Atendentes, com fornecimento de insumos e matérias 
(uniformes e equipamentos), a serem utilizados na 
execução visando atender as necessidades dos órgãos e 
entidades da administração pública do Estado do Amapá, 
para atender as necessidades do Instituto de Hematologia 
e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por 
conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade 
Gestora 300201, Fonte: 107 - Programa de Trabalho 
nº 2.10.302.0021.2617; Natureza de Despesa nº 
339037- Locação de mão de obra Nota de Empenho nº 
2022NE00048, de 26/04/2022 no valor de R$ 119.957,02, 
Fonte: 216 – Programa de Trabalho nº 2.10.302.0021.2617, 
Natureza de Despesa nº 339037-Locação de mão de 
obra, nota de empenho nº 2022NE00049, de 26/04/2022 
no valor de R$ 156.864,20, Fonte: 216  – Programa de 
Trabalho nº 2.10.302.0021.2617, Natureza de Despesa 
nº 339037- Locação de mão de obra, nota de empenho 
nº 2022NE00050 no valor de R$ 45.000,00, totalizando 
o valor de R$ 321.821,22 (trezentos e vinte um mil, 
oitocentos e vinte um reais e vinte dois centavos, para 
ser executada no exercício 2022.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS 
OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Contratante, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002; 
na Lei nº 8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na 
Lei nº 8.078/1990 (CDC); demais normais aplicáveis e 
princípios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) 
meses, com Início na data de 30 de abril de 2022 e 
encerramento em 29 de abril de 2023, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante a 
celebração de Termos Aditivos, limitado a 60 (sessenta) 
meses e já computados os iniciais, conforme disposto no 
Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, 
no Diário Oficial do Estado do Amapá, no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês 
seguinte a sua assinatura, conforme preceitua o art.61, 
parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

O Foro deste contrato é o da Comarca de Macapá-AP, 
com exclusão total de qualquer outro que seja invocável. 
E por estarem assim, justos e contratados, o presente 
instrumento será lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, que, depois de lido e achado em ordem.

Macapá-AP, 27 de abril de 2022. 
RUIMARISA MONTEIRO PENA MARTINS
DIRETORA-PRESIDENTE/HEMOAP
DECRETO Nº 3525/2019

HASH: 2022-0428-0008-7591

PORTARIA Nº 35 / 2022 - GAB/HEMOAP

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ – 
HEMOAP, nomeada pelo Decreto nº 3.525, de 14 de agosto 
de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
33 do Decreto Estadual nº 5.519, de 09 de dezembro de 
1997 que aprovou o Estatuto do Instituto de Hematologia 
e Hemoterapia do Estado do Amapá-HEMOAP;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora BEATRIZ GOMES LAZAMÉ 
MATOS, Auxiliar Administrativo, para responder durante 
as férias do Chefe do Serviço de Administração Geral 
DAF/SAG/HEMOAP, LEONARDO BRICIO FRANCO 
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AGUIAR, no período de 02/05/2022 a 31/05/2022.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor a partir de 02/05/2022.
 
Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
RUIMARISA MONTEIRO PENA MARTINS
Diretora-Presidente/HEMOAP
Decreto nº 3525/2019

HASH: 2022-0428-0008-7590

Instituto de Terras

P O R T A R I A  N° 19/2022- GAB/AMAPÁ TERRAS

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

Considerando OFÍCIO Nº 230202.0077.1948.0237/2022 
GAB - APTERRAS, datado em 26/04/2022, referente ao 
Plano de Viagem nº 03/2022 – GAB/APTERRAS.

RESOLVE:    

Art. 1º - Autorizar o deslocamento dos servidores 
THAMIRES LOBATO DE SOUZA – Assistente Jurídico 
e MOISÉS DUTRA QUARESMA – Chefe da Unidade 
Administrativa, no período de 26 a 27.04.2022, para o 
município de Pedra Branca do Amaparí, com o objetivo 
de efetuar entregas de documentos referentes a 
transferências das Glebas Federais para o Estado do 
Amapá. O veículo será conduzido pelo servidor MOISÉS 
DUTRA QUARESMA.

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

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

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ 
TERRAS.
Macapá-AP, 26 de abril de 2022.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2022-0428-0008-7564

P O R T A R I A  N° 20/2022- GAB/AMAPÁ TERRAS

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

Considerando a exoneração do servidor Romero Santos 

do Livramento, Responsável por Atividade Nível III – 
Serviços Gerais e Transportes/Unidade Administrativa/
Núcleo Administrativo e Financeiro, ocorrida no dia 19 de 
abril de 2022, através do Decreto nº 1978.

RESOLVE:
 
Art.1º - Designar o servidor Renan Marques Freires, 
Assessor Técnico Nível 1, FGS-1, para exercer 
cumulativamente e em substituição ao cargo de 
Responsável por Atividade Nível III – Serviços Gerais e 
Transportes/Unidade Administrativa/Núcleo Administrativo 
e Financeiro, até a nomeação do novo responsável.

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

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

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS
Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3.974 – 11/09/2019

HASH: 2022-0428-0008-7573

P O R T A R I A  N° 22/2022- GAB/AMAPÁ TERRAS

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

Considerando OFÍCIO Nº 230202.0077.1948.0244/2022 
GAB – APTERRAS datado em 27.04.2022, referente ao 
Plano de Viagem nº 10/2022 – GAB/APTERRAS.
 
RESOLVE:    

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do servidor JULHIANO 
CESAR AVELAR, Diretor-Presidente deste Instituto de 
Terras do Amapá,  para o município de Tartarugalzinho, 
no período de 01 a 03.05.2022, com o objetivo de realizar 
assinatura de ACT com a Prefeitura de Tartarugalzinho 
e acompanhar o Governador do Estado na agenda de 
assinatura de imóvel da Delegacia de Polícia Civil do 
Município.

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

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

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE TERRAS DO ESTADO DO AMAPÁ – AMAPÁ TERRAS
Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
JULHIANO CESAR AVELAR
Diretor – Presidente
Decreto nº 3974 – 11/09/2019

HASH: 2022-0428-0008-7581
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Agência de Fomento do Amapá

EDITAL Nº 010/2022

CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE EXAMES 
DOCUMENTAL E DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE FOMENTO 
DO AMAPÁ S/A – AFAP, no uso de suas atribuições e 
considerando o Edital nº 06/2019, publicado no Diário 
Oficial do Estado do Amapá nº. 6926 de 27 de maio de 
2019, de Homologação do Resultado Final do II Concurso 
Público da Agência de Fomento do Amapá S/A – AFAP;

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos, listados no Anexo Único deste 
Edital, aprovados no concurso, conforme vagas previstas 
no Edital nº 01/2018 de abertura, para participarem das 
etapas de Exame Documental e Aptidão Física e Mental, 
de caráter eliminatório;

1.DO EXAME DOCUMENTAL:

1.1 Os candidatos deverão se apresentar impreterivelmente 
no dia e local estipulados, munidos de original e cópia dos 
seguintes documentos:

a) Certificado expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação para candidatos 
ao Cargo de Nível Médio, devendo o comprovante de 
Escolaridade ser apresentado em via original ou fotocópia 
autenticada;

b) Certidão de nascimento ou casamento, com as 
respectivas averbações, se for o caso;

c) Título de eleitor e comprovante da última eleição ou 
certidão de quitação eleitoral expedida pela Justiça 
Eleitoral;

d) Certificado de Reservista ou de Dispensa de 
Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;

e) Cédula de Identidade;

f) Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de 
regularidade;

g) Documento de inscrição no PIS ou PASEP;

h) Uma foto impressa em tamanho 3x4, recente;

i) Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal no Estado do 
Amapá ou do Estado onde tenha residido o candidato nos 
últimos cinco anos;

1.2. Além da documentação acima mencionada, será 

exigido o preenchimento de declarações e/ou formulários 
fornecidos pela Agência de Fomento do Amapá, à época 
da admissão.

1.3. Os Candidatos constantes no anexo Único deste 
edital deverão comparecer na Agência de Fomento do 
Amapá - AFAP, localizada à Avenida Cândido Mendes, nº 
1111 (em frente ao Teatro das Bacabeiras), bairro Central, 
em Macapá-AP, para realizar a entrega da documentação, 
conforme abaixo estabelecido:

LOCAL: Agência de Fomento do Amapá - AFAP
DATA: até o dia 27/05/2022

HORÁRIO: 08h30min
SETOR: Gerência de Gestão de pessoas-GGP

 
2. DO EXAME APTIDÃO FÍSICA E MENTAL

2.1. A admissão do candidato ficará condicionada à 
realização de inspeção médica, mediante a apresentação 
do laudo médico de sanidade física e mental expedido 
pela equipe de saúde da Agência de Fomento do Amapá 
ou por profissional por ela credenciada.

2.2. Os Candidatos constantes no anexo Único deste 
edital deverão comparecer na Agência de Fomento do 
Amapá - AFAP, localizada à Avenida Cândido Mendes, nº 
1111 (em frente ao Teatro das Bacabeiras), bairro Central, 
em Macapá-AP, para receber o encaminhamento para 
realização da avaliação médica admissional, conforme 
abaixo estabelecido:
 

LOCAL: Agência de Fomento do Amapá - AFAP
DATA: até o dia 27/05/2022

HORÁRIO: 08h30min
SETOR: Gerência de Gestão de pessoas-GGP

 
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1. O candidato comparecendo e apresentando a 
documentação exigida será considerado APTO, indicado, 
portanto, para continuidade para a fase de exame aptidão 
física e mental. De outro modo, sendo considerado 
INAPTO ou AUSENTE, o candidato será eliminado do 
concurso, não prosseguindo na fase subsequente.

3.2. No ato do Exame Documental, o servidor responsável 
pelo atendimento, fixará foto 3x4 do candidato no Cartão de 
Autenticação e, na sequência, coletará a sua assinatura e 
a transcrição de frase, para posterior remessa à Fundação 
Carlos Chagas, que emitirá um laudo técnico informando 
se o candidato é a mesma pessoa que realizou as provas 
do Concurso.

3.3. Será tornado INAPTO no Exame Documental 
o candidato que deixar de apresentar qualquer 
documentação exigida;

3.4. Sob nenhuma hipótese será oportunizado nova data 
para apresentação do Exame documental e recebimento 
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do encaminhamento para o exame aptidão física e mental, 
da mesma forma que o não comparecimento no dia, local 
e horários previstos neste Edital ensejarão na eliminação 
do Certame.

