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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 QOPMC Heliane Braga de Almeida
Controladoria Geral: Patrícia de Almeida Barbosa
Procuradoria Geral: Narson de Sá Galeno
Polícia Militar:  Cel. QOPMC Heliane Braga de Almeida
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 Wanderlley Aragão da Silva Júnior - 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: Lena Cristina Gomes Correia 
Políticas para Mulheres: Renata Apóstolo Santana 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Agência Amapá: Joselito Santos Abrantes
SIAC-Super Fácil: Luzia Brito Grunho
EAP: Dreiser de Almeida Alencar
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: Margarete do Socorro Mendonça Gomes

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: Syntia Machado dos Santos Lamarão
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  3852  DE  26  DE  AGOSTO  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 Ofício nº 
130204.0076.1547.0844/2022-GABINETE/AMPREV,

R E S O L V E :

Autorizar Rubens Belnimeque de Souza, Diretor-
Presidente da Amapá Previdência, para viajar da sede 
de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-
DF, a fim de realizar visitas técnicas junto à Secretaria da 
Previdência, no período de 30/08 a 03/09/2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0296

DECRETO Nº  3853  DE  26  DE  AGOSTO  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 Ofício nº 
130204.0076.1547.0844/2022-GABINETE/AMPREV,

R E S O L V E :

Designar Jussara Keila Houat, Chefe de Gabinete, para 
exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo 
de Diretor-Presidente da Amapá Previdência, durante o 
impedimento do titular, no período de 30/08 a 03/09/2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0288

DECRETO Nº  3854  DE  26  DE  AGOSTO  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 Ofício nº 
140101.0076.2582.1232/2022-GABINETE/SEFAZ,

R E S O L V E :

Autorizar Eduardo Corrêa Tavares, Secretário de Estado 
da Fazenda, para viajar da sede de suas atribuições, 
Macapá-AP, até a cidade de Maceió-AL, a fim de 
participar da Reunião dos Representantes da COTEPE, 
do COMSEFAZ e da 186ª Reunião Ordinária do CONFAZ, 
nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0293

DECRETO Nº  3855  DE  26  DE  AGOSTO  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 Ofício nº 
140101.0076.2582.1232/2022-GABINETE/SEFAZ,

R E S O L V E :

Designar Armando Cherfen de Souza, Coordenador 
da Gestão Financeira, para exercer, acumulativamente 
e em substituição, o cargo de Secretário de Estado da 
Fazenda, durante o impedimento do titular, nos dias 22 e 
23 de setembro de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0299
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DECRETO Nº  3856  DE  26  DE  AGOSTO  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 Ofício nº 230201.0076.1584.0460/2022 
GAB – RURAP,

R E S O L V E :

Designar Adail Barriga Dias Junior, Chefe de Gabinete, 
para exercer, acumulativamente e em substituição, o 
cargo de Diretor-Presidente do Instituto de Extensão, 
Assistência e Desenvolvimento Rural do Estado do 
Amapá, durante as férias do titular, no período de 01 a 30 
de setembro de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0289

DECRETO Nº  3857  DE  26  DE  AGOSTO  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 Ofício nº 270101.0076.2228.0239/2022-
GAB/SETUR,

R E S O L V E :

Designar Celson Luis da Costa Chagas, Chefe do Núcleo 
Setorial de Planejamento, para exercer, acumulativamente 
e em substituição, o cargo de Secretário de Estado do 
Turismo, durante as férias da titular, no período de 06 a 30 
de setembro de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0294

DECRETO Nº  3858  DE  26  DE  AGOSTO  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 Ofício nº 090201.0076.2380.0047/2022-
GAB/RDM,

R E S O L V E :

Designar Leila do Socorro Ferreira Trindade, Chefe da 
Unidade Comercial/DAA, para exercer, acumulativamente 
e em substituição, o cargo de Gerente da Rádio Difusora 
de Macapá, durante as férias do titular, no período de 01 

a 30 de agosto de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0295

DECRETO Nº  3859  DE  26  DE  AGOSTO  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 Ofício nº 300201.0076.1694.0247/2022-
GAB/HEMOAP,

R E S O L V E :

Designar Hellen Tayana Oliveira Bitencourt, Chefe da 
Divisão Técnica, para exercer, acumulativamente e em 
substituição, o cargo de Diretor-Presidente do Instituto de 
Hematologia e Hemoterapia do Amapá, durante as férias 
da titular, no período de 01 a 15 de setembro de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0290

DECRETO Nº  3860  DE  26  DE  AGOSTO  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 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 300201.0076.1694.0260/2022-GAB/
HEMOAP,

R E S O L V E :

Exonerar Carla Patrícia Silva Almeida da função 
comissionada de Chefe do Serviço de Ensino e Pesquisa/
DRH, Código FGI-3, do Instituto de Hematologia e 
Hemoterapia do Amapá.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0297

DECRETO Nº  3861  DE  26  DE  AGOSTO  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 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 300201.0076.1694.0260/2022-GAB/
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HEMOAP,

R E S O L V E :

Nomear as servidoras abaixo relacionadas para exercerem 
as funções comissionadas do Instituto de Hematologia e 
Hemoterapia do Amapá:
 

SERVIDORA CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO
Silvia Amanda Dias Neves 
- Assistente Administrativo, 
Matrícula nº 0968058-6-03, 
Quadro: GEA

Chefe do Serviço de 
Ensino e Pesquisa/
DRH

FGI-3

Carla Patrícia Silva Almeida 
- Médico, Matrícula nº 
0062381401, Quadro: GEA

Chefe do Serviço 
de Hematologia e 
Hemoterapia/DT

FGI-3

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0291

DECRETO  Nº  3862  DE  26  DE  AGOSTO  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, de acordo 
com a Lei nº 1.335, de 18 de maio de 2009, alterada pela 
Lei nº 2.574, de 07 de julho de 2021, c/c a Lei nº 2.585, 
de 27 de agosto de 2021, e tendo em vista o contido no 
Ofício nº 330101.0076.1180.1012/2022 GAB-SEJUSP,

R E S O L V E :

Art. 1º Nomear o TEN CEL QOPMC Fabiano Rodrigues 
Maciel para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Técnico Nível II/Centro Integrado de Operações de Defesa 
Social, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Justiça 
e Segurança Pública, a contar de 23 de agosto de 2022.

Art. 2º O referido cargo será considerado de natureza 
Policial Militar, de acordo com os termos do Decreto nº 
2025, de 15/06/21, alterado pelo Decreto nº 2433, de 
14/07/21.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0292

DECRETO Nº  3863  DE  26  DE  AGOSTO  DE  2022

Altera os arts. 7°, caput e 8º, caput, do Decreto n° 
5334, de 18 de novembro de 2015, que dispõe sobre as 
consignações em folha de pagamento dos servidores 

públicos civis e militares, da Administração Pública Direta, 
Autárquica e Fundacional, vinculados ao Poder Executivo 
Estadual e dá outras providências.

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. 53, da Lei 
Estadual n° 0066, de 03 de maio de 1993, tendo em vista 
o contido no Processo nº 0007.0638.0277.0001/2022-
GAB/SEAD, e

Considerando as diretrizes contidas nos instrumentos de 
planejamento e compromissos do Estado do Amapá e do 
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável 
da Amazônia Legal,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam inseridos os incisos VIII e IX ao art. 5º, e o 
Parágrafo único ao art. 35, do Decreto n° 5334, de 18 de 
novembro de 2015:

“Art. 5º (...)

VIII - financiamento e aquisição do sistema de energia 
solar fotovoltaica para geração de energia elétrica;

IX - financiamentos e aquisições integradas a políticas 
públicas estaduais promovidas por meio da Agência de 
Fomento do Amapá – AFAP.

Art. 35 (...)

Parágrafo único. Sempre que possível serão criadas 
rubricas para identificação das consignações previstas 
nos incisos VIII e IX, do art. 5º, de forma a facilitar o 
estímulo às respectivas políticas públicas.”

Art. 2º Ficam alterados o caput, dos art. 7º e 8º, do Decreto 
n° 5334, de 18 de novembro de 2015, cuja redação passa 
a ser a seguinte:

“Art. 7º A soma mensal das consignações facultativas 
de cada servidor não pode ultrapassar o montante 
equivalente a 40% (quarenta por cento) do total mensal 
das parcelas de caráter remuneratório e permanente que 
compõem a remuneração do servidor, sendo reservados 
5% (cinco por cento) deste percentual exclusivamente 
para amortizações relativas a cartões de crédito.

Art. 8º A soma mensal das consignações compulsórias e 
facultativas de cada servidor não excederá ao limite de 
80% (oitenta por cento) do total mensal do vencimento, 
da remuneração, do subsídio ou dos proventos, incluídos 
os 5% (cinco por cento) exclusivos para amortizações 
relativas a cartões de crédito e/ou débito.”