3.5.  O candidato que comparecer será avaliado e julgado 
APTO ou INAPTO à função pleiteada, de acordo com o 
parecer devidamente expedido pela equipe de saúde da 
Agência de Fomento do Amapá ou por profissional por ela 
credenciada;

3.6. O candidato que comparecer e tiver condição médica 
verificada compatível com a função será considerado 
APTO. O candidato INAPTO ou AUSENTE será eliminado.

3.7. No exame de aptidão física e mental é presencial, não 
sendo aceito sob nenhuma hipótese procurador nomeado 
para tal finalidade.

3.8. As Etapas previstas neste Edital são de caráter 
eliminatório, conforme previsto no Edital nº. 1/2018 de 
abertura;

3.9. A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos 
para investidura até a data da admissão ou a prática de 
falsidade ideológica em prova documental tornará sem 
efeito a respectiva admissão do candidato, sem prejuízo 
das sanções legais cabíveis.

3.10. Em cumprimento ao item 2.6 do Termo de Ajuste 
de Conduta (TAC) nº18/2013, firmado junto ao Ministério 
Público do Trabalho em 04/03/2013, registramos que 
a realização deste Concurso Público, bem como o 
procedimento de convocação dos aprovados visa a 
regularização do quadro de pessoal da AFAP, além do 
atendimento das obrigações assumidas pela empresa 
constantes no Termo, junto ao site da instituição: www.
afap.ap.gov.br, disponibilizamos em anexo o conteúdo do 
referido TAC.

4. DO PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO

4.1 Ao candidato convocado será disponibilizado a 
possibilidade de um único pedido de reclassificação que 
deverá ser solicitado em formulário específico entregue 
na data marcada do Exame Documental.

4.2 O candidato que pretender solicitar reclassificação, 
não deverá submeter-se ao Exame Documental e nem 
ao exame de aptidão física e mental, contudo deverá 
comparecer no dia, local e horário estipulado no item 1, 
subitem 1.3, onde preencherá o Formulário previsto no 
item 4.1.

4.3. O pedido de reclassificação poderá ser feito através 
de Procurador que possua documento de Procuração 
Pública com poderes específicos para solicitar 
reclassificação no Concurso Publico para provimento de 
cargo que foi classificado;

4.4. O pedido de reclassificação quando deferido, será 
tornado público juntamente com o resultado da fase 
do Exame Documental e de aptidão física e mental, 
passando o candidato reclassificado a figurar em posição 
posterior ao último aprovado, respeitada a ordem geral de 
aprovação do concurso.

4.5.  Após deferimento e consequente publicação em 
edital, sob nenhuma hipótese poderá o candidato "desistir", 
"tornar sem efeito" ou afins o pedido de reclassificação.

4.6.  O candidato que deixar de observar as recomendações 
do item 4, subitem 4.1 e 4.2, perderá o direito ao pedido 
de reclassificação, passando assim a ser considerado 
AUSENTE.

Macapá – AP, 27 de abril de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA
Diretor Presidente/AFAP
Decreto nº4966/2018.

EDITAL Nº 010/2022- CONVOCAÇÃO PARA     ETAPA 
DE EXAMES DOCUMENTAL E DE APTIDÃO FÍSICA E 
MENTAL

ANEXO ÚNICO

DECURSO DE PRAZO:

Cargo/Especialidade: G01 – Agente de Fomento Externo

Município de Lotação: Sede/Macapá

CLASS. INSCRIÇÃO NOME

11 0001490e YANN VICTOR DE ALMEIDA 
MARTINS

DESISTÊNCIA:

Cargo/Especialidade: G01 – Agente de Fomento Externo

Município de Lotação: Sede/Macapá

CLASS. INSCRIÇÃO NOME

12 0000573d ANA BEATRIZ PEREIRA 
SANTOS

13
 0001280e JURCILEI DE SOUSA CHAVES

NÃO PREENCHIMENTO DOS PRÉ-REQUISITOS:

Cargo/Especialidade: G03 – Agente de Fomento Externo

Município de Lotação: Sede/Laranjal do Jari

CLASS. INSCRIÇÃO NOME

03 0000852h ERISSON MANOEL MORAIS 
LUZ

CONVOCAÇÃO:
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DATA: até o dia 
27/05/2022 HORÁRIO: 08H30MIN

Cargo/Especialidade: G01 – Agente de Fomento Externo

Município de Lotação: Sede/Macapá

CLASS. INSCRIÇÃO NOME

14 0000608h THIAGO ALVINO 
RODRIGUES SOUZA

Macapá – AP, 27 de abril de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA
Diretor Presidente/AFAP
Decreto nº4966/2018.

HASH: 2022-0428-0008-7540

PORTARIA N° 039/2022 – AFAP

O Diretor Presidente da Agência de Fomento do Amapá 
S/A – AFAP, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Estadual n° 4966, de 31 de dezembro de 
2018 e tendo em vista o Estatuto da Empresa.

RESOLVE:

Conceder Gratificação por Titulação à empregada pública 
MARCELANE ARAÚJO COSTA – Analista de Fomento-
Jurídico pertencente ao Quadro de Provimento Efetivo 
da Agência de Fomento do Amapá, conforme prevista no 
Plano de Cargos e Salários da AFAP, a contar de 11 de 
fevereiro de 2022.

Esta portaria está em consonância com as disposições 
previstas no Manual de Normas e Procedimentos 
Administrativos da Agência de Fomento de Amapá S/A – 
AFAP.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Macapá-AP, 22 de março de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA
Diretor Presidente/AFAP

HASH: 2022-0428-0008-7541

PORTARIA N° 040/2022 – AFAP

O Diretor Presidente da Agência de Fomento do Amapá 
S/A – AFAP, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Estadual n° 4966, de 31 de dezembro de 
2018 e tendo em vista o Estatuto da Empresa.

RESOLVE:

Conceder Gratificação por Titulação à empregada 
pública CINTHYA MARIA CORRÊA ALMEIDA – Técnico 
em Fomento-Comunicação pertencente ao Quadro de 

Provimento Efetivo da Agência de Fomento do Amapá, 
conforme prevista no Plano de Cargos e Salários da 
AFAP, a contar de 03 de janeiro de 2022.

Esta portaria está em consonância com as disposições 
previstas no Manual de Normas e Procedimentos 
Administrativos da Agência de Fomento de Amapá S/A – 
AFAP.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Macapá-AP, 22 de março de 2022.
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA
Diretor Presidente/AFAP

HASH: 2022-0428-0008-7542

PORTARIA N° 047/2022 – AFAP

O Diretor Presidente da Agência de Fomento do Amapá 
S/A – AFAP, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Estadual n° 4966, de 31 de dezembro de 
2018 e tendo em vista o Estatuto da Empresa.

RESOLVE:

Designar GUARABICHABA MARTINS FERREIRA – 
Diretor Técnico, ALCENI NUNES DE ABREU – Chefe de 
Atendimento e o Motorista WELITON DA SILVA BARROS 
para se deslocar da sede de suas atribuições até os 
Municípios de Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí, no período 
de 11 a 14 de abril de 2022, com o objetivo de realizar as 
entregas dos cheques, o treinamento da estagiária e levar 
ação de cobrança, dos respectivos Municípios.

Esta portaria está em consonância com as disposições 
previstas no Manual de Normas e Procedimentos 
Administrativos da Agência de Fomento de Amapá S/A – 
AFAP.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Macapá-AP, 06 de abril de 2022.                                     
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA
Diretor Presidente/AFAP

HASH: 2022-0428-0008-7547

PORTARIA N° 049/2022 – AFAP

O Diretor Presidente da Agência de Fomento do Amapá 
S/A – AFAP, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Estatuto Social da Empresa:

CONSIDERANDO as Decisões Normativas nº 018 e 
019/2021-TCE/AP do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá-TCE;



Quinta-feira, 28 de Abril de 2022Seção 02• Nº 7.656Diário Oficial

129 de 155

CONSIDERANDO a Portaria 016/2022-AFAP de 18 de 
fevereiro de 2022

RESOLVE:

Designar os empregados para comporem a Comissão 
Técnica, cujo objetivo é a elaboração do Relatório de 
Gestão do exercício de 2021.

RENAN MATEUS PICANÇO NASCIMENTO – Membro,

HELEN MARIANA DE ARAÚJO RAIOL – Membro,

Esta portaria está em consonância com as disposições 
previstas no Manual de Normas e Procedimentos 
Administrativos da Agência de Fomento de Amapá S/A – 
AFAP.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Macapá-AP, 11 de abril de 2022.     
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA
Diretor Presidente/AFAP

HASH: 2022-0428-0008-7550

Companhia de Água e
Esgoto do Amapá

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da Companhia de Água e 
Esgoto do Amapá – CAESA, no uso de suas atribuições 
legais, obedecendo ao Princípio Constitucional da 
Publicidade, Seguindo o tramite determinado pela Lei 
6.404/76 e pelo Estatuto Social da CAESA, convoca os 
Senhores Acionistas da Empresa a comparecerem à 
reunião da Assembléia Geral Extraordinária, no dia cinco 
de maio de dois mil e vinte e dois, às 15 (quinze) horas, 
na sede da Companhia, localizada na Avenida Ernestino 
Borges, n. 222, Bairro Central, nesta cidade de Macapá/
AP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

65ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1- Deliberar sobre autorização de Proposta de Indenização 
aos Acionistas Minoritários, em razão da cisão da CAESA, 
conforme autorização de criação da IDEAS conforme 
deliberação da 438ª RO do CONSAD, de 20 de abril de 
2022. 

2- Deliberar sobre autorização de Reajuste de cargos 

comissionados, e subsídios da DIRETORIA EXECUTIVA, 
no percentual definido pela Lei Estadual nº 2.678/2022, 
conforme deliberação da 438ª RO do CONSAD, de 20 de 
abril de 2022. 

3- O que ocorrer.

Macapá/AP, 20 de abril de 2022.
Valdinei Santana Amanajás
Presidente do CONSAD/CAESA

HASH: 2022-0425-0008-7149

Fundação da Criança
e do Adolescente

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O 
EDITAL Nº 001/2022-FCRIA

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto Estadual nº 1643/2022, Lei nº 1.230/2008, nos 
termos do Art. 51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
e tendo em vista o conteúdo do REQUERIMENTO Nº 
001/2022 da COMISSÃO instituída pela PORTARIA Nº 
002/2021;

RESOLVE:

Tornar pública a prorrogação do prazo para a inscrição 
do concurso público de SELEÇÃO PARA DEFINIÇÃO 
DO BRASÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, de que trata o EDITAL 001/2022, 
publicado no diário Oficial do Estado de nº 7652, seção 
02, páginas 52 a 54, a contar de 27 de abril até o dia 06 
de maio de 2022.