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
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ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0300

DECRETO  Nº  3864  DE  26  DE  AGOSTO  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 
1.453, de 11 de fevereiro de 2010, alterada pela Lei nº 
2.660, de 02 de abril de 2022,

R E S O L V E :

Exonerar o CEL PM Adilton Araujo Correa do cargo 
em comissão de Assessor Técnico - Nível III/Gabinete, 
Código FGS-3, do Departamento Estadual de Trânsito.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0298

DECRETO  Nº  3865  DE  26  DE  AGOSTO  DE 2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
III, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o § 2º, do art. 
1º, da Lei nº 1.171, de 31 de dezembro de 2007 e a alínea 
“c”, do art. 1º, da Lei nº 1.862, de 22 de janeiro de 2015,

R E S O L V E :

Nomear o CEL PM Adilton Araujo Correa para exercer o 
cargo comissionado de Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0309

DECRETO Nº  3866  DE  26  DE  AGOSTO  DE  2022

Dispõe sobre a promoção do policial militar SUBTEN 
QPPME JONATHAN REZENDE DE CASTRO, pelo 
critério de Tempo de Serviço, ao posto de 2º TEN QEOPM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, 
da Constituição do Estado do Amapá, em concordância 
com a Emenda Constitucional nº 79/2014; consoante o 
Termo de Convênio instrumentalizado no Processo nº 
05100.007854/2014-16, publicado no D.O.U nº 121, de 
27 de junho de 2016, que entre si celebram a União e o 
Estado do Amapá, c/c os arts. 53, § 1º e 67, inciso V, da Lei 
Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto 
dos Militares do Estado do Amapá), em conformidade com 
o Parecer Conclusivo nº 137/2022-GAB-PGE-AP, e tendo 
em vista o teor do Processo nº 0003.0382.0360.0124/2022-
DP/DPOP/SPTS/PMAP,

R E S O L V E :

Art. 1º Promover o SUBTEN QPPME Jonathan Rezende 
de Castro, pelo critério de Tempo de Serviço, ao Posto de 
2º TEN QEOPM.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a contar de 24 de 
junho de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0826-0010-0303

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 148/2022-CLC/PGE 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n.º 148/2022-CLC/PGE
Processo SIGA n.º 00024/PGE/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA n.º 036/2022-CLC/PGE
Validade: 12 (doze) meses
 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, em cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto 
Governamental nº 3.182/16 e no Pregão Eletrônico n.º 036/2022-CLC/PGE, torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços (ARP) n.º 148/2022-CLC/PGE, do objeto abaixo relacionado, conforme especificação, valor e fornecedor:
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FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: R.G DE ANDRADE EIRELI - ME - CNPJ: 02.343.430/0001-31.

Item Descrição Apresen
tação Quant. Preço 

Unit. (R$)
Preço 

Total (R$)

3
Cota

Principal

ARMÁRIO AÇO - Material: aço; Dimensões: aproximadas; Altura: 2 
m; Largura: 0,60 m; Profundidade: 0,40 m; Quantidade portas: 04 
un; Aplicação: roupeiro; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática 
epóxi.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: PANDIN / GRP501/4 / PANDIN.

UND. 466 774,19 360.772,54

3.1
Cota Reservada

ARMÁRIO AÇO - Material: aço; Dimensões: aproximadas; Altura: 2 
m; Largura: 0,60 m; Profundidade: 0,40 m; Quantidade portas: 04 
un; Aplicação: roupeiro; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática 
epóxi.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: PANDIN / GRP501/4 / PANDIN.

UND. 155 774,19 119.999,45

12.1
Cota Reservada

Prazo de Garantia: 
05 (cinco) anos.

MESA - Tipo: Assimétrica em Forma de L; Modelo: mesa em forma 
de L para escritório ; Medida: 1400 x 650 x 740 mm.
MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: GEBB WORK / 0347.1414 
/ GEBB WORK.

UND. 490 665,30 325.997,00

28
Cota

Principal

CADEIRA - Tipo: secretária giratória; Assento: compensado 
multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, co 
curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento 
na corrente sanguínea ; Cor: preta.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.
MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: PLAXMETAL / 60004 / 
PLAXMETAL.

UND. 779 356,93 278.048,47

28.1
Cota Reservada

CADEIRA - Tipo: secretária giratória; Assento: compensado 
multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, co 
curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento 
na corrente sanguínea ; Cor: preta.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.
MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: PLAXMETAL / 60004 / 
PLAXMETAL.

UND. 259 356,93 92.444,87

63
Cota

Principal

ESTAÇÃO LINEAR - Tipo: Com 04 lugares 3000x1360x740mm.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.
MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: GEBB WORK / 
YAR1560.1414 / YAR1513 / YAR1534.1414 / GEBB WORK.

UND. 986 2.046,67 2.018.016,62

63.1
Cota Reservada

ESTAÇÃO LINEAR - Tipo: Com 04 lugares 3000x1360x740mm.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.
MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: GEBB WORK / 
YAR1560.1414 / YAR1513 / YAR1534.1414 / GEBB WORK.

UND. 328 2.046,67 671.307,76

65
Cota

Principal

MESA - Tipo: Para escritório Tipo Secretária em Estrutura BP .
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.
MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: GEBB WORK / 0312.1414 
/ GEBB WORK.

UND. 225 295,77 66.548,25

97.1
Cota Reservada

CADEIRA FIXA - Material estrutura: tubo aço; Tratamento 
Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; Material Assento: espuma poliuretano 
injetado; Material Encosto: espuma poliuretano injetado; Material 
revestimento assento e encosto: couro sintético; Densidade 
espuma assento e encosto: alta; Tipo base: fixa contínua; Tipo 
encosto: espaldar médio; Tipo pé: formato curvo de “s”; Apoio de 
braço: sem braço; Cor: preto.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.
MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: PLAXMETAL / 60012 – S / 
PLAXMETAL.

UND. 195 634,64 123.754,80

98.1
Cota Reservada

CADEIRA FIXA - Material estrutura: tubo aço; Tratamento 
Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; Material Assento: espuma poliuretano 
injetado; Material Encosto: espuma poliuretano injetado; Material 
revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster mesclado; 
Densidade espuma assento e encosto: alta; Tipo base: fixa 
contínua; Tipo encosto: espaldar médio; Tipo pé: formato curvo de 
“s”; Apoio de braço: com braço; Cor: cinza-preto.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.
MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: PLAXMETAL / 60012 – S / 
PLAXMETAL.

UND. 195 840,51 163.899,45
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114.1
Cota Reservada

MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento 
Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: 
pintura.  eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Cor: cinza; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 0,70 m; Largura: 0,50 m; 
Profundidade: 0,40 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; 
Aplicação: impressora / microcomputador; Movel planejado: não.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.

MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: GEBB WORK / X349.1414 
/ GEBB WORK.

UND. 84 213,09 17.899,56

117.1
Cota Reservada

MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento 
Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Cor: cinza; 
Quantidade gavetas: 2 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 
0,75 m; Largura: 1,20 m; Profundidade: 0,60 m; Acabamento 
bordas: perfil de PVC; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; 
Características adicionais: gavetas com corrediças, puxadores e 
fechadura com chaves; sapatas niveladoras.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.

MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: GEBB WORK / 0351.1414 / 
0310.1414 / GEBB WORK.

UND. 104 500,96 52.099,84

126.1
Cota Reservada

LONGARINA - Tipo: três lugares espaldar médio, sem braços; 
Assento: travessa superior e estruturas laterais desmontáveis; 
Base: Ponteiras de fechamento frontal e posterior, fixadas pelas 
sapatas niveladoras.; Material: em polipropileno copolímero; 
Requisito: Assento e encosto bipartidos, injetado em polipropileno 
copolímero de alto impacto, com pigmentação e texturização, 
desenho ergonômico; Informações adicionais: Conjunto de cadeiras 
conjugadas sobre estrutura fabricada em tubo de aço carbono com 
costura, com espessura mínima de 2 mm, travessa inferior em tubo 
com chapa de no mínimo 2 mm de espessura, travessa superior 
em tubo com chapa de no mínimo 1,5 mm de espessura; Pintura : 
Todo material metálico deverá receber tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática em epóxi-pó; Dimensões da cadeiras: Encosto: 
460 x 320 mm (L x A) Assento: 470 x 400 mm (L x P); medida 
longitudinal: banco de 1800 a 2000 mm.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.

MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: PLAXMETAL / 53859 / 
PLAXMETAL.

UND. 58 671,89 38.969,62

135
Cota

Principal

LONGARINA - Tipo: conjunto de cadeiras conjugadas dois lugares 
espaldar médio, sem braços; Apoio: Assento, travessa superior e 
estruturas laterais desmontáveis. Todo material metálico deverá 
receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi- 
pó; Material: polipropileno copolímero, estrutura fabricada em tubo 
de aço carbono com costura espessura mínima de 2 mm, travessa 
inferior em tubo com chapa de no mínimo 2 mm de espessura, 
travessa superior em tubo com chapa de no mínimo 1,5 mm de 
espessura; Requisito: Assento e encosto bipartidos, injetado em 
polipropileno copolímero de alto impacto, com pigmentação e 
texturização, desenho ergonômico; Informações adicionais: base 
receber ponteiras de fechamento frontal e posterior, as mesmas 
deverão ser fixadas pelas sapatas niveladoras; Dimensões da 
cadeiras: Encosto: 460 x 320 mm (L x A) Assento: 470 x 400 mm (L 
x P); medida longitudinal: banco de 1200 a 1300 mm.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.

MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: PLAXMETAL / 53859 / 
PLAXMETAL.

UND. 165 498,00 82.170,00
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135.1
Cota Reservada

LONGARINA - Tipo: conjunto de cadeiras conjugadas dois lugares 
espaldar médio, sem braços; Apoio: Assento, travessa superior e 
estruturas laterais desmontáveis. Todo material metálico deverá 
receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi- 
pó; Material: polipropileno copolímero, estrutura fabricada em tubo 
de aço carbono com costura espessura mínima de 2 mm, travessa 
inferior em tubo com chapa de no mínimo 2 mm de espessura, 
travessa superior em tubo com chapa de no mínimo 1,5 mm de 
espessura; Requisito: Assento e encosto bipartidos, injetado em 
polipropileno copolímero de alto impacto, com pigmentação e 
texturização, desenho ergonômico; Informações adicionais: base 
receber ponteiras de fechamento frontal e posterior, as mesmas 
deverão ser fixadas pelas sapatas niveladoras; Dimensões da 
cadeiras: Encosto: 460 x 320 mm (L x A) Assento: 470 x 400 mm (L 
x P); medida longitudinal: banco de 1200 a 1300 mm.
Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos.
MARCA/REFERÊNCIA/FABRICANTE: PLAXMETAL / 53859 / 
PLAXMETAL.

UND. 55 498,00 27.390,00

VALOR TOTAL (R$) R$ 4.439.318,23
 
SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E R.G DE ANDRADE EIRELI - ME.
 
Macapá (AP), 17 de agosto de 2022.
Narson de Sá Galeno
Procurador Geral do Estado do Amapá
 
HASH: 2022-0826-0010-0106

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 144/2022-CLC/PGE 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
Ata de Registro de Preços n.º 144/2022-CLC/PGE
Processo SIGA n.º 00024/PGE/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA n.º 036/2022-CLC/PGE
Validade: 12 (doze) meses
 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, em cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
Decreto Governamental nº 3.182/16 e no Pregão Eletrônico n.º 036/2022-CLC/PGE, torna público o extrato da Ata 
de Registro de Preços (ARP) n.º 144/2022-CLC/PGE, do objeto abaixo relacionado, conforme especificação, valor e 
fornecedor:
 
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: AFP CONSTRUTORA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME - CNPJ: 
28.265.790/0001-56.

Item Descrição Apresen
tação Quant. Preço 

Unit. (R$)
Preço 

Total(R$)

2
Cota 

Principal

ARMÁRIO AÇO - Material: aço; Altura: 1,90 m; Largura: 1,00 m; 
Profundidade: 0,40 m; Quantidade prateleiras: 4 un; Quantidade 
portas: 02 un; Características adicionais: com chaves; prateleiras 
capacidade mínima 40 kg.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 1.043 799,00 833.357,00

2.1
Cota 

Reservada

ARMÁRIO AÇO - Material: aço; Altura: 1,90 m; Largura: 1,00 m; 
Profundidade: 0,40 m; Quantidade prateleiras: 4 un; Quantidade 
portas: 02 un; Características adicionais: com chaves; prateleiras 
capacidade mínima 40 kg.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 347 799,00 277.253,00
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4
Cota 

Principal

ARMÁRIO - Tipo: arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa; 
Material: eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. Chapas com densidade mínima; 
Estrutura: tampo confeccionado com chapas de fibras de madeira 
de média densidade, selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas 
com resina sintética que se consolidam sob a ação conjunta de 
calor e pressão, com 25 mm de espessura, com revestimento 
da face.; Dimensão: medindo 465 x 680 x 1350 mm (L X P x A); 
Acabamento: frentes das gavetas dotada de puxadores tipo ¿alça¿, 
injetados em zamak, com rosca interna m4 e acabamento níquel 
fosco, fixação dos mesmos por dois parafusos á razão de 96 mm 
fechadura frontal trava simultânea das gavetas duas chaves, corpos 
escamoteáveis, com acabamento niquelado e capa plástica.; 
Dados Complementares: corpo confeccionado em chapa metálica 
dobrada com espessura de 0,60 mm. Todo conjunto com pré-
tratamento por fosfotização a base de zinco e pintura eletrostática 
em tinta epóxi empó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC.; 
Requisito: frentes das gavetas confeccionadas com chapas de 
fibras de madeira de média densidade (MDF), aglutinadas, com 
resina sintética termofixa que se consolidam sob a ação conjunta 
de calor e pressão, com 25 mm de espessura, vértices e cantos das 
frentes arredondados e as bordas usinadas.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 1.399 756,00 1.057.644,00

4.1
Cota 

Reservada

ARMÁRIO - Tipo: arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa; 
Material: eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. Chapas com densidade mínima; 
Estrutura: tampo confeccionado com chapas de fibras de madeira 
de média densidade, selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas 
com resina sintética que se consolidam sob a ação conjunta de 
calor e pressão, com 25 mm de espessura, com revestimento 
da face.; Dimensão: medindo 465 x 680 x 1350 mm (L X P x A); 
Acabamento: frentes das gavetas dotada de puxadores tipo ¿alça¿, 
injetados em zamak, com rosca interna m4 e acabamento níquel 
fosco, fixação dos mesmos por dois parafusos á razão de 96 mm 
fechadura frontal trava simultânea das gavetas duas chaves, corpos 
escamoteáveis, com acabamento niquelado e capa plástica.; 
Dados Complementares: corpo confeccionado em chapa metálica 
dobrada com espessura de 0,60 mm. Todo conjunto com pré-
tratamento por fosfotização a base de zinco e pintura eletrostática 
em tinta epóxi empó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC.; 
Requisito: frentes das gavetas confeccionadas com chapas de 
fibras de madeira de média densidade (MDF), aglutinadas, com 
resina sintética termofixa que se consolidam sob a ação conjunta 
de calor e pressão, com 25 mm de espessura, vértices e cantos das 
frentes arredondados e as bordas usinadas.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 466 756,00 352.296,00

8
Cota 

Principal

LONGARINA - Tipo: Espaldar médio de 03 lugares com braço.
MARCA/FABRICANTE: AFP UND. 1.034 947,00 979.198,00

8.1
Cota 

Reservada

LONGARINA - Tipo: Espaldar médio de 03 lugares com braço.
MARCA/FABRICANTE: AFP UND. 344 947,00 325.768,00

12
Cota 

Principal

MESA - Tipo: Assimétrica em Forma de L; Modelo: mesa em forma 
de L para escritório ; Medida: 1400 x 650 x 740 mm
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 1.470 612,00 899.640,00
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13
Cota 

Principal

MESA - Tipo: regular; Medida: 1400 x 600 x 740 mm (L x P x A); 
Material do Tampo: em MDP, com 25 mm de espessura, densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência á tração perpendicular kgf/m² = 
3,1, resistência á flexão estática kgf/cm² = 143, resistência á tração 
superficial Kgf/cm² = 10,2 ; acabamento do tampo: borda com fita 
de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm acesso do cabeamento ao tampo por meio de três passa-
cabos ovalados em PVC rígido, diâmetro interno mínimo de 80 mm 
e tampa removível; Estrutura da mesa: em chapa metálica, dividas 
em: pata c/ chapa de espessura de 1,5 mm, medindo 60 x 520 x 
70 mm; coluna dupla em chapa c/ espessura de 0,9 mm, unidas 
por chapas c/ espessura mín. de 3 mm, c/ calha p/ cabos; suporte 
do tampo em chapa c/ espessura mín. de 3 mm; chapas fixadas 
por meio de solda MIG; Dados Complementares: partes metálicas 
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 
Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, 
para nivelamento ao piso; Característica: tampo confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade, selecionadas 
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico c. Mesa retangular.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 743 465,00 345.495,00

13.1
Cota 

Reservada

MESA - Tipo: regular; Medida: 1400 x 600 x 740 mm (L x P x A); 
Material do Tampo: em MDP, com 25 mm de espessura, densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência á tração perpendicular kgf/m² = 
3,1, resistência á flexão estática kgf/cm² = 143, resistência á tração 
superficial Kgf/cm² = 10,2 ; acabamento do tampo: borda com fita 
de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm acesso do cabeamento ao tampo por meio de três passa-
cabos ovalados em PVC rígido, diâmetro interno mínimo de 80 mm 
e tampa removível; Estrutura da mesa: em chapa metálica, dividas 
em: pata c/ chapa de espessura de 1,5 mm, medindo 60 x 520 x 
70 mm; coluna dupla em chapa c/ espessura de 0,9 mm, unidas 
por chapas c/ espessura mín. de 3 mm, c/ calha p/ cabos; suporte 
do tampo em chapa c/ espessura mín. de 3 mm; chapas fixadas 
por meio de solda MIG; Dados Complementares: partes metálicas 
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 
Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, 
para nivelamento ao piso; Característica: tampo confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade, selecionadas 
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico c. Mesa retangular.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 247 465,00 114.855,00

21
Cota 

Principal

MESA - Tipo: reunião retangular; Material: tampo fabricado em MDF 
com espessura mínima de 25 mm, revestimento nas duas faces em 
laminado melamínico texturizado de baixa pressão, bordas em fita 
ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 2,5 
mm para todos os lados; Medida: 4,00 x 0,74 x 1,20 (C x A x L); 
Informações adicionais: bordas em fita ABS, ou similar, coladas a 
quente, com espessura mínima de 1 mm para todos os lados, na 
cor do painel; estrutura em painel de MDF 25 mm, com 04 tomadas 
lógica e elétrica instaladas na parte superior da mesa; Dados 
Complementares: painel central fabricado em MDF com espessura 
mínima de 18 mm, revestimento nas duas faces em laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão, na mesma cor do tampo.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 526 1.188,00 624.888,00
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21.1
Cota 

Reservada

MESA - Tipo: reunião retangular; Material: tampo fabricado em MDF 
com espessura mínima de 25 mm, revestimento nas duas faces em 
laminado melamínico texturizado de baixa pressão, bordas em fita 
ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 2,5 
mm para todos os lados; Medida: 4,00 x 0,74 x 1,20 (C x A x L); 
Informações adicionais: bordas em fita ABS, ou similar, coladas a 
quente, com espessura mínima de 1 mm para todos os lados, na 
cor do painel; estrutura em painel de MDF 25 mm, com 04 tomadas 
lógica e elétrica instaladas na parte superior da mesa; Dados 
Complementares: painel central fabricado em MDF com espessura 
mínima de 18 mm, revestimento nas duas faces em laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão, na mesma cor do tampo.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 175 1.188,00 207.900,00

24
Cota 

Principal

MESA - Tipo: escritório; Dimensões: medindo altura (cm)75, largura (cm)155 
e profundidade (cm)60; Características adicionais: com 03 gavetas.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 713 467,67 333.448,71

24.1
Cota 

Reservada

MESA - Tipo: escritório; Dimensões: medindo altura (cm)75, largura (cm)155 
e profundidade (cm)60; Características adicionais: com 03 gavetas.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 237 467,67 110.837,79