JONATHAN MATOS SALES
Diretor-Presidente/FCRIA
Decreto nº 1643/2022-GEA

HASH: 2022-0428-0008-7571

Instituto de Defesa do Consumidor

PORTARIA Nº 008/2022 – PROCON/AP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 
1906, de 04 de junho de 2021 e artigo 9º, incisos I, II e 
XVI da Lei Ordinária Estadual nº 0687, de 07 de junho de 
2002 e artigo 18, inciso XII do Decreto nº 5355 de 2003, 
e ainda,

CONSIDERANDO o Decreto nº 4278 de 16 de novembro 
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de 2021 que regulamenta e disciplina a concessão de 
férias aos servidores públicos civis da Administração 
Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo do Estado do Amapá, prevista nos art. 90 e 
seguintes, da Lei n. 0066, de 03 de maio de 1993.

RESOLVE:

Art.1º - CONCEDER à servidora ELETISSA DOS ANJOS 
LIMA, Assistente Administrativo, 15 (quinze) dias restantes 
das férias regulamentares referente ao Exercício 2020, as 
quais estavam programadas para abril de 2021, e serão 
gozadas a contar de 28 de março a 11 de abril de 2022.

Art.2º - Informo que os demais 15 dias já foram 
devidamente usufruídos na primeira quinzena de abril de 
2021.

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Macapá-AP, 27 de março de 2022.
JOSÉ LUIZ AMARAL PINGARILHO
Diretor-Presidente do PROCON/AP
(assinado eletronicamente)

HASH: 2022-0428-0008-7617

PORTARIA Nº 009/2022 – PROCON/AP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 
1906, de 04 de junho de 2021 e artigo 9º, incisos I, II e 
XVI da Lei Ordinária Estadual nº 0687, de 07 de junho de 
2002 e artigo 18, inciso XII do Decreto nº 5355 de 2003, 
e ainda,

CONSIDERANDO o Decreto nº 4278 de 16 de novembro 
de 2021 que regulamenta e disciplina a concessão de 
férias aos servidores públicos civis da Administração 
Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo do Estado do Amapá, prevista nos art. 90 e 
seguintes, da Lei n. 0066, de 03 de maio de 1993.

RESOLVE:
 
Art.1º - CONCEDER à servidora ELETISSA DOS ANJOS 
LIMA, Assistente Administrativo, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares referente ao Exercício 2021, as quais 
estavam programadas para abril de 2022 e serão gozadas 
de 01 a 30 de agosto de 2022.

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

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

Macapá-AP, 27 de abril de 2022.

JOSÉ LUIZ AMARAL PINGARILHO
Diretor-Presidente do PROCON/AP
(assinado eletronicamente)

HASH: 2022-0428-0008-7616

PORTARIA Nº 010/2022 – PROCON/AP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 
1906, de 04 de junho de 2021 e artigo 9º, incisos I, II e 
XVI da Lei Ordinária Estadual nº 0687, de 07 de junho de 
2002 e artigo 18, inciso XII do Decreto nº 5355 de 2003, 
e ainda,

CONSIDERANDO o Decreto nº 4278 de 16 de novembro 
de 2021 que regulamenta e disciplina a concessão de 
férias aos servidores públicos civis da Administração 
Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo do Estado do Amapá, prevista nos art. 90 e 
seguintes, da Lei n. 0066, de 03 de maio de 1993.

RESOLVE:

Art.1º - CONCEDER à servidora efetiva KARLA PIRES 
VASCONCELOS, no exercício da Função Comissionada 
de Atendente, Código FGI-1, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares referente ao Exercício 2021.

Art.2º - DEFIRO o fracionamento do período de férias no 
Exercício de 2021, sendo:

I - O primeiro período dar-se-á do dia 04 a 18 de maio de 
2022.

II - O segundo período dar-se-á do dia 15 a 30 de 
novembro de 2022.

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

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

Macapá-AP, 27 de abril de 2022.
JOSÉ LUIZ AMARAL PINGARILHO
Diretor-Presidente do PROCON/AP
(assinado eletronicamente)

HASH: 2022-0428-0008-7618

PORTARIA Nº 011/2022 – PROCON/AP

Designar Fiscal de Contrato firmado entre o PROCON/AP 
e a Empresa GREENVEL EIRELI ME.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 



Quinta-feira, 28 de Abril de 2022Seção 02• Nº 7.656Diário Oficial

131 de 155

suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 
1906, de 04 de junho de 2021 e artigo 9º, incisos I, II e 
XVI da Lei Ordinária Estadual nº 0687, de 07 de junho de 
2002 e artigo 18, inciso XII do Decreto nº 5355 de 2003 
e ainda,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a 
fiscalização da execução dos contratos, por representante 
da administração especialmente designado.

RESOLVE:

Art.1º - DESIGNAR o servidor abaixo relacionado 
pertencente ao Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa 
do Consumidor do Estado do Amapá - PROCON/AP, 
para exercer a função de FISCAL DE CONTRATO, a 
contar de 20 de abril de 2022, o qual responderá pelo 
acompanhamento, fiscalização, avaliação e correta 
execução do 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
003/2017-PROCON-AP.

FISCAL: ANTONIO BARROS DE SALES
6º TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº: 003/2017-PROCON-AP

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 – 
PROCON/AP

CONTRATADA: GREENVEL EIRELI – ME (CNPJ: 
23.434.928/0001-80)

OBJETO:
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES COM E SEM 
CONDUTORES.

Art.2º - O Fiscal de Contrato será responsável de 
fiscalizar e acompanhar a correta execução da prestação 
do serviço, devendo ainda:

I – Ler minuciosamente o contrato, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;

II – Verificar se o contrato atende as formalidades 
legais, especialmente no que se refere à qualificação e 
identificação completa dos contratos;

III – Exigir somente o que for previsto no contrato. 
Qualquer alteração de condição contratual deve ser 
submetida ao superior hierárquico, acompanhado das 
justificativas pertinente;

IV – Esclarecer dúvidas do preposto/representante da 
Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando 

problemas que surgirem quando lhe faltar competência;

V – Notificar a contratada, sempre por escrito com prova 
de recebimento da notificação (procedimento formal, 
com prazo, etc). Neste caso anotar todas as ocorrências 
tomando as providências que estejam sob sua alçada e 
encaminhando as que fugirem a sua competência;

VI – Rejeitar o serviço se este estiver em desacordo com 
as especificações do objeto contratado. A ação do fiscal, 
nesses casos, observará o que reza o contrato e ato 
licitatório, principalmente em relação ao prazo ali previsto;

VII – Receber e encaminhar as faturas, devidamente 
atestadas, ao setor financeiro, observado se a fatura 
apresentada pela contratada refere-se ao serviço que 
foi autorizado e efetivamente prestado no período, 
apresentando relatório fotográfico sempre que solicitado. 
Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxilio para 
que efetue corretamente a atestação;

VIII – Prestar, ao ordenador de despesa, informações 
necessárias ao cálculo de reajustamento de preços, 
quando previstos em normas próprias;

IX – Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando 
couber, com vistas à alteração unilateral do contrato pela 
Administração;

X – Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou 
jurídicas;
XI – Deverá ainda, ao final de contrato, comunicar ao 
Controle Interno e ao Setor Jurídico, irregularidades que 
não tenham sido sanadas tempestivamente ou a contento.

Art.3º - A presente Portaria tem validade durante a 
vigência do 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO.

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

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
expedição.

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

Macapá-AP, 27 de abril de 2022.
JOSÉ LUIZ AMARAL PINGARILHO
Diretor-Presidente do PROCON/AP
(assinado eletronicamente)

HASH: 2022-0428-0008-7620
PUBLICIDADE
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PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-DPE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELÉTROS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE-AP.

Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, A Defensoria Pública do Estado do Amapá 
(ÓRGÃO GERENCIADOR), com sede na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 767, Centro, Macapá-AP, CNPJ 
nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado por seu Defensor Público – Geral do Estado do Amapá, Dr. JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS NETO, brasileiro, RG nº 2502779 SSP/PI, CPF nº 024.367.983-11, residente nesta cidade 
de Macapá-AP, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, 
Decreto Estadual nº 3.182/2016 e decreto nº 10.024/2009, em face da Licitação DPE-AP nº 001/2022, modalidade 
Pregão, forma Eletrônica – SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. Sistema de Registro de Preço para Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Eletros e Eletrônicos, para 
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP.

2. DA EMPRESA REGISTRADA

2.1. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos Eire, SOB CNPJ nº 
11.496.190/0001-04, ENDEREÇO: Rua Victor Civita, nº 66, Bloco 02, salas 522, 523, 524, 525, 526, Jacarepaguá, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.775-044 - e-mail: comercial@rioofficenet.com.br; TELEFONE: (21) 3106-3062; DADOS 
BANCÁRIOS: (001) Banco do Brasil – Agência: 576-2 / Conta Corrente: 170107

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria de Contratação.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata constam da proposta da empresa 
adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil).

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT. V. TOTAL

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETROS E ELETRÔNICOS PARA 
ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ.

05

CADEIRA TIPO DIRETOR - CADEIRA ESCRITÓRIO - Material estrutura: 
aço; Material Assento: espuma injetada; Material Encosto: espuma injetada; 

Material revestimento assento e encosto: couro sintético; Tipo base: 
giratória; Tipo encosto: espaldar alto; Apoio de braço: com braço; Cor: preto; 

Regulagem vertical: com regulagem. Fabricante marca: FRISOKAR/FK 
GRUPO SA/ OFFICE

UND 150 R$ 500,00 R$ 75.000,00

VALORES TOTAIS R$ 500,00 R$ 75.000,00
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5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, a DPE-AP 
convocará a empresa cujo preço foi registrado.

5.2. A DPE-AP fará a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão de pedido de entrega, cujo conteúdo 
deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação 
DPE/AP nº 001/2022.

5.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 
Registro de Preços.

5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os serviços, conforme 
especificações e condições contidas no Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e em seus anexos e na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

5.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho.

6. DA VIGÊNCIA

6.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do extrato no Órgão da 
Imprensa Oficial do Estado.

7. DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS

7.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do procedimento licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 24 do Decreto nº 3182/2016.

7.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

7.3. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O registro de preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a DPE-AP obrigação de 
solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital de 
Licitação DPE/AP nº 001/2022.

8.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com a DPE/
AP, nos termos do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente 
ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

8.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição:

8.6.1. Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.
 
9. DO FORO

9.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente para solucionar 
conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá e a empresa adjudicatária, relativa a presente 
ata e aos contratos dela advindos.
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10. DA PUBLICIDADE

10.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, conforme 
o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

10.2. E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em duas vias de igual teor e forma 
para todos os fins de direito.

Órgão gerenciador:

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Pela empresa adjudicatária:

Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos Eire
CNPJ Nº 11.496.190/0001-04

MARIA ELVIRA DE CAMARGO
CPF: 269.641.047-04
Sócia – Gerente

HASH: 2022-0428-0008-7527

PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-DPE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELÉTROS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE-AP.

Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, A Defensoria Pública do Estado do Amapá 
(ÓRGÃO GERENCIADOR), com sede na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 767, Centro, Macapá-AP, CNPJ 
nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado por seu Defensor Público – Geral do Estado do Amapá, Dr. JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS NETO, brasileiro, RG nº 2502779 SSP/PI, CPF nº 024.367.983-11, residente nesta cidade 
de Macapá-AP, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, 
Decreto Estadual nº 3.182/2016 e decreto nº 10.024/2009, em face da Licitação DPE-AP nº 001/2022, modalidade 
Pregão, forma Eletrônica – SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. Sistema de Registro de Preço para Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Eletros e Eletrônicos, para 
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP.

2. DA EMPRESA REGISTRADA

2.1. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: SISTÊMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELLI – ME, CNPJ/MF: 
24.284.710/0001-59; Endereço: SHCS CR QUADRA 516 BLOCO B PAVMT01 – PARTE C0109 69; CEP 70.381-525; 
Tel.: 61 – 3345-2857; e-mail: comercial@sistemicasol.com, Banco: Bradesco S.A. Agência: 0241-0 c/c: 924-5.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Defensoria Publica do Estado do Amapá – DPE-AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria de Contratação.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS
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4.1. O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata constam da proposta da empresa 
adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos reais).

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT. V. TOTAL

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETROS E ELETRÔNICOS PARA 
ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ.

44 Nobreak 1200VA ou superior (gerenciável) Marca: 
RAGTECH UND 04 R$ 687,50 R$ 2.750,00

VALORES TOTAIS R$ 687,50 R$ 2.750,00

5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, a DPE-AP 
convocará a empresa cujo preço foi registrado.

5.2. A DPE-AP fará a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão de pedido de entrega, cujo conteúdo 
deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação 
DPE/AP nº 001/2022.

5.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 
Registro de Preços.

5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os serviços, conforme 
especificações e condições contidas no Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e em seus anexos e na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

5.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho.

6. DA VIGÊNCIA

6.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do extrato no Órgão da 
Imprensa Oficial do Estado.

7. DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS

7.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do procedimento licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 24 do Decreto nº 3182/2016.

7.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

7.3. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O registro de preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a DPE-AP obrigação de 
solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital de 
Licitação DPE/AP nº 001/2022.

8.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com a DPE/
AP, nos termos do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente 
ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

8.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição:
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8.6.1. Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

9. DO FORO

9.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente para solucionar 
conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá e a empresa adjudicatária, relativa a presente 
ata e aos contratos dela advindos.

10. DA PUBLICIDADE

10.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, conforme 
o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

10.2. E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em duas vias de igual teor e forma 
para todos os fins de direito.

Órgão gerenciador:

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Pela empresa adjudicatária:

SISTÊMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELLI – ME
MARIANA VASCONCELOS SARAIVA DE OLIVEIRA
CPF: 041.274.571-20

HASH: 2022-0428-0008-7533

PUBLICAÇÃO ATA DE TEGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-DPE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELÉTROS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE-AP.

Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, A Defensoria Pública do Estado do Amapá 
(ÓRGÃO GERENCIADOR), com sede na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 767, Centro, Macapá-AP, CNPJ 
nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado por seu Defensor Público – Geral do Estado do Amapá, Dr. JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS NETO, brasileiro, RG nº 2502779 SSP/PI, CPF nº 024.367.983-11, residente nesta cidade 
de Macapá-AP, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, 
Decreto Estadual nº 3.182/2016 e decreto nº 10.024/2009, em face da Licitação DPE-AP nº 001/2022, modalidade 
Pregão, forma Eletrônica – SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO

1.1. Sistema de Registro de Preço para Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Eletros e Eletrônicos, para 
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP.

2. DA EMPRESA REGISTRADA

2.1. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: L R DE SOUZA LTDA CNPJ: 14.531.956/0001-24 IE: 03.041877-1 AVENIDA JOSÉ 
ANTÔNIO SIQUEIRA 1184 - JESUS DE NAZARE - MACAPÁ - AP - 68908180 FONE: 969918 49094 CELULAR: 
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96991839094: CICERO DANTAS E-MAIL: spa.leilaramos@outlook.com; DADOS BANCÁRIOS: Banco: Sicred /
Agência: 0809 / Conta Corrente: 750853.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria de Contratação.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata constam da proposta da empresa 
adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 273.369,97 (duzentos e setenta e três mil 
trezentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT. V. TOTAL

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETROS E ELETRÔNICOS PARA 
ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ.

22
CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS - AR CONDICIONADO - Modelo: 

splithiwall; Capacidade refrigeração: 22.000 Btus; Ciclo: frio; Instalação Parede (Hi-
Wall); Voltagem: 220 V; Selo PROCEL: A.

UND 13 R$ 2.537,69 R$ 32.989,97

31

NOBREAKS 700 VA-descrição mínima: nobreak 700va(400W) ;bivolt com 06 
tomadas(seis) tomadas e função DC Start ,fabricado em plástico ABS.com 

acionamento de inversor, protetor entre fase e neutro e tensão de operação de 
75.Autonomia de pelo menos 60 minutos. Recarga automática das baterias, permite 

ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de 
regulação .Com Leds indicadores que permitem fácil entendimento do status do 
nobreaks e da rede elétrica. Conexão de entrada: plugue NBR 14136.Conexões 
de saída: pelo menos 04 tomadas NBR 14136, alarmes sonoros que fornecem 
notificação proativas de mudança nas condições de energia  elétrica nobreak. 
Proteção contra surto ,picos e até mesmo raios. Com garantia estendida de 24 
meses.Especificações:Interativo - regulação on-line Estabilizador interno: com 4 

estágios de regulaçãoFiltro de linha interno.Autoteste: ao ser ligado, o equipamento 
autoexecuta uma rotina de testes em seus circuitos internos.Autodiagnóstico de 
bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.Recarregador Strong 

Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.
Recarga automática das baterias (mesmo com o nobreak desligado).Inversor 

sincronizado com a rede (sistema PLL).Porta fusível externo com unidade reserva.
Modelo bivolt automático, Forma de onda senoidal por aproximação: retangular 

PWM controle de largura e amplitude.DC Start: permite ser ligado na ausência de 
rede elétrica, Entrada para 5 Tomadas

UND 25 R$ 526,40 R$ 13.160,00

32

Impressora Multifuncional Monocromática. Dimensões: 49,5x42,7x48,5 
cm. Velocidade da CPU (Processador): 800 Mhz. Modo de Economia de 
TonnerDirectory. SecureFunctionLock, Lock Slot. Secure Print Fonte de 

Alimentação: AC 110V 50 60 Hz,Certificado EnerguStarm. Tela LCD: 3,7’ 
Capacidade de bandeja de papel: 250 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas, 

Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux Emulações: 
PCL6, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Interface de Rede 

Embutida: Wirelesss 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 Impressão.
Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200x600 dpi, Cópias Múltiplas, 

Acesso Remoto Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Funções Principais: 
impressão, digitalização, cópia Digitalização – ADF Resolução de Digitalização 

Óptica (dpi) até: 1.200x600 dpi (preto) e 600x600 ppp (cores). Formatos 
(Exportação): JPEG, PDF Simgle-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, 
PDF/A), TIFF Simglepage/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML. PPTX, XPS, PNG 

Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS 
– Windows only), E-mail Server, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud (Web 

Connect), Easy Scan to Email. Incluso o Cabo USB.

UND 50 R$ 1.679,40 R$ 83.970,00
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34

NOTEBOOK:TELA ESPECIFICAÇÃO, TAMANHO DA TELA “14 POLEGADS 
OU 15,6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO DA TELA:  ESPECIFICAÇÃO > FULL 
HD 1920x1080, MEMÓRIA RAM: ESPECIFICAÇÃO >1(UM) MÓDULO DE 

MEMÓRIA DE 8 (OITO) GIGAS OU SUPERIOR, DDR 4, COM FREQUÊNCIA 
DE OPERAÇÃO DA MEMÓRIA 2400MHZ OU SUPERIOR;ARMAZENAMENTO:1 

(UM) M.2 (SATA OU NVMI) COM CAPACIDADE MINIMO DE 500GB COM 
1 (UM) HD SSD 2.5 DE 240 GB OU 500, PARA SISTEMA OPERACIONAL.

PROCESSADOR: ESPECIFICAÇÃO > INTEL CORE: I5 10ª GERAÇÃO - DE 6, 
NUCLEOS E 12 THREADS COM FREQUENCIA DE OPERAÇÃO DE 2.9G GHZ 
OU SUPERIORSPECIFICAÇÃO >AMD RYZEN5: GERAÇÃO 3000 - 3600 DE 6 
NUCLEOS E 12 THREADS COM FREQUENCIA DE OPERAÇÃO DE 3.0GHZ 

OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: PLACAS DE REDE E CONEXÕES RJ45 – 
100/1000MBPS, TECNOLOGIA WIRELESS (ESPECIFICAÇÃO): 802.11AC 1X1 

WIFI - 100/1000MBPS, BLUETOOTH 5.0SOM, COMPONENTES: TECLADO 
NÚMERICO EM PORTUGUÊS (BRASIL) ABNT2, TOUCHPAD DE PRECISÃO, 

WEBCAM E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO. CONEXÃOHDMI E VGA OU HDMI 
ENTRADAS USB 3.0, e 3.1, BATERIA DE ATÉ 6 CÉLULAS

UND 50 R$ 2.865,00 R$ 143.250,00

VALORES TOTAIS R$ 7.608,49 R$ 273.369,97

5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, a DPE-AP 
convocará a empresa cujo preço foi registrado.