25
Cota 

Principal

ARMÁRIO - Tipo: arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa; 
Material: eucalipto e pinusreflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 
25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termoprensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco, e anti-reflexo. Chapas com densidade 
mínima; Estrutura: tampo confeccionado com chapas de fibras de 
madeira de média densidade, selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, com 
revestimento da face.; Dimensão: medindo 465 x 680 x 1350 mm 
(L X P x A); Acabamento: frentes das gavetas dotada de puxadores 
tipo ¿alça¿, injetados em zamak, com rosca interna m4 e 
acabamento níquel fosco, fixação dos mesmos por dois parafusos 
á razão de 96 mm fechadura frontal trava simultânea das gavetas 
duas chaves, corpos escamoteáveis, com acabamento niquelado 
e capa plástica.; Dados Complementares: corpo confeccionado 
em chapa metálica dobrada com espessura de 0,60 mm. Todo 
conjunto com prétratamento por fosfotização a base de zinco e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 
em estufa a 200ºC.; Requisito: frentes das gavetas confeccionadas 
com chapas de fibras de madeira de média densidade (MDF), 
aglutinadas, com resina sintética termo-fixaque se consolidam sob 
a ação conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, 
vértices e cantos das frentes arredondados e as bordas usinadas.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 285 713,00 203.205,00

25.1
Cota 

Reservada

ARMÁRIO - Tipo: arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa; 
Material: eucalipto e pinusreflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 
25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termoprensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco, e anti-reflexo. Chapas com densidade 
mínima; Estrutura: tampo confeccionado com chapas de fibras de 
madeira de média densidade, selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob a ação 
conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, com 
revestimento da face.; Dimensão: medindo 465 x 680 x 1350 mm 
(L X P x A); Acabamento: frentes das gavetas dotada de puxadores 
tipo ¿alça¿, injetados em zamak, com rosca interna m4 e 
acabamento níquel fosco, fixação dos mesmos por dois parafusos 
á razão de 96 mm fechadura frontal trava simultânea das gavetas 
duas chaves, corpos escamoteáveis, com acabamento niquelado 
e capa plástica.; Dados Complementares: corpo confeccionado 
em chapa metálica dobrada com espessura de 0,60 mm. Todo 
conjunto com prétratamento por fosfotização a base de zinco e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 
em estufa a 200ºC.; Requisito: frentes das gavetas confeccionadas 
com chapas de fibras de madeira de média densidade (MDF), 
aglutinadas, com resina sintética termo-fixaque se consolidam sob 
a ação conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, 
vértices e cantos das frentes arredondados e as bordas usinadas.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 95 713,00 67.735,00
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30
Cota 

Principal

GAVETEIRO - Tipo: volante com 04 gavetas; Medida: 402 x 500 x 
600 mm; Característica: com 04 gavetas em aço chapa 26, lateral 
e fundo chapa 26 mm, gavetas desliza por trilho e corrdiças de 
aço e rondanas em nylon, fechaduras tipo Yale com 02 chaves; 
Dimensões: 410 mm x 570 mm x 600 mm (CxPxA).
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 1.551 419,00 649.869,00

30.1
Cota 

Reservada

GAVETEIRO - Tipo: volante com 04 gavetas; Medida: 402 x 500 x 
600 mm; Característica: com 04 gavetas em aço chapa 26, lateral 
e fundo chapa 26 mm, gavetas desliza por trilho e corrdiças de 
aço e rondanas em nylon, fechaduras tipo Yale com 02 chaves; 
Dimensões: 410 mm x 570 mm x 600 mm (CxPxA).
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 517 419,00 216.623,00

31
Cota 

Principal

MESA - Tipo: “L”; Medida: 2,20 x 0,90 x 0,74 x 0,75 (L x L x A x P); 
Material do Tampo: em MDF, com espessura mínima de 25 mm; 
acabamento do tampo: bordo em todo o contorno do tampo com fita 
de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, com adesivo hot 
melt, arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm; fixação 
tampo/estrutura por meio de parafusos máquina M6, fixados por 
meio de buchas metálicas ZAMAK cravadas na face inferior do 
tampo ; Gaveta: 2; Formato: ergonômico.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 409 872,00 356.648,00

31.1
Cota 

Reservada

MESA – Tipo: “L”; Medida: 2,20 x 0,90 x 0,74 x 0,75 (L x L x A x P); 
Material do Tampo: em MDF, com espessura mínima de 25 mm; 
acabamento do tampo: bordo em todo o contorno do tampo com fita 
de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, com adesivo hot 
melt, arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm; fixação 
tampo/estrutura por meio de parafusos máquina M6, fixados por 
meio de buchas metálicas ZAMAK cravadas na face inferior do 
tampo ; Gaveta: 2; Formato: ergonômico.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 136 872,00 118.592,00

32
Cota 

Principal

ARMÁRIO - Tipo: alto semi aberto; Material: em MDP, revestido e 
acabamentos em pintura alto brilho, fixa; Dimensão: 1,60x,090x,045; 
Porta: 2.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 177 474,00 83.898,00

57
Cota 

Principal

MESA - Tipo: Grande para Corte.
MARCA/FABRICANTE: AFP UND. 64 1.251,00 80.064,00

57.1
Cota 

Reservada

MESA - Tipo: Grande para Corte.
MARCA/FABRICANTE: AFP UND. 21 1.251,00 26.271,00

59
Cota 

Principal

MESA - Tipo: reunião retangular; Medida: 4000 x 1200 x 740 mm 
(C x L x A); Material do Tampo: em MDF, com espessura mínima 
de 25 mm; acabamento do tampo: revestimento nas 2 faces em 
laminado melamínico texturizado de baixa pressão, bordas em fita 
ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 2,5 
mm para todos os lados; Estrutura: em painel de MDF 25 mm, com 
04 tomadas lógica e elétrica instaladas na parte superior da mesa; 
Requisito: painel central em MDF com espessura mínima de 18 
mm, revestimento nas 2 faces em laminado melamínico texturizado 
de baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas em fita ABS, ou 
similar, coladas a quente, com espessura mínima de 1 mm para 
todos os lados, na cor do painel.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 321 1.411,00 452.931,00

59.1
Cota 

Reservada

MESA - Tipo: reunião retangular; Medida: 4000 x 1200 x 740 mm 
(C x L x A); Material do Tampo: em MDF, com espessura mínima 
de 25 mm; acabamento do tampo: revestimento nas 2 faces em 
laminado melamínico texturizado de baixa pressão, bordas em fita 
ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 2,5 
mm para todos os lados; Estrutura: em painel de MDF 25 mm, com 
04 tomadas lógica e elétrica instaladas na parte superior da mesa; 
Requisito: painel central em MDF com espessura mínima de 18 
mm, revestimento nas 2 faces em laminado melamínico texturizado 
de baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas em fita ABS, ou 
similar, coladas a quente, com espessura mínima de 1 mm para 
todos os lados, na cor do painel.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 107 1.411,00 150.977,00
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64
Cota 

Principal

MESA - Tipo: L estação de trabalho com 04 lugares; Dimensões: 
medindo (CxPxH) 1500x1500x740mm cada mesa, tampo MDP/BP 
25mm acabamento em fita PVC 2mm (espessura) 25mm (altura), 
pé base em tubo oblogo 25x50mm almofada chapa 28/0,40mm, 
ponteiras em ABS sapata niveladora injetada em polipropileno, 
pé central chapa 16/1,50mm, retaguarda chapa 24/0,60mm; 
Características adicionais: pintura eletroestatica a pó, furos para 
receberem tomada de rede lógica energia e telefone , paínel divisor 
de mesmo tamanho do tampo de conexão reta para os cantos das 
mesas e gaveteiro volante com 03 gavetas sendo uma para pasta 
suspensa.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 709 2.317,00 1.642.753,00

64.1
Cota 

Reservada

MESA – Tipo: L estação de trabalho com 04 lugares; Dimensões: 
medindo (CxPxH) 1500x1500x740mm cada mesa, tampo MDP/BP 
25mm acabamento em fita PVC 2mm (espessura) 25mm (altura), 
pé base em tubo oblogo 25x50mm almofada chapa 28/0,40mm, 
ponteiras em ABS sapata niveladora injetada em polipropileno, 
pé central chapa 16/1,50mm, retaguarda chapa 24/0,60mm; 
Características adicionais: pintura eletroestatica a pó, furos para 
receberem tomada de rede lógica energia e telefone , ainel divisor 
de mesmo tamanho do tampo de conexão reta para os cantos das 
mesas e gaveteiro volante com 03 gavetas sendo uma para pasta 
suspensa.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 236 2.317,00 546.812,00

74
Cota 

Principal

ARMÁRIO - Tipo: Alto; Material: MDP; Espessura: 15 mm; 
Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento 
Estrutura: BP; Dimensões: aproximadas; Altura: 2,0 m; Largura: 
0,80 m; Profundidade: 0,50 m; Quantidade colunas: 02 un; 
Quantidade portas: 02 un; Quantidade prateleiras: 3 un; Cor: a 
definir; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características 
adicionais: duas portas com chaves.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 1.755 697,63 1.224.340,65

74.1
Cota 

Reservada

ARMÁRIO - Tipo: Alto; Material: MDP; Espessura: 15 mm; 
Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento 
Estrutura: BP; Dimensões: aproximadas; Altura: 2,0 m; Largura: 
0,80 m; Profundidade: 0,50 m; Quantidade colunas: 02 un; 
Quantidade portas: 02 un; Quantidade prateleiras: 3 un; Cor: a 
definir; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características 
adicionais: duas portas com chaves.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 585 697,63 408.113,55

75
Cota 

Principal

ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDP; 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: 3 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; 
Movel planejado: não; Características adicionais: duas portas com 
chaves.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 972 509,00 494.748.00

75.1
Cota 

Reservada

ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDP; 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: 3 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; 
Movel planejado: não; Características adicionais: duas portas com 
chaves.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 323 509,00 164.407,00

76
Cota 

Principal

ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDP; Espessura: 15 mm; 
Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento 
Estrutura: BP; Acabamento bordas: perfil de PVC; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 1,35 m; Profundidade: 
0,50 m; Quantidade colunas: 01 un; Quantidade portas: 02 un; 
Quantidade prateleiras: 3 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; 
Movel planejado: não; Características adicionais: duas portas com 
chaves e 01 vão central.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 199 567,00 112.833,00
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76.1
Cota 

Reservada

ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDP; Espessura: 15 mm; 
Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento 
Estrutura: BP; Acabamento bordas: perfil de PVC; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 1,35 m; Profundidade: 
0,50 m; Quantidade colunas: 01 un; Quantidade portas: 02 un; 
Quantidade prateleiras: 3 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; 
Movel planejado: não; Características adicionais: duas portas com 
chaves e 01 vão central.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 66 567,00 37.422,00

77
Cota 

Principal

BAIA ATENDIMENTO - Número de Lugares: 1 un; Material: MDP; 
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.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 475 461,00 218.975,00

78
Cota 

Principal

MESA REDONDA - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: 
fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura 
eletrostática epóxi; Material tampo: MDP BP; espessura tampo: 15 
mm; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Cor: a definir; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Diâmetro : 1,20 m; 
Aplicação: reunião; Movel planejado: não.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 253 576,00 145.728,00

78.1
Cota 

Reservada

MESA REDONDA - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: 
fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura 
eletrostática epóxi; Material tampo: MDP BP; espessura tampo: 15 
mm; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Cor: a definir; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Diâmetro : 1,20 m; 
Aplicação: reunião; Movel planejado: não.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 84 576,00 48.384,00

80
Cota 

Principal

BALCÃO - Uso: de atendimento - reto; Medida: 1400x800x1100mm.
MARCA/FABRICANTE: AFP UND. 204 872,00 177.888,00

80.1
Cota 

Reservada

BALCÃO - Uso: de atendimento - reto; Medida: 1400x800x1100mm.
MARCA/FABRICANTE: AFP UND. 68 872,00 59.296,00

81
Cota 

Principal

BALCÃO - Uso: de atendimento- curvo; Medida: 2200x800x1100mm.
MARCA/FABRICANTE: AFP UND. 128 1.367,00 174.976,00

81.1
Cota 

Reservada

BALCÃO - Uso: de atendimento- curvo; Medida: 2200x800x1100mm.
MARCA/FABRICANTE: AFP UND. 42 1.367,00 57.414,00

82
Cota 

Principal

GAVETEIRO - Tipo: Volante com 03 gavetas; Medida: 
402x500x600mm.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 383 438,00 167.754,00

82.1
Cota 

Reservada

GAVETEIRO - Tipo: Volante com 03 gavetas; Medida: 
402x500x600mm.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 127 438,00 55.626,00

91
Cota 

Principal

BALCÃO EM L - Material estrutura: madeira mdf; Material corpo: 
madeira mdf; Revestimento corpo: laminado melamínico; Cor: 
cinza; Dimensões: aproximadas; Altura do tampo superior: 1,10 m; 
Altura do tampo de trabalho: 0,75 m; Largura: 1,40 m x 1,40 m; 
Profundidade: 0,60 m; Aplicação: atendimento; Movel planejado: 
não.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 191 2.000,00 382.000,00

91.1
Cota 

Reservada

BALCÃO EM L - Material estrutura: madeira mdf; Material corpo: 
madeira mdf; Revestimento corpo: laminado melamínico; Cor: 
cinza; Dimensões: aproximadas; Altura do tampo superior: 1,10 m; 
Altura do tampo de trabalho: 0,75 m; Largura: 1,40 m x 1,40 m; 
Profundidade: 0,60 m; Aplicação: atendimento; Movel planejado: 
não.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 63 2.000,00 126.000,00
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102
Cota 

Principal

CAMA - Tipo: beliche; Tamanho: 1900 x 900mm x altura padrão 
(C x L x A); Material: madeira maciça itaúba, ou similar na mesma 
qualidade (garapeira, muiracatiara ou champanhe), estrados em 
madeira compensada com espessura mínima de 15mm, furos em 
serra copo e reforços por barra de madeira com seção mínima de 
40x 40 mm; pés: em madeira maciça com seção mínima de 80 x 
80mm e acabamento em selante.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 626 960,33 601.166,58

102.1
Cota 

Reservada

CAMA - Tipo: beliche; Tamanho: 1900 x 900mm x altura padrão 
(C x L x A); Material: madeira maciça itaúba, ou similar na mesma 
qualidade (garapeira, muiracatiara ou champanhe), estrados em 
madeira compensada com espessura mínima de 15mm, furos em 
serra copo e reforços por barra de madeira com seção mínima de 
40x 40 mm; pés: em madeira maciça com seção mínima de 80 x 
80mm e acabamento em selante.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 208 960,33 199.748,64

107
Cota 

Principal

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.
MARCA/FABRICANTE: AFP

CONJUNTO 689 1.759,12 1.212.033,68

107.1
Cota 

Reservada

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.
MARCA/FABRICANTE: AFP

CONJUNTO 229 1.759,12 402.838,48

108
Cota 

Principal

ESTAÇÃO DE TRABALHO - componentes: 4 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.
MARCA/FABRICANTE: AFP

CONJUNTO 273 1.711,00 467.103,00

109
Cota 

Principal

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.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 312 993,00 309.816.00

109.1
Cota 

Reservada

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.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 104 993,00 103.272,00

110
Cota 

Principal

MESA EM L - 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: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 
m; Largura: 1,20m x 1,20m; componentes: Divisória removível; 
Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características 
adicionais: com tampa passa.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 303 835,00 253.005,00
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110.1
Cota 

Reservada

MESA EM L - 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: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 
m; Largura: 1,20m x 1,20m; componentes: Divisória removível; 
Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características 
adicionais: com tampa passa.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 101 835,00 84.335,00

111
Cota 

Principal

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.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 188 744,00 139.872,00

112
Cota 

Principal

MESA REFEITÓRIO - Material estrutura: aço; Acabamento 
Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Tratamento Superficial: 
fosfatizado antiferrugem; Material tampo: MDF; Acabamento 
bordas: perfil de PVC; Quantidade de assentos: 8 un; Tipo assentos: 
escamoteáveis; Material Assento: MDF; Cor: cinza; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 2,40 m; Profundidade: 0,80 
m; Movel planejado: não.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 238 2.000,00 476.000,00

112.1
Cota 

Reservada

MESA REFEITÓRIO - Material estrutura: aço; Acabamento 
Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Tratamento Superficial: 
fosfatizado antiferrugem; Material tampo: MDF; Acabamento 
bordas: perfil de PVC; Quantidade de assentos: 8 un; Tipo assentos: 
escamoteáveis; Material Assento: MDF; Cor: cinza; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 2,40 m; Profundidade: 0,80 
m; Movel planejado: não.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 79 2.000,00 158.000,00

118
Cota 

Principal

MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento 
Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Cor: cinza; 
Quantidade gavetas: 2 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 
0,75 m; Largura: 1,50 m; Profundidade: 0,60 m; Acabamento 
bordas: perfil de PVC; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; 
Características adicionais: gavetas com corrediças, puxadores e 
fechadura com chaves; sapatas niveladoras.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 300 503,64 151.092,00

118.1
Cota 

Reservada

MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento 
Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Cor: cinza; 
Quantidade gavetas: 2 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 
0,75 m; Largura: 1,50 m; Profundidade: 0,60 m; Acabamento 
bordas: perfil de PVC; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; 
Características adicionais: gavetas com corrediças, puxadores e 
fechadura com chaves; sapatas niveladoras.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 99 503,64 49.860,36

120
Cota 

Principal

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.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 246 1.337,00 328.902,00

120.1
Cota 

Reservada

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.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 82 1.337,00 109.634,00
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126
Cota 

Principal

LONGARINA - Tipo: três lugares espaldar médio, sem braços; 
Assento: travessa superior e estruturaslaterais desmontáveis; 
Base: Ponteiras de fechamento frontal e posterior, fixadas pelas 
sapatas niveladoras.; Material: em polipropileno copolímero; 
Requisito: Assento e encosto bipartidos, injetado em polipropileno 
copolímero de alto impacto, com pigmentação e texturização, 
desenho ergonômico; Informações adicionais: Conjunto de cadeiras 
conjugadas sobre estrutura fabricada em tubo de aço carbono com 
costura, com espessura mínima de 2 mm, travessa inferior em tubo 
com chapa de no mínimo 2 mm de espessura, travessa superior 
em tubo com chapa de no mínimo 1,5 mm de espessura; Pintura : 
Todo material metálico deverá receber tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática em epóxi-pó; Dimensões da cadeiras: Encosto: 
460 x 320 mm (L x A) Assento: 470 x 400 mm (L x P); medida 
longitudinal: banco de 1800 a 2000 mm.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 176 671,00 118.096,00

131
Cota 

Principal

MESA - Tipo: em “L”, formato ergonômico; Material: tampo fabricado 
em MDF com espessura mínima de 25 mm, revestimento nas duas 
faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, 
bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura 
mínima de 2,5 mm para a parte interna e 1 mm para as laterais, na 
mesma cor do tampo; Medida: 2,20 x 0,90 x 0,74 x 0,75 (L x L x A x 
P); Tampo: único; Dados Complementares: dois painéis fabricados 
em MDF mínima de 18 mm, revestimento nas duas faces em 
laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na mesma cor 
do tampo, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com 
espessura mínima de 1 mm para todos os lados, na cor dos painéis; 
Requisito: estrutura em MDF com 25 mm,fitada, com pernas em 
MDF de 25 mm; Gaveta: 2 com chave.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 194 953,00 184.882,00