5.2. A DPE-AP fará a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão de pedido de entrega, cujo conteúdo 
deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação 
DPE/AP nº 001/2022.

5.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 
Registro de Preços.

5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os serviços, conforme 
especificações e condições contidas no Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e em seus anexos e na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

5.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho.

6. DA VIGÊNCIA

6.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do extrato no Órgão da 
Imprensa Oficial do Estado.

7. DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS

7.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do procedimento licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 24 do Decreto nº 3182/2016.

7.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

7.3. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O registro de preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a DPE-AP obrigação de 
solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital de 
Licitação DPE/AP nº 001/2022.
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8.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com a DPE/
AP, nos termos do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente 
ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

8.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição:

8.6.1. Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

9. DO FORO

9.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente para solucionar 
conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá e a empresa adjudicatária, relativa a presente 
ata e aos contratos dela advindos.

10. DA PUBLICIDADE

10.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, conforme 
o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

10.2. E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em duas vias de igual teor e forma 
para todos os fins de direito.

 
Órgão gerenciador:

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Pela empresa adjudicatária:

L R DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 14.531.956/0001-24

LEILA RAMOS DE SOUZA
CPF: 687.354.132-04

HASH: 2022-0428-0008-7528

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-DPE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELÉTROS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE-AP.

Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, A Defensoria Pública do Estado do Amapá 
(ÓRGÃO GERENCIADOR), com sede na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 767, Centro, Macapá-AP, CNPJ 
nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado por seu Defensor Público – Geral do Estado do Amapá, Dr. JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS NETO, brasileiro, RG nº 2502779 SSP/PI, CPF nº 024.367.983-11, residente nesta cidade 
de Macapá-AP, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, 
Decreto Estadual nº 3.182/2016 e decreto nº 10.024/2009, em face da Licitação DPE-AP nº 001/2022, modalidade 
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Pregão, forma Eletrônica – SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1.Sistema de Registro de Preço para Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Eletros e Eletrônicos, para 
atender as necessidades daDefensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP.

2. DA EMPRESA REGISTRADA

2.1.EMPRESA ADJUDICATÁRIA: Razão Social: A.P.C. BONA EIRELI; CNPJ/MF: 40.147.595/0001-27; Endereço: Rua 
AvertanoRocha, nº 192 – Bairro da Campina; CEP: 66.023-120; Tel.: (91) 3121-2208; e-mail: licitacao@ideiasolucoes.
net; Banco: BANPARÁ | Agência: 26|c/c: 7363923.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria de Contratação.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1.O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata constam da proposta da empresa 
adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global deR$ 7.390,00(sete mil trezentos e noventa reais).

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V.UNIT. V.TOTAL

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETROS E ELETRÔNICOS PARA 
ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ.

17

BEBEDOURO COLUNA; Modelo: COLUNA; Tipo: galão; Material: 
plástico abs e chapa de aço inoxidável; quantidade torneiras: 02; Tipo 
termostato: regulável; Capacidade: Galão 20 l; Voltagem: bivolt; Selo 

PROCEL: A. marca: Libell.

UND 12 R$ 615,83 R$ 7.390,00

33

Tela Full HD de 24 Polegadas ou superior” Ajuste de altura, inclinação, 
rotação e giro Entradas HDMI, VGA e Display Port, Tecnologia IPS, 

precisão e a consistência de cores onde quer que você esteja sentado, 
Compatível com suporte VESA

UND 50 R$ 1.085,00 R$ 54.250,00

43

Caixinha De Som Pc Notebook Game Lehmox Gt-s1 Rgb Original 
CONEXÃO – P2-USB- CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICAÇÕES 

Potência de saída: 3W*2 (RMS) impedância: 4 Entrada de energia: DC 
5V Tamanho do driver: 2inch*2 Frequência: 30Hz-15KHz Tamanho: 

77*70*105mm

UND 30 R$ 51,66 R$ 1.550,00

VALORES TOTAIS R$ 1.752,49 R$ 63.190,00

5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, a DPE-AP 
convocará a empresa cujo preço foi registrado.

5.2. A DPE-AP fará a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão de pedido de entrega, cujo conteúdo 
deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação 
DPE/AP nº 001/2022.

5.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 
Registro de Preços.

5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os serviços, conforme 
especificações e condições contidas no Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e em seus anexos e na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

5.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho.

6. DA VIGÊNCIA
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6.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do extrato no Órgão da 
Imprensa Oficial do Estado.

7. DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS

7.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do procedimento licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 24 do Decreto nº 3182/2016.

7.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

7.3. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O registro de preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a DPE-AP obrigação de 
solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital de 
Licitação DPE/AP nº 001/2022.

8.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com a DPE/
AP, nos termos do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente 
ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

8.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição:

8.6.1. Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

9. DO FORO

9.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente para solucionar 
conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá e a empresa adjudicatária, relativa a presente 
ata e aos contratos dela advindos.

10. DA PUBLICIDADE

10.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, conforme 
o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

10.2. E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em duas vias de igual teor e forma 
para todos os fins de direito.

Órgão gerenciador:

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Pela empresa adjudicatária:

A.P.C. BONA EIRELI
CNPJ Nº 40.147.595/0001-27

Anna Paula Cordovil Bona
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CPF: 962.211.512-87
Sócia Administradora

HASH: 2022-0428-0008-7605

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-DPE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELÉTROS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE-AP.

Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, A Defensoria Pública do Estado do Amapá 
(ÓRGÃO GERENCIADOR), com sede na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 767, Centro, Macapá-AP, CNPJ 
nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado por seu Defensor Público – Geral do Estado do Amapá, Dr. JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS NETO, brasileiro, RG nº 2502779 SSP/PI, CPF nº 024.367.983-11, residente nesta cidade 
de Macapá-AP, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, 
Decreto Estadual nº 3.182/2016 e decreto nº 10.024/2009, em face da Licitação DPE-AP nº 001/2022, modalidade 
Pregão, forma Eletrônica – SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. Sistema de Registro de Preço para Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Eletros e Eletrônicos, para 
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP.

2. DA EMPRESA REGISTRADA

2.1. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: AFP INDÚSTRIA ENGENHARIA E COMÉCIO E SERVIÇOS, SOB CNPJ Nº 
28.265.790/000156, Endereço: C & Lote 1/2 Primeiro Andar, Sala 3 Taguatinga, Centro Nº 72.010.080, BRASILIA-
DF Fone (61) 99233-1241, (61) 3039-5061, e-mail: afp.licitacao@gmail.com. Representante: Sr. Anisio Filipe Silva 
Paixão, Brasileiro; CPF Nº 062.802.795.88RG 4.081.746; representante Legal; DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil 
– Agência: 0548-7 / Conta Corrente: 53407-2

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria de Contratação.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata constam da proposta da empresa 
adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 265.900,00 (duzentos e sessenta e cinco 
mil novecentos reais).

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT. V. TOTAL

DEMOSTRATIVO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
ELÉTROS E ELETRÔNICOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE-AP.

01
ARMÁRIO ALTO – ARMÁRIO - Tipo: alto; Material: em MDF, revestido 

e acabamentos em pintura alto brilho, fixa; Dimensão: 800 x 500 x 
1600 (L x P x A). Marca: A DURATEX - AFP

UND 70 R$ 525,71 R$ 36.800,00
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02

ARMÁRIO BAIXO - Tipo: baixo; Material: MDF; Espessura: 15 mm; 
Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento 
Estrutura: BP; Acabamento bordas: perfil de PVC; Dimensões: 

aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 0,80 m; Profundidade: 0,50 m; 
Quantidade colunas: 01 un; Quantidade portas: 02 un; Quantidade 

prateleiras: 03 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; Movel 
planejado: não; Características adicionais: duas portas com chaves.

Marca: A DURATEX - AFP

UND 46 R$ 289,13 R$ 13.300,00

04

BOX DE ATENDIMENTO TIPO CALL CENTER - BAIA 
ATENDIMENTO- Número de Lugares: 1 un; Material: MDF; 

Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento 
Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Revestimento: Laminado 

fenólico melamínico; Acabamento bordas: BP; Quantidade gavetas: 
1 un; Dimensões: aproximadas; Altura lateral: 1,23 m; Largura: 0,83 

m; Profundidade: 0,82 m; Cor: a definir; Movel planejado: não.A 
DURATEX - AFP

UND 50 R$ 5.000,00 R$ 22.500,00

08

ESTAÇÃO DE TRABALHO - MESA 6 LUGARES - ESTAÇÃO 
DE TRABALHO- componentes: 6 mesas retangulares, divisórias 

removíveis; Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 

Material tampo: MDF; Revestimento tampo: Laminado melamínico; 
Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Dimensões da mesa: 

aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,20 m; 
Características adicionais: com tampa passa fio; Movel planejado: 

não.

UND 20 R$ 2.000,00 R$ 40.000,00

09

ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO MESA 4 LUGARES - ESTAÇÃO DE 
TRABALHO- componentes: 4 mesas peninsulares em ‘’L’’, divisórias 

removíveis; Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 

Material tampo: MDF; Revestimento tampo: Laminado melamínico; 
Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Dimensões da mesa: 

aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,20m 
x 1,20m; Características adicionais: com tampa passa fio; Movel 

planejado: não.

UND 30 R$ 2.000,00 R$ 60.000,00

10

MESA DE ATENDIMENTO EM L 1,40x1,40M - MESA EM L- Material 
estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti- ferrugem; 
Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: 

MDF; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Quantidade gavetas: 
2 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 
m; Largura: 1,43m x 1,36m; Aplicação: escritório; Movel planejado: 

não; Características adicionais: gavetas com corrediças, puxadores e 
fechadura com chaves; sapatas niveladoras.

UND 40 R$ 775,00 R$ 31.000,00

11

MESA EM L EM MDF 1,40 X 1,40 - MESA EM L- Material 
estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti- ferrugem; 
Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: 

MDF; Revestimentotampo: Laminado melamínico; Acabamento 
bordas: fita ABS; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 
m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,40m x 1,40m; componentes: 
Divisória removível; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; 

Características adicionais: com tampa passa fio

UND 50 R$ 680,00 R$ 34.000,00

12

MESA REDONDA 1,20M - MESA REDONDA- Material estrutura: 
aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento 

Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; 
Revestimento tampo: Laminado melamínico; Cor: cinza; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 0,75 m; Diâmetro: 1,20 m; Aplicação: reunião; 

Movel planejado: não.