131.1
Cota 

Reservada

MESA - Tipo: em “L”, formato ergonômico; Material: tampo fabricado 
em MDF com espessura mínima de 25 mm, revestimento nas duas 
faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, 
bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura 
mínima de 2,5 mm para a parte interna e 1 mm para as laterais, na 
mesma cor do tampo; Medida: 2,20 x 0,90 x 0,74 x 0,75 (L x L x A x 
P); Tampo: único; Dados Complementares: dois painéis fabricados 
em MDF mínima de 18 mm, revestimento nas duas faces em 
laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na mesma cor 
do tampo, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com 
espessura mínima de 1 mm para todos os lados, na cor dos painéis; 
Requisito: estrutura em MDF com 25 mm,fitada, com pernas em 
MDF de 25 mm; Gaveta: 2 com chave.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 64 953,00 60.992,00

132
Cota 

Principal

MESA - Tipo: retangular; Uso: para auditório em MDF; Medida: 4,0 
m X 0,75 cm; Cor: cinza.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 238 1.334,18 317.534,84

132.1
Cota 

Reservada

MESA - Tipo: retangular; Uso: para auditório em MDF; Medida: 4,0 
m X 0,75 cm; Cor: cinza.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 79 1.334,18 105.400,22

134
Cota 

Principal

PÚLPITO - Material: MDF e vidro; Dimensões: medindo 1,00m de 
largura x 1,05m de altura e 0,50 cm de profundidade.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 276 1.523,95 420.610,20

134.1
Cota 

Reservada

PÚLPITO - Material: MDF e vidro; Dimensões: medindo 1,00m de 
largura x 1,05m de altura e 0,50 cm de profundidade.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 92 1.523,95 140.203,40

139
Cota 

Principal

ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDF; Medida: 135 x 0,40 x 0,73 
m (L x P x A); Base: em forma de quadro sob o armário, em tubo 
de aço industrial. Dobradiças metálicas com abertura de 110°, 
puxadores tipo alça; Requisito: Fixação e montagem das peças por 
dispositivos minifix ou similar. Fechadura com travamento superior. 
Todo o material metálico deverá receber tratamento antiferruginoso 
e pintura eletrostática em epóxi-pó; Material do Tampo: inferior, 
portas, fundo, laterais e prateleira fabricados em MDF com 
espessura mínima de 18 mm, revestimento nas duas faces de cada 
parte em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na 
cor do tampo superior, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a 
quente, com espessura mínima de 1 mm para.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 207 888,00 183.816,00
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139.1
Cota 

Reservada

ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDF; Medida: 135 x 0,40 x 0,73 
m (L x P x A); Base: em forma de quadro sob o armário, em tubo 
de aço industrial. Dobradiças metálicas com abertura de 110°, 
puxadores tipo alça; Requisito: Fixação e montagem das peças por 
dispositivos minifix ou similar. Fechadura com travamento superior. 
Todo o material metálico deverá receber tratamento antiferruginoso 
e pintura eletrostática em epóxi-pó; Material do Tampo: inferior, 
portas, fundo, laterais e prateleira fabricados em MDF com 
espessura mínima de 18 mm, revestimento nas duas faces de cada 
parte em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na 
cor do tampo superior, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a 
quente, com espessura mínima de 1 mm para.

MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 68 888,00 60.384,00

143
Cota 

Principal

LONGARINA - Tipo: baixa 03 lugares com braços ; Assento: interno 
em madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada com pressão anatomicamente a quente; Espuma assento: 
injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 50 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura 
média de 40 mm; Capa: de proteção e acabamento injetada sob 
o assento em polipropileno texturizado; acabamento nas laterais 
do assento com costura; medidas: 460 x 460 mm (P x L); Encosto: 
interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência 
mecânica, conformado anatomicamente; Espuma encosto : 
injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura 
média de 40 mm; Medidas: 450 x 410 (L x A); Revestimento: do 
assento e encosto em couro ecológico microperfurado, polímeros 
a base de PVC, com gramatura de 700g/m², com espessura total 
de no mínimo 0,90mm, com proteção antifúngica, com aditivos 
antichamas e contra raios ultra-violetas; Suporte: para encosto 
fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta 
resistência mecânica; Apoio: braço fixo de formato curvo fechado, 
com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero 
integral skin, texturizado; pré-polímero com toque macio e alta 
resistência ao rasgo; medidas: 250 x 50 mm (C x L); matéria prima 
totalmente isenta CFC; Base: longarina para banco componível 
de 3 lugares em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 
mm com acabamento de superfície pintado; Lateral para banco 
componível em aço; Material: fabricada por processo de solda 
sistema MIG em aço tubular oval 50 x 27 x 1,55 mm e suporte 
com 90 x 30 x 1,50 mm com acabamento de superfície pintado; 
Requisito: cada lateral com um par de deslizadores reguláveis 
totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à 
longarina através de parafusos M10 que possibilita a fixação em 
qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de 
manutenção; Ponteira: de acabamento para longarina injetada em 
polipropileno. Placa de fixação do assento junto à longarina para 
banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 
mm de grande resistência mecânica; Sistema: de acoplamento à 
longarina através de abraçadeira e parafusos M10, para fixação 
em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade 
de manutenção. Possui acoplamento para suporte de encosto 
tipo lâmina e fixação dos apoia braços diretamente no corpo da 
placa; Informações adicionais: todos os componentes fabricados 
em aço com acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso 
isento de metais pesados, (VOC¿s) compostos orgânicos voláteis 
ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e solventes, revestindo 
totalmente.

MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 165 930,00 153.450,00
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143.1
Cota 

Reservada

LONGARINA - Tipo: baixa 03 lugares com braços ; Assento: interno 
em madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada com pressão anatomicamente a quente; Espuma assento: 
injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 50 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura 
média de 40 mm; Capa: de proteção e acabamento injetada sob 
o assento em polipropileno texturizado; acabamento nas laterais 
do assento com costura; medidas: 460 x 460 mm (P x L); Encosto: 
interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência 
mecânica, conformado anatomicamente; Espuma encosto : 
injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura 
média de 40 mm; Medidas: 450 x 410 (L x A); Revestimento: do 
assento e encosto em couro ecológico microperfurado, polímeros 
a base de PVC, com gramatura de 700g/m², com espessura total 
de no mínimo 0,90mm, com proteção antifúngica, com aditivos 
antichamas e contra raios ultra-violetas; Suporte: para encosto 
fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta 
resistência mecânica; Apoio: braço fixo de formato curvo fechado, 
com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero 
integral skin, texturizado; pré-polímero com toque macio e alta 
resistência ao rasgo; medidas: 250 x 50 mm (C x L); matéria prima 
totalmente isenta CFC; Base: longarina para banco componível 
de 3 lugares em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 
mm com acabamento de superfície pintado; Lateral para banco 
componível em aço; Material: fabricada por processo de solda 
sistema MIG em aço tubular oval 50 x 27 x 1,55 mm e suporte 
com 90 x 30 x 1,50 mm com acabamento de superfície pintado; 
Requisito: cada lateral com um par de deslizadores reguláveis 
totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à 
longarina através de parafusos M10 que possibilita a fixação em 
qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de 
manutenção; Ponteira: de acabamento para longarina injetada em 
polipropileno. Placa de fixação do assento junto à longarina para 
banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 
mm de grande resistência mecânica; Sistema: de acoplamento à 
longarina através de abraçadeira e parafusos M10, para fixação 
em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade 
de manutenção. Possui acoplamento para suporte de encosto 
tipo lâmina e fixação dos apoia braços diretamente no corpo da 
placa; Informações adicionais: todos os componentes fabricados 
em aço com acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso 
isento de metais pesados, (VOC¿s) compostos orgânicos voláteis 
ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e solventes, revestindo 
totalmente.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 55 930,00 51.150,00

146
Cota 

Principal

MESA - Tipo: secretária formato L; Cor: marfim; Dimensões: tampo 
em laminado melaminico de alta pressão, MDF de alta densidade 
25mm com borda arrendondada no sistema post forming 180graus, 
medida 1500x1500x740mm.; Características adicionais: forte 
ergométrico cpom gaveteiro volante com base metálica com 
revestimento (superior e inferior) em melamínico, com 04 gavetas, 
gaveteiro volante confeccionado melamínico de alta pressão 25mm.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 210 524,33 110.109,30

146.1
Cota 

Reservada

MESA - Tipo: secretária formato L; Cor: marfim; Dimensões: tampo 
em laminado melaminico de alta pressão, MDF de alta densidade 
25mm com borda arrendondada no sistema post forming 180graus, 
medida 1500x1500x740mm.; Características adicionais: forte 
ergométrico cpom gaveteiro volante com base metálica com 
revestimento (superior e inferior) em melamínico, com 04 gavetas, 
gaveteiro volante confeccionado melamínico de alta pressão 25mm.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 70 524,33 36.703,10

149
Cota 

Principal

MESA - Tipo: L com 02 gavetas; Característica: tampo inteiriço em 
MDF 25mm, com revestimento superior e inferior em melaníno; 
Cor: marfim; Dimensões: 1200/600x1200/600x740mm (LxCxA).
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 195 675,67 131.755,65
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149.1
Cota 

Reservada

MESA - Tipo: L com 02 gavetas; Característica: tampo inteiriço em 
MDF 25mm, com revestimento superior e inferior em melaníno; 
Cor: marfim; Dimensões: 1200/600x1200/600x740mm (LxCxA).
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 65 675,67 43.918,55

151
Cota 

Principal

ARMÁRIO - Tipo: alto; Material: em mdf de 18mm de espessura 
fitado ; Dimensão: 900x500x1630; Quantidade de Porta: 2.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 179 686,63 122.906,77

151.1
Cota 

Reservada

ARMÁRIO - Tipo: alto; Material: em mdf de 18mm de espessura 
fitado ; Dimensão: 900x500x1630; Quantidade de Porta: 2.
MARCA/FABRICANTE: AFP

UND. 59 686,63 40.511,17

158
Cota 

Principal

ARMÁRIO - Material: madeira; Tamanho: 0,75 x 0,75 m.
MARCA/FABRICANTE: AFP UND. 165 467,57 77.149,05

158.1
Cota 

Reservada

ARMÁRIO - Material: madeira; Tamanho: 0,75 x 0,75 m.
MARCA/FABRICANTE: AFP UND. 55 467,57 25.716,35

VALOR TOTAL (R$) R$ 22.546.831,04
 
SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E AFP CONSTRUTORA INDÚSTRIA COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA – ME.
 