UND 30 R$ 400,00 R$ 12.000,00

13

MESA RETANGULAR 2,0x0,80 MESA- Tipo: escritório; Material: 
Confeccionado em MDF; Cor: cinza; Dimensões: medindo 2,00 x 0,80 
de profundidade x 0,75cm de altura; Características adicionais: com 

02 gavetas.

UND 05 R$ 800,00 R$ 4.000,00

14

MESA RETANGULAR DE ATENDIMENTO 1,40M - MESA- Tipo: 
escritório; Material: Confeccionado em MDF; Cor: cinza; Dimensões: 

medindo 1,40 x 0,60 de profundidade x 0,75cm de altura; 
Características adicionais: com 02 gavetas.

UND 07 R$ 400,00 R$ 2.800,00

15

MESA RETANGULAR DE REUNIAO - 6 LUGARES - MESA 
RETANGULAR - Material estrutura: madeira mdf; Cor: cinza; 

Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Largura: 1,0 m; 
Profundidade: 3,00 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; Aplicação: 

reunião; Movel planejado: não

UND 10 R$ 950,00 R$ 9.500,00
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VALORES TOTAIS R$ 13.819,84 R$ 265.900,00

5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, a DPE-AP 
convocará a empresa cujo preço foi registrado.

5.2. A DPE-AP fará a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão de pedido de entrega, cujo conteúdo 
deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação 
DPE/AP nº 001/2022.

5.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 
Registro de Preços.

5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os serviços, conforme 
especificações e condições contidas no Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e em seus anexos e na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

5.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho.

6. DA VIGÊNCIA

6.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do extrato no Órgão da 
Imprensa Oficial do Estado.

7. DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS

7.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do procedimento licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 24 do Decreto nº 3182/2016.

7.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

7.3. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O registro de preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a DPE-AP obrigação de 
solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital de 
Licitação DPE/AP nº 001/2022.

8.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com a DPE/
AP, nos termos do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente 
ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

8.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição:

8.6.1. Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

9. DO FORO
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9.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente para solucionar 
conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá e a empresa adjudicatária, relativa a presente 
ata e aos contratos dela advindos.

10. DA PUBLICIDADE

10.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, conforme 
o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

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

Órgão gerenciador:

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Pela empresa adjudicatária:

AFP INDUSTRIA ENGENHARIA E COMÉCIO E SERVIÇOS,
CNPJ Nº 28.265.790/000156

FILIPE SILVA PAIXÃO
CPF: 062.802.795.88
RG 4.081.746

HASH: 2022-0428-0008-7520

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-DPE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELÉTROS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE-AP.

Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, A Defensoria Pública do Estado do Amapá 
(ÓRGÃO GERENCIADOR), com sede na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 767, Centro, Macapá-AP, CNPJ 
nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado por seu Defensor Público – Geral do Estado do Amapá, Dr. JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS NETO, brasileiro, RG nº 2502779 SSP/PI, CPF nº 024.367.983-11, residente nesta cidade 
de Macapá-AP, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, 
Decreto Estadual nº 3.182/2016 e decreto nº 10.024/2009, em face da Licitação DPE-AP nº 001/2022, modalidade 
Pregão, forma Eletrônica – SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. Sistema de Registro de Preço para Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Eletros e Eletrônicos, para 
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP.

2. DA EMPRESA REGISTRADA

2.1. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: Razão Social: Kalanggo Imp. & Exp. de Produtos de Informática EIRELI; CNPJ: 
14.676.184/0001-19; Inscrição Estadual: 03.062153-4; Endereço: Avenida Euclides da Cunha, 513, Santa Rita, 68901-
257, Macapá-AP; Tel/Fax: (96) 3217-7279 / Tel/Celular: (96) 99200-4222; e-mail: contato@kalanggo.com.br; Dados 
Bancários:• Banco: Caixa Econômica Federal; • Agencia – 310; Conta Corrente – 3587-6; Operação – 003.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Quinta-feira, 28 de Abril de 2022Seção 03• Nº 7.656Diário Oficial

146 de 155

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria de Contratação.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata constam da proposta da empresa 
adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 3.495,00 (três mil quatrocentos e noventa 
e cinco reais).

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT. V. TOTAL

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETROS E ELETRÔNICOS PARA 
ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ.

36

Projetor Full HD 1080P LED projetor 3D Beamer HDMI para 4K Smart 
Android 6.0 1G + 8G Wireless Wifi Home Cinema Android Serafinee, 1. 
With interface RJ45: The android version with RJ45 port, Can connect 
10/100m Ethernet directly, very convenient to surf the Internet.Sistema 

de supressão de ruído do ventilador: Equipado com um inovador 
sistema de resfriamento com dispersão de calor, bem como uma 

tecnologia de supressão de ruído que corta o som do ventilador pela 
metade.Superior Watching Experience: Powered by Mstar advanced 

color engine, supporting 1920*1080 resolution, 300ansi(5600Lumens).
Android 6.0 OS, 2.4G e 5G wi-fi Bluetooth: Projetor wi-fi Android 

inteligente com 1G RAM 8G ROM, wi-fi de velocidade 5G, função 
Bluetooth.

UND 01 R$3.495,00 R$ 3.495,00

VALORES TOTAIS R$ 3.495,00 R$ 3.495,00

5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, a DPE-AP 
convocará a empresa cujo preço foi registrado.

5.2. A DPE-AP fará a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão de pedido de entrega, cujo conteúdo 
deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação 
DPE/AP nº 001/2022.

5.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 
Registro de Preços.

5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os serviços, conforme 
especificações e condições contidas no Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e em seus anexos e na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

5.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho.

6. DA VIGÊNCIA

6.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do extrato no Órgão da 
Imprensa Oficial do Estado.

7. DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS

7.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do procedimento licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 24 do Decreto nº 3182/2016.

7.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

7.3. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, 
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independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O registro de preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a DPE-AP obrigação de 
solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital de 
Licitação DPE/AP nº 001/2022.

8.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com a DPE/
AP, nos termos do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente 
ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

8.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição:

8.6.1. Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

9. DO FORO

9.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente para solucionar 
conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá e a empresa adjudicatária, relativa a presente 
ata e aos contratos dela advindos.

10. DA PUBLICIDADE

10.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, conforme 
o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

10.2. E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em duas vias de igual teor e forma 
para todos os fins de direito.

Órgão gerenciador:

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Pela empresa adjudicatária:

KALANGGO IMP. & EXP. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ Nº 14.676.184/0001-19

ALINE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA
CPF: 647.882.372-53

HASH: 2022-0428-0008-7536

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-DPE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELÉTROS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE-AP.
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Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, A Defensoria Pública do Estado do Amapá 
(ÓRGÃO GERENCIADOR), com sede na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 767, Centro, Macapá-AP, CNPJ 
nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado por seu Defensor Público – Geral do Estado do Amapá, Dr. JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS NETO, brasileiro, RG nº 2502779 SSP/PI, CPF nº 024.367.983-11, residente nesta cidade 
de Macapá-AP, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, 
Decreto Estadual nº 3.182/2016 e decreto nº 10.024/2009, em face da Licitação DPE-AP nº 001/2022, modalidade 
Pregão, forma Eletrônica – SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. Sistema de Registro de Preço para Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Eletros e Eletrônicos, para 
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP.

2. DA EMPRESA REGISTRADA

2.1. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: Braslync Comercio Eletrônico Ltda, com sede na Rua Gerânio, 16, Jardim 
Colorado, Vila Velha/ES, CEP: 29.104.597, portadora do CNPJ 35.858.504/0001-21, EMAIL: braslync@gmail.com, 
BANCO DO BRASILAGÊNCIA: 0560-6, CONTA CORRENTE: 25.638-2.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria de Contratação.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata constam da proposta da empresa 
adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinqüenta 
reais).

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT. V. TOTAL

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETROS E ELETRÔNICOS PARA 
ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ.

42

Tipo de produto, Fone de ouvido – com cabo – USBUso 
Recomendado ComputadorCor PretoFator de forma de 
auricularesNo ouvido Tecnologia de conectividadeCom 

cabo Modo de saída de somEstéreo Efeitos de som Voz de 
banda larga em HD, equalizador dinâmico Especificações 

de áudio Resposta de Frequência 150 – 7000 Hz – 
Sensibilidade 93.6 Db, ImpedânciaOhm, Microfone, Boom, 

ControlesMudo, controle de volume, resposta/fimCertificação 
de Software, Certificado para Skype for Business, Garantia do 
fabricanteGarantia de 3 anos,Tipo de produto,Fone de ouvido 
– com cabo – USB,Detalhes de peso e dimensões,Unidade 
de controle: 5.4 cm x 5.4 cm x 1.45 cm, •Fones de ouvido: 

15.1 cm x 5.4 cm x 18.1 cm,Largura,15.1 cm,Profundidade,5.4 
cm,Altura,18.1 cmPeso, 171 g,Cor Preto,Material do 

earpadCourina, Uso Recomendado, ComputadorEmbalado 
com, 3 anos de serviço avançado de troca, Saída de audio 

Fator de forma de auriculares, No ouvido, Tecnologia de 
conectividade, Com cabo, Modo de saída de som, Estéreo, 

Efeitos de somVoz de banda larga em HD, equalizador 
dinâmico, Resposta de Frequência, 150 – 7000 Hz 

Sensibilidade 93.6 Db Impedância 33 Ohm Controle de volume 
no fioSim Faixa ajustável para cabeça Sim. Marca: AGEM - 

AHX-3000 USB

UND 60 R$ 142,50 R$ 8.550,00

VALORES TOTAIS R$ 142,50 R$ 8.550,00

5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, a DPE-AP 
convocará a empresa cujo preço foi registrado.
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5.2. A DPE-AP fará a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão de pedido de entrega, cujo conteúdo 
deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação 
DPE/AP nº 001/2022.

5.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 
Registro de Preços.

5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os serviços, conforme 
especificações e condições contidas no Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e em seus anexos e na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

5.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho.

6. DA VIGÊNCIA

6.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do extrato no Órgão da 
Imprensa Oficial do Estado.

7. DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS

7.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do procedimento licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 24 do Decreto nº 3182/2016.

7.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

7.3. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O registro de preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a DPE-AP obrigação de 
solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital de 
Licitação DPE/AP nº 001/2022.

8.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com a DPE/
AP, nos termos do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente 
ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

8.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição:

8.6.1. Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

9. DO FORO

9.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente para solucionar 
conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá e a empresa adjudicatária, relativa a presente 
ata e aos contratos dela advindos.

10. DA PUBLICIDADE

10.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, conforme 
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o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

10.2. E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em duas vias de igual teor e forma 
para todos os fins de direito.

Órgão gerenciador:

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Pela empresa adjudicatária:

BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA
CARLOS JOSÉ DA SILVA
CPF: 117.649.706-59

HASH: 2022-0428-0008-7586

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022-DPE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELÉTROS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – DPE-AP.

Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, A Defensoria Pública do Estado do Amapá 
(ÓRGÃO GERENCIADOR), com sede na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 767, Centro, Macapá-AP, CNPJ 
nº 11.762.144/0001-00, neste ato representado por seu Defensor Público – Geral do Estado do Amapá, Dr. JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS NETO, brasileiro, RG nº 2502779 SSP/PI, CPF nº 024.367.983-11, residente nesta cidade 
de Macapá-AP, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, 
Decreto Estadual nº 3.182/2016 e decreto nº 10.024/2009, em face da Licitação DPE-AP nº 001/2022, modalidade 
Pregão, forma Eletrônica – SRP, registrar os preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1. Sistema de Registro de Preço para Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Eletros e Eletrônicos, para 
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE-AP.

2. DA EMPRESA REGISTRADA

2.1. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 21.353.497/0001-00; AV FAB N°1070, 
SALA 303 - CENTRO, MACAPA-AP; FONE: (096) 3217-6849 /98148-5533 EMAIL: masterservicosap@gmail.com; 
DADOS BANCÁRIOS: 033/AGENCIA: 4327 CONTA-CORRENTE: 13002189-6.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Defensoria Publica do Estado do Amapá – DPE-AP, que 
exercerá suas atribuições por intermédio da Coordenadoria de Contratação.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata constam da proposta da 
empresa adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ 615.820,00 (seiscentos e quinze 
mil oitocentos e vinte reais).

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT. V. TOTAL

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETROS E ELETRÔNICOS PARA 
ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ.
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30

MICROCOMPUTADOR MICROCOMPUTADOR •  MEMÓRIA 
RAM ESPECIFICAÇÃO >1(um) MÓDULO DE MEMÓRIA DE 

08 (OITO) GIGAS OU SUPERIOR, DDR 4, COM FREQUÊNCIA 
DE O PERAÇÃO DA MEMÓRIA 2400MHZ OU SUPERIOR; 

•  PROCESSADOR: ESPECIFICAÇÃO >INTEL CORE: 
I5 10ª GERAÇÃO - DE6NUCLEOS E 12 THREADS COM 

FREQUENCIA DE OPERAÇÃO DE 2.9G GHZ OU SUPERIOR 
ESPECIFICAÇÃO >AMD RYZEN5: GERAÇÃO 3000 - 3600 
DE 6 NUCLEOS E 12 THREADS COM FREQUENCIA DE 

OPERAÇÃO DE 3.0GHZ OU SUPERIOR, •  ARMAZENAMENTO: 
ESPECIFICAÇÃO >1 SSD DE 240GB (SISTEMA 

OPERACIONAL) E 1 HDD 1TB IGUAL OU SUPERIOR •  
TELA ESPECIFICAÇÃO >FULL HD DE 24 POLEGADAS OU 
SUPERIOR COM ENTRADAS HDMI, VGA E DISPLAYPORT, 
TECNOLOGIA IPS, COMPATÍVEL COM SUPORTE VESA; •  

COMPONENTES ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÃO >TECLADO 
E MOUSE; COM ENTRADAS DE REDE CABEADA E REDE 

WIFI AMBAS COM VELOCIDADE 100/1000MBPS •  SISTEMA 
OPERACIONAL PROPRIETÁRIO; •  GARANTIA ON SITE: 36 

MESES MARCA: BRAZIL PC

UND 100 R$ 5.000,00 R$ 500.000,00

38

Servidor Poweredge R720 2xeon E5 2670 64 gb,com  4hd com 
4 tb cada, 2 PROCESSADORES XEON E5 -2670 V2 @2.50 

GHz DECA -CORE 2 HD SAS 300 GB 15K 64 GB DE MEMÓRIA 
ECC PC3L 12800R 2Rx4 (8 PENTES DE 8GB) 2 FONTES 

REDUNDANTES 750W 1 PLACA CONTROLADOR PERC H710 
MINI 4 PORTAS DE REDE GIGABITE PLACA SFP 10G A520DX 

INTEL DUAL PORT 12 BAIAS PARA HD 3.5”” ACOMPANHA 
FRONTAL MARCA DELL

UND 02 R$ 14.475,00 R$ 28.950,00

40

PONTO DE ACESSO INTERNO Suporta 16 (dezesseis) 
SSIDs por ponto de acesso. Suporta 510 usuários wireless 
simultâneos. Suporta canalização de 20 MHz, 40 MHz, 80 

MHz e 160 MHz. Possui mecanismo de rádio com suporte à 
MIMO 3x3 com 3 spatial streams. Implementa Multi-User MIMO 
(MUMIMO). Suporta mecanismo que identifica e associa clientes 

preferencialmente na banda de 5GHz, deixando a banda de 
2,4 GHz livre para dispositivos que trabalham somente nesta 
frequência. Possui 02 (duas) interfaces IEEE 802.11ac 1x1 

100/1000 Mbps Base-T Ethernet. Implementa o protocolo Link 
Aggregation on (LACP) entre as interfaces ethernet. Suporta 

Kensington lock ou similar que permita a instalação de um cabo 
de segurança com a finalidade. Acompanha 5 (cinco) anos de 
garantia com substituição do hardware em no máximo 10 (dez) 

dias corridos. Todos os modelos ofertados acompanham as 
garantias, cabos, kit de montagem e acessórios exigidos nos 

respectivos itens e estão de acordo com as especificações, termo 
de referência, edital e seus anexos. Declaramos que atendemos 

todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. 
Prazo de entrega: máximo de 60 (sessenta) dias corridos após a 

assinatura do contrato. MARCA: ARUBA

UND 60 R$ 1.447,83 R$ 86.870,00

VALORES TOTAIS R$ 20.922,83 R$ 615.820,00
 
5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS OBJETOS

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, a DPE-AP 
convocará a empresa cujo preço foi registrado.
5.2. A DPE-AP fará a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão de pedido de entrega, cujo conteúdo 
deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Licitação 
DPE/AP nº 001/2022.

5.3. A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 
Registro de Preços.

5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os serviços, conforme 
especificações e condições contidas no Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e em seus anexos e na proposta 
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

5.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho.
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6. DA VIGÊNCIA

6.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da publicação do extrato no Órgão da 
Imprensa Oficial do Estado.

7. DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS

7.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do procedimento licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 24 do Decreto nº 3182/2016.

7.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

7.3. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O registro de preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não geram para a DPE-AP obrigação de 
solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de estimativa de consumo indicada no Edital de 
Licitação DPE/AP nº 001/2022.

8.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para com a DPE/
AP, nos termos do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022 e da sua proposta, que passam a fazer parte da presente 
ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

8.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, independentemente 
de transcrição:

8.6.1. Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Licitação DPE/AP nº 001/2022;

8.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.

9. DO FORO

9.1. O foro da Seção Judiciária do Estado do Amapá, foro da Cidade de Macapá/AP, é o competente para solucionar 
conflitos de interesse entre a Defensoria Pública do Estado do Amapá e a empresa adjudicatária, relativa a presente 
ata e aos contratos dela advindos.

10. DA PUBLICIDADE

10.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, conforme 
o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

10.2. E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em duas vias de igual teor e forma 
para todos os fins de direito.

Órgão gerenciador:

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
Pela empresa adjudicatária:

MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA
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CNPJ 21.353.497/0001-00

ENDREO LOURRAN SANTOS DA COSTA
CPF: 037.292.522-75

HASH: 2022-0428-0008-7531

Tribunal De Justiça Do
Estado Do Amapá

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022-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, objetivando 
eventual aquisição de Material de Expediente, Material de 
Copa e Cozinha e Material de limpeza, de acordo com as 
especificações técnicas, quantidades e demais condições 
contidas no Termo de Referência, visando atender as 
demandas das unidades do Tribunal de Justiça do Amapá, 
por meio do Sistema de Registro de Preços. PROCESSO 
Nº 151606/2021. Abertura da Sessão para lances: dia 
12/05/2022, 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, 28 de abril de 2022
Yan Fernando Maciel de França
Pregoeiro/TJAP

HASH: 2022-0428-0008-7612

Ministério Público

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 014/2018/MP-AP 

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de 
implementação, configuração e migração de banco de 
dados Oracle 12c Standart Edition.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 003/2018/MP-AP.

OBJETO DO ADITIVO: A prorrogação da vigência do 
Contrato nº 014/2018/MP-AP.

PROCESSO Nº: 20.06.0000.0000616/2022-15/MP-AP.

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá.

CONTRATADA: TECH LEAD SERVIÇOS E COMÉRCIO 
DE INFORMÁTICA LTDA EPP. 

NOTA DE EMPENHO: 220/2022/MP-AP.

VALOR DO ADITIVO: R$35.200,00 (trinta e cinco mil e 
duzentos reais).

DATA DA ASSINATURA: 27/04/2022.

ASSINATURA: ASSINATURA: assinam pelo Contratante: 
Dr. Alexandre Flávio Medeiros Monteiro, Secretário 
Geral/MP-AP e; pela Contratada: Sr. Geraldo Alves do 
Nascimento Júnior.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022.  
IDELMIR TORRES DA SILVA
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 1098/2021 – GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2022-0428-0008-7543

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELE  TRÔNICO. Nº 
015/2022/MPAP

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELE  TRÔNICO. Nº 015/2022/MPAP

O Ministério Público do Estado do Amapá através da 
sua Pregoeira comunica aos interessados a realização 
do Pregão Eletrônico n° 015/2022, que tem por objeto: 
Aquisição e montagem de material permanente – 
mobiliário- para equipar 10 Centros de Apoio Operacional 
– CAO’s do Ministério Público do Estado Amapá por 
meio do Convênio Nº 915465/2021 - Plataforma + Brasil, 
conforme especificações constantes no Anexo I, referente 
ao processo nº 20.06.0000.0003403/2021-41. O edital 
poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso no 
D.O.U. nos seguintes endereços: www.gov.br/compras e 
www.mpap.mp.br. Dados para dúvidas e esclarecimentos: 
e-mail: cpl@mpap.mp.br e telefone (96)3198-1648.  .  