Macapá (AP), 17 de agosto de 2022.
Narson de Sá Galeno
Procurador Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-0826-0010-0112

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 145/2022-CLC/PGE 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
Ata de Registro de Preços n.º 145/2022-CLC/PGE
Processo SIGA n.º 00024/PGE/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA n.º 036/2022-CLC/PGE
Validade: 12 (doze) meses
 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, em cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto 
Governamental nº 3.182/16 e no Pregão Eletrônico n.º 036/2022-CLC/PGE, torna público o extrato da Ata de Registro de 
Preços (ARP) n.º 145/2022-CLC/PGE, do objeto abaixo relacionado, conforme especificação, valor e fornecedor:
 
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.091.260/0001-76.

Item Descrição Apresen
tação Quant. Preço 

Unit. (R$)
Preço 

Total (R$)

6.1
Cota Reservada

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material estrutura: aço; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; Material Assento: espuma injetada; Material 
Encosto: espuma injetada; Material revestimento assento e encosto: 
tecido; Tipo base: giratória; Tipo encosto: espaldar médio; Apoio de braço: 
com braços reguláveis; Cor: a definir; Regulagem vertical: com regulagem; 
Tipo sistema regulagem vertical: mecânica.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: QUALITY/PT-PA667/BV COMÉRCIO

UND. 240 634,46  152.270,40

15
Cota Exclusiva

SUPORTE - Cor: preto; Uso: TV lcd, led ou plasma; Medida em Polegada: 
26 a 70 polegadas; Deve acompanhar:: parafusos de segurança e 
acessórios para fixação da tv; distância mínima do suporte para tv da 
parede: mínimo 9,5cm e máxima de 47,5cm; deve possuir: ajuste do 
deslocamento paralelo para melhor posicionamento do suporte para tv; 
Material: aço carbono.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: ELG/FIXO UNIVERSAL PARA TV 14 Á 
84/ELG

UND. 551  119,99 66.114,49
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49
Cota Principal

MESA - Tipo: Com Suporte CPU e Estabilizador ; Medida: 
1200x600x745mm.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: GEBB WORK/0312+ACS2842/ GEBB 
WORK

UND. 229 466,81 106.899,49

49.1
Cota Reservada

MESA - Tipo: Com Suporte CPU e Estabilizador ; Medida: 
1200x600x745mm.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: GEBB WORK/0312+ACS2842/ GEBB 
WORK

UND. 76 466,81 35.477,56

53
Cota Principal

CADEIRA ESCRITÓRIO - Tipo: giratória com braços; Material estrutura: 
aço; Material Assento: madeira multilaminada e espuma injetada; Tipo 
encosto: espaldar alto.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: QUALITY/PT-PA803/BV COMÉRCIO

UND. 364 747,25 271.999,00

53.1
Cota Reservada

CADEIRA ESCRITÓRIO - Tipo: giratória com braços; Material estrutura: 
aço; Material Assento: madeira multilaminada e espuma injetada; Tipo 
encosto: espaldar alto.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: QUALITY/PT-PA803/BV COMÉRCIO

UND. 121 747,25 90.417,25

61
Cota Principal

ESTANTE - Material: de aço com 06 prateleiras com reforço: Estante 
desmontável em aço-corrosivo à base de fosfato ; Tipo: Aço.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/EDR-300/26/W3

UND. 968 365,70 353.997,60

61.1
Cota Reservada

ESTANTE - Material: de aço com 06 prateleiras com reforço: Estante 
desmontável em aço-corrosivo à base de fosfato ; Tipo: Aço.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/EDR-300/26/W3

UND. 322 365,70 117.755,40

65.1
Cota Reservada

MESA - Tipo: Para escritório Tipo Secretária em Estrutura BP.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: GEBB WORK/3.121.414/GEBB WORK UND. 75 288,66 21.649,50

72
Cota Principal

CADEIRA SOBRE LONGARINA - Material estrutura: aço; Acabamento 
Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material Assento: polipropileno 
ISO PP; Material Encosto: polipropileno ISO PP; Material revestimento 
assento e encosto: injeção termoplástica; Quantidade de assentos: 3 un; 
Tipo encosto: espaldar médio; Apoio de braço: sem braço; Cor: a definir.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: QUALITY/ AZ-PA63/BV COMÉRCIO

UND. 180 646,21 116.317,80

72.1
Cota Reservada

CADEIRA SOBRE LONGARINA - Material estrutura: aço; Acabamento 
Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material Assento: polipropileno 
ISO PP; Material Encosto: polipropileno ISO PP; Material revestimento 
assento e encosto: injeção termoplástica; Quantidade de assentos: 3 un; 
Tipo encosto: espaldar médio; Apoio de braço: sem braço; Cor: a definir.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: QUALITY/ AZ-PA63/BV COMÉRCIO

UND. 60 646,21 38.772,60

79.1
Cota Reservada

ARMÁRIO - Tipo: De aço com 02 portas ; Material: Com três reforços 
internos tipo ômega no sentido horizontal; Contendo: puxador estampado 
fixado na própria porta no sentido vertical, 01 (uma) prateleira fixa 
para travamento das portas e 03 (três) reguláveis a cada 50mm, com 
capacidade de 20 Kg por prateleira.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/AML-409/26/W3

UND. 107 1.102,46 117.963,22

83
Cota Principal

SOFÁ - Tipo: dois lugares; Forma: geométrica limpa, linhas retas, dois 
braços; Estrutura Interna: eucalipto tratado reflorestado, fechamentos 
deverão ser em madeira de pinus tratado e reflorestado.; Assento: fixos 
com sistema de molas e almofadas do encosto fixas. As espumas serão 
sustentadas por cintas elásticas revestidas em poliéster e/ou nylon. Pés 
em madeira maciça fixados com parafuso na estrutura inferior; Densidade: 
espuma laminada e poliuretano flexível, de 45 a 50 kg/m³, espuma isenta 
de CFC; Revestimento: couro sintético micro perfurado, na cor a definir, 
com 1,0 mm de espessura e gramatura aproximada de 500 gr/m², com alta 
resistência; Dimensão: Largura 1550mm; Profundidade 880mm; Altura 
total 800mm; Largura do braço 200mm.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: ENJOY/30.300 2L ZEUS/ENJOY

UND. 54 2.115,19 114.220,26

83.1
Cota Reservada

SOFÁ - Tipo: dois lugares; Forma: geométrica limpa, linhas retas, dois 
braços; Estrutura Interna: eucalipto tratado reflorestado, fechamentos 
deverão ser em madeira de pinus tratado e reflorestado.; Assento: fixos 
com sistema de molas e almofadas do encosto fixas. As espumas serão 
sustentadas por cintas elásticas revestidas em poliéster e/ou nylon. Pés 
em madeira maciça fixados com parafuso na estrutura inferior; Densidade: 
espuma laminada e poliuretano flexível, de 45 a 50 kg/m³, espuma isenta 
de CFC; Revestimento: couro sintético micro perfurado, na cor a definir, 
com 1,0 mm de espessura e gramatura aproximada de 500 gr/m², com alta 
resistência; Dimensão: Largura 1550mm; Profundidade 880mm; Altura 
total 800mm; Largura do braço 200mm.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: ENJOY/30.300 2L ZEUS/ENJOY

UND. 17 2.115,19 35.958,23
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84.1
Cota Reservada

ARMÁRIO AÇO - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-
ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 1,98 m; Largura: 0,60 m; Profundidade: 0,40 m; 
Quantidade colunas: 02 un; Quantidade portas: 08 un; Cor: a definir; 
Aplicação: roupeiro; Movel planejado: não; Características adicionais: 
fechamento com pitão para cadeado.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/RMLI-2+RMLC-2/W3

UND. 127 1.099,21 139.599,67

86
Cota Principal

ARMÁRIO AÇO - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-
ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 1,50 m; Largura: 0,75 m; Profundidade: 0,40 m; 
Quantidade prateleiras: 3 un; Quantidade portas: 02 un; Cor: cinza; 
Aplicação: roupeiro; Movel planejado: não; Características adicionais: 
fechamento com pitão para cadeado.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/AML-408/W3

UND. 288 976,04 281.099,52

86.1
Cota Reservada

ARMÁRIO AÇO - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-
ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 1,50 m; Largura: 0,75 m; Profundidade: 0,40 m; 
Quantidade prateleiras: 3 un; Quantidade portas: 02 un; Cor: cinza; 
Aplicação: roupeiro; Movel planejado: não; Características adicionais: 
fechamento com pitão para cadeado.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/AML-408/W3

UND. 95 976,04 92.723,80

92
Cota Principal

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material estrutura: aço industrial; Material 
Assento: madeira multilaminada e espuma injetada; Material Encosto: 
madeira multilaminada e espuma injetada; Material revestimento assento 
e encosto: tecido em polipropileno; Tipo base: giratória com 5 rodízios 
duplos; Tipo encosto: espaldar médio; Apoio de braço: com braço; Cor: 
preto; Regulagem vertical: com regulagem; Tipo sistema regulagem 
vertical: a gás; Características adicionais: com capa de proteção em 
polipropileno.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: QUALITY/PT-PA667/BV COMÉRCIO