Início da entrega de propostas e documentação: a partir 
de 02/05/2022 às 8:00h no site www.gov.br/compras, 
UASG nº 925037.

Fim da entrega de propostas e documentação: às 10h00 
do dia 12/05/2022.

Início da sessão de disputa: às 10h00 do dia 12/05/2022.

Todos os horários são referentes ao de Brasília-DF. 

Macapá-AP, 20/04/2022.
JOSILENE PINHEIRO DA SILVA
Pregoeira/MPAP

HASH: 2022-0428-0008-7603
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TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 016/2021, PE Nº 019/2021-SEDUC/GO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ

Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 016/2021, 
PE nº 019/2021-SEDUC/GO

O Secretário-Geral do Ministério Público do Estado 
do Amapá, com fundamento na Lei 8.666/93 e suas 
alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013 e suas alterações, e art. 17 do Ato Normativo nº 
001/2006–GAB/PGJ, tendo em vista a vantajosidade 
da adesão para o MP-AP, conforme consta nos autos 
do Processo nº. 20.06.0001.0000862/2022-51, resolve 
AUTORIZAR a despesa relativa à adesão como “carona” 
à Ata de registro de preços nº 016/2021, decorrente do 
Pregão Eletrônico nº 019/2021-SEDUC, com a devida 
anuência do órgão gerenciador Secretaria de Estado de 
Educação de Goiás e da empresa fornecedora, para fins 
de aquisição de:

Item: 02. Descrição: Nobreaks - 1200VA Bivolt. 
MARCA: Intelbras MODELO: Attiv 1200 VA BI. Quant. 
30. Val. Unitário R$ 633,00. Valor Total: R$ 18.990,00. 
Empresa fornecedora: Intelbras S/A – Indústria 
de Telecomunicação Eletrônica Brasileira, CNPJ 
82.901.000/0001- 27.  

Macapá, 28 de Abril de 2022.
ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Promotor de Justiça - Secretário-Geral /MPAP

HASH: 2022-0428-0008-7601

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 039/2021, PE Nº 009/2020-UFPA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ

Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2021, 
PE nº 009/2020-UFPA

O Secretário-Geral do Ministério Público do Estado 
do Amapá, com fundamento na Lei 8.666/93 e suas 
alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013 e suas alterações, e art. 17 do Ato Normativo nº 
001/2006–GAB/PGJ, tendo em vista a vantajosidade 
da adesão para o MP-AP, conforme consta nos autos 
do Processo nº. 20.06.0001.0000987/2022-71, resolve 
AUTORIZAR a despesa relativa à adesão como “carona” 
à Ata de Registro de Preços nº 039/2021, decorrente do 
Pregão Eletrônico nº 009/2020, com a devida anuência do 
órgão gerenciador Universidade Federal do Pará/UFPA e 
da empresa fornecedora, para fins de aquisição de:

Item: 87. Descrição: Toner para impressora HP M404DW, 
Ref: CF258X. Quant. 30. Val. Unitário R$ 519,00. Valor 
Total: R$ 15.570,00. Empresa fornecedora: REPREMIG - 

REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS 
LTDA, CNPJ 65.149.197/0002-51.  

Macapá, 28 de Abril de 2022.
ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Promotor de Justiça - Secretário-Geral /MPAP

HASH: 2022-0428-0008-7599

Prefeitura Municipal De
Ferreira Gomes

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PE Nº 008/2022 CPL/MFG

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO 
(CONDICIONADORES DE AR 30.000 BTUS), VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FERREIRA GOMES. 
ADJUDICO o Pregão Eletrônico 008/2022 – a empresa 
vencedora desse certame nos termos da Ata da sessão 
pública do pregão juntada aos autos, Proc. Adm. 
nº 0934/2021 - SEMED. VENCEDORA: EMPRESA 
GO VENDAS ELETRÓNICAS EIRELI – CNPJ: 
36.521.392/0001-81, LOTE I, TOTAL R$ 71.558,24 
(setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais 
e vinte e quatro centavos). Homologo e declaro que 
a despesa satisfaz as exigências do art. 16,17 da Lei 
Complementar 101/2000. Ferreira Gomes-AP, 25 de abril 
de 2022.

ESTANISLAU AUGUSTO BRAGA DE BARROS
Secretário de Educação

HASH: 2022-0426-0008-7256

RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO 
ELETRONICO Nº 022/2022-CPL/SEMMA

O Município de Ferreira Gomes torna público, para fins e 
conhecimento dos interessados, o resultado do processo 
licitatório, expediente administrativo nº 011/2022, 
referente ao EDITAL DE LICITAÇÕES Nº. 022/2022 - 
Modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de Material Permanente 
(equipamentos) e de consumo para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Empresas 
vencedoras: DISTRIBUIDORA E GUIMARÂES E 
CONSTRUTORA, CNPJ: 29.978.138/0001-41, para 
os Lotes 01,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36 e 38. 
NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, 
CNPJ: 37.247.494/0001-13, para os Lotes 02,03 e 04. 
BIDDEN COMERCIAL LTDA, CNPJ: 36.182.473/0001-
80 Lotes 13,25 E 27. ALTASMIDAS COMERCIAL EIRELI 
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– EPP, CNPJ: 09.313.600/0001-84, Lote 26, ALLNORTE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, CNPJ: 
20.905.298/0001-96, Lote 37. Ferreira Gomes-AP 25 de 
Abril de 2022

Efran Pereira Pacheco
Pregoeiro

HASH: 2022-0427-0008-7422

Prefeitura Municipal De
Tartarugalzinho

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021

Processo Administrativo n°. 3135.045/2021-SEMTRANS/
PMT.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha 
da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE 
CAMINHÃO BASCULANTE PARA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO-AP, conforme 
condições, quantidades e especificações definidas no 
Edital e seus anexos. Não houveram Propostas válidas 
no Processo Licitatório em epígrafe, sendo declarado 
FRACASSADA. ID N° 931812.

Tartarugalzinho-AP, 26 de abril de 2022.
Paulo Roberto Nunes da Silva Junior
Pregoeiro – PMT

HASH: 2022-0428-0008-7557

Publicações Diversas

CONCLUÍNTES DO ENSINO MÉDIO

o INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
EMPREGO-IFOPE - credenciamento da instituição 
de ensino portaria no 64/2017 - cee-ap, termo de 
expansão eja ead / resolução no 53/2019-cee/ap cnpj 
no 25.114.233/0001-46, através do seu diretor geral, 
vem tornar público a lista de formados no ensino médio 
na modalidade de educação jovens e adultos desta 
instituição escolar.

willame max mendonça do vale; wellington dos santos 
silva; weliton gonçalves dos santos; viviane gomes 
de lima; vitoria de castro bizarelli dos santos; valeria 
aparecida ribeiro ramos; valdemir santos pereira; tiago 
mendes de oliveira; simone guedes da silva; sandra 
ferreira rodrigues da motta; robson rodrigues felipe 

da silva; robson erotides ferreira; renilson machado 
de almeida; relvisson pedro martins de araújo; reilson 
fabricio de menezes; raquel cristina leite crespin; paulo 
roberto pereira constantino;odirlei jose da silva; odirlei 
jose da silva; odirlei jose da silva; nagib silva da silva; 
michele aparecida da cruz; maria gorete; maria alves 
da silva; marcio osterer; marcio mario sampaio santos; 
marcelo ramos dos santos; luiz fernando ferreira paulino; 
luana julia rafael de souza; leticia beatriz assis abreu faria; 
leandro aparecido milan; laiz ariadne morais e silva; laisla 
carvalho martins; keila rodrigues costa; katiele maria 
jardim da silva; juraci de almeida cardoso; júlio cesar de 
jesus cruz; juliano antonio da silva; josemar lucio peixoto; 
josé eustáquio de souza; jonathan gomes da silva; joel 
calixto da silva; jocimara silva da solva; jocimara silva 
da solva; joão victor neri nunes; jassana dias verçosa; 
jaqueline da silva carvalho; jailson de jesus moreira; 
jaciara alves dos santos; jaciara alves dos santos; gustavo 
oliveira dos reis; felipe rodrigues irineu; felipe barbosa da 
silva; erik leyvi de morais da silva; erica rezende da silva; 
emerson gabriel roecker;  eliane goettmann; elenilson da 
silva gomes; eduardo morais da silva; edmilson silveira da 
silva; edineia ferreira dos santos; diego da silva novaes; 
diego bispo da paixão silva; daniela patricia antunes; 
dalva de jesus queiroz; crislaine roberta moreira souza; 
cleidiane rodrigues da silva; claudecir gomes da rosa; 
chirley alves de oliveira; cecília silva dos santos; carlos 
gabriel siqueira silva; beatriz ferreira machado; beatriz de 
melo silva; beatriz da silva de almeida; artur diego paula 
de aquino; antonio maycon cândido da silva; ana kessia 
de souza mendes; amarilde farias braga; alexandre jose 
silva de santana; aldo jose da silva; adriana medianeira 
dos santos da silva; ademir vicente de oliveira; ailton josé 
soares; antonio wedson silva moura; bruno alexandre 
ferreira soares; bruno cezar sobanski; bruno donisete 
gervasio; celso júnio coutinho dos santos; cleidiane de 
oliveira luiz; crislayne neumann gatti; deifison roberto da 
silva dos santos; elinaldo florentino santana; fabio maciel; 
francisco das chagas fontes filho; francisco elio leonardo 
azevedo; frederico gonçalves da silva; gabriel de jesus 
rocha; gardenio arruda de araujo; gloria crecencia ribeiro; 
heli da silva carlos; inacio diel meurer; jean carlos de 
oliveira alves; jhonne paulo dos reis; jorge marcos correa 
da silva; josimar bianchi de souza; josimar bianchi de 
souza; junior donizeti lucas; lisandra peres amaral; livia 
maria amancio; marcelo silva de souza; marcia godoi 
de jesus; maria antonia marques da luz; maria stefany 
ferreira dos santos; mateus de oliveira resende; natalia 
aparecida parente; natalia barbosa de sousa; ocione de 
sousa reis; piter silva lapuente; priscila pereira tavares de 
oliveira; rafael alves dos santos; renilson dos santos costa; 
salomão alves de souza silva; sandriele maria dos santos; 
tamires dionne ferreira de carvalho; valdeni quevedo 
camillo; veny machado de souza; wilson benjamin thomas 
barros de oliveira.

Direção Geral
Vandério Pantoja

HASH: 2022-0428-0008-7539
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