UND. 596 822,14 489.995,44

93.1
Cota Reservada

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material estrutura: aço; Material Assento: 
espuma poliuretano injetado; Material Encosto: espuma poliuretano 
injetado; Material revestimento assento e encosto: tecido; Tipo base: 
giratória; Tipo encosto: espaldar médio; Apoio de braço: sem braço; Cor: 
preto; Regulagem vertical: com regulagem.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: QUALITY/PT-PA667/BV COMÉRCIO

UND. 192 656,24 125.998,08

95.1
Cota Reservada

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material estrutura: tubo aço; Tratamento 
Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura 
eletrostática epóxi; Material Assento: madeira e espuma poliuretano; 
Material Encosto: espuma poliuretano injetado; Material revestimento 
assento e encosto: tecido 100% poliéster mesclado; Tipo base: giratória 
com 5 rodízios duplos; Tipo encosto: espaldar alto; Apoio de braço: com 
braços reguláveis; Cor: preto; Regulagem vertical: com regulagem; Tipo 
sistema regulagem vertical: a gás; Características adicionais: inclinação 
para encosto e para assento regulagem.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: QUALITY/PT-PA798/BV COMÉRCIO

UND. 235 714,63 167.938,05

104.1
Cota Reservada

ESTANTE METÁLICA - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 0,90 m; Largura: 0,9 m; Profundidade: 
0,3 m; Cor: cinza; Quantidade prateleiras: 3 un; Características adicionais: 
com reforço e capacidade de 25 kg por bandeja.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/KIT C-900/20 + PS-300/22/W3

UND. 258 266,84 68.844,72

105.1
Cota Reservada

ESTANTE METÁLICA - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 1,80 m; Largura: 0,9 m; Profundidade: 
0,3 m; Cor: cinza; Quantidade prateleiras: 5 un; Características adicionais: 
com reforço e capacidade de 25 kg por bandeja.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/KIT C-1830/20 + KIT PR-
300/25PR6/W3

UND. 183 399,45 73.099,35

106
Cota Principal

ESTANTE METÁLICA - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 2,0 m; Largura: 0,9 m; Profundidade: 
0,3 m; Cor: cinza; Quantidade prateleiras: 6 un; Características adicionais: 
prateleiras reguláveis.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/EDR-300/26/W3

UND. 1.053 450,00 473.850,00
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106.1
Cota Reservada

ESTANTE METÁLICA - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 2,0 m; Largura: 0,9 m; Profundidade: 
0,3 m; Cor: cinza; Quantidade prateleiras: 6 un; Características adicionais: 
prateleiras reguláveis.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/EDR-300/26/W3

UND. 350 450,00 157.500,00

111.1
Cota Reservada

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.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: QUALITY/CZ - PA466/BV COMÉRCIO

UND. 62 801,61 49.699,82

115.1
Cota Reservada

MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: 
fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática 
epóxi; Material tampo: MDF; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 
0,75 m; Largura: 1,20 m; Profundidade: 0,60 m; Acabamento bordas: 
perfil de PVC; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características 
adicionais: sapatas niveladoras.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: GEBB WORK/3.121.414/GEBB WORK

UND. 86 334,10 28.732,60

124
Cota Principal

ARMÁRIO - Tipo: roupeiro; Dimensão: 1970 x 1200 x 420 mm (A x L X 
P); Porta: 16 portas pequenas; Acompanha: confeccionado em chapa de 
aço 22, pintura eletrostática com tratamento antiferrugem, dispositivo com 
chave.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/RMLI-4/2+RMLC-4/2X3/W3

UND. 910 1.685,33 1.533.650,30

124.1
Cota Reservada

ARMÁRIO - Tipo: roupeiro; Dimensão: 1970 x 1200 x 420 mm (A x L X 
P); Porta: 16 portas pequenas; Acompanha: confeccionado em chapa de 
aço 22, pintura eletrostática com tratamento antiferrugem, dispositivo com 
chave.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: W3/RMLI-4/2+RMLC-4/2X3/W3

UND. 303 1.685,33 510.654,99

125
Cota Principal

ARMÁRIO - Tipo: Roupeiro; Portas: 04 portas.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: QUALITY/PA-258/BV COMÉRCIO UND. 216 1.007,40 217.598,40

157
Cota Principal

ARMÁRIO - Material: madeira; Tamanho: 1,50 x 0,70 m.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: GEBB WORK/LEX8116.1414/GEBB 
WORK

UND. 180 903,33 162.599,40

157.1
Cota Reservada

ARMÁRIO - Material: madeira; Tamanho: 1,50 x 0,70 m.
MARCA/MODELO/FABRICANTE: GEBB WORK/LEX8116.1414/GEBB 
WORK

UND. 60 903,33 54.199,80

VALOR TOTAL (R$) 6.267.596,74
 
SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI - 
EPP.
 
Macapá (AP), 17 de agosto de 2022.
Narson de Sá Galeno
Procurador Geral do Estado do Amapá
 
HASH: 2022-0826-0010-0104

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 146/2022-CLC/PGE 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
Ata de Registro de Preços n.º 146/2022-CLC/PGE
Processo SIGA n.º 00024/PGE/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA n.º 036/2022-CLC/PGE
Validade: 12 (doze) meses
 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, em cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
Decreto Governamental nº 3.182/16 e no Pregão Eletrônico n.º 036/2022-CLC/PGE, torna público o extrato da Ata 
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de Registro de Preços (ARP) n.º 146/2022-CLC/PGE, do objeto abaixo relacionado, conforme especificação, valor e 
fornecedor:
 
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: G R LOBATO – ME - CNPJ: 31.734.960/0001-09.

Item Descrição Apresen
tação Quant. Preço 

Unit. (R$)
Preço 

Total (R$)

1            
Cota

Principal

ARMÁRIO - Tipo: suspenso para cozinha; Material: aço; Dimensão: 
mínima de 1200 x 550 x 300 mm (C x A x P); Prateleira: 01 interna em aço; 
Quantidade de Porta: 3.
Marca: ITATIAIA.

UND. 405 567,33 229.768,65

1.1
Cota Reservada

ARMÁRIO - Tipo: suspenso para cozinha; Material: aço; Dimensão: 
mínima de 1200 x 550 x 300 mm (C x A x P); Prateleira: 01 interna em aço; 
Quantidade de Porta: 3.
Marca: ITATIAIA.

UND. 135 567,33 76.589,55

6
Cota

Principal

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material estrutura: aço; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; Material Assento: espuma injetada; Material 
Encosto: espuma injetada; Material revestimento assento e encosto: tecido; 
Tipo base: giratória; Tipo encosto: espaldar médio; Apoio de braço: com 
braços reguláveis; Cor: a definir; Regulagem vertical: com regulagem; Tipo 
sistema regulagem vertical: mecânica.
Marca: PLAXMETAL.

UND. 720 634,46 456.811,20

9
Cota

Principal

CAMA - Tipo: Conjugada BOX solteiro com mola: Cama BOX conjugada 
solteiro com mola, Baú e cama auxiliar; Tamanho: 60x88x188 cm.
Marca: ORTOBOM.

UND. 315 997,19 314.114,85

9.1
Cota Reservada

CAMA - Tipo: Conjugada BOX solteiro com mola: Cama BOX conjugada 
solteiro com mola, Baú e cama auxiliar; Tamanho: 60x88x188 cm.
Marca: ORTOBOM.

UND. 105 997,19 104.704,95

14           
Cota

Principal   

MESA COPA/COZINHA - Material estrutura: aço carbono; Material tampo: 
granito; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,77 m; Largura: 1,40 m; 
Profundidade: 0,75 m; Quantidade de assentos: 6 un; Tipo assentos: fixo; 
Material Assento: tubo aço, espuma d13; Revestimento assento: courvin; 
Cor: a definir; Movel planejado: não.
Marca: GEBBWORK.

UND. 472 1.322,58 624.257,76

14.1        
Cota

Reservada

MESA COPA/COZINHA - Material estrutura: aço carbono; Material tampo: 
granito; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,77 m; Largura: 1,40 m; 
Profundidade: 0,75 m; Quantidade de assentos: 6 un; Tipo assentos: fixo; 
Material Assento: tubo aço, espuma d13; Revestimento assento: courvin; 
Cor: a definir; Movel planejado: não.
Marca: GEBBWORK.

UND. 157 1.322,58 207.645,06

39            
Cota

Principal

CADEIRA - Tipo: fixa sem apoia braço, estrutura pé em “S”.
Marca: PLAXMETAL. UND. 528 478,09 252.431,52

39.1        
Cota Reservada

CADEIRA - Tipo: fixa sem apoia braço, estrutura pé em “S”.
Marca: PLAXMETAL. UND. 175 478,09 83.665,75

45           
Cota

Principal

RACK DE PAREDE PARA SWITCH - Tamanho: 3U; Material: estrutura 
soldada em aço; Altura: 200 mm; Profundidade: 300 mm; Garantia on site: 
12 meses; Características adicionais: altura útil em U - 3U = 133,35mm, 
SAE 1020 0,75/0,9mm de esp. Porta frontal embutida, armação em aço 
0,75mm de esp., com visor em acrílico fumê 2,0mm de esp., com fecho 
e chave. Laterais removíveis 0,75mm de esp. com aletas de ventilação e 
fecho rápido. Porta em Acrílico. Pintura epóxi-pó texturiza.
Marca: ELETRO SHOP.

UND. 186 401,35 74.651,10

45.1        
Cota Reservada

RACK DE PAREDE PARA SWITCH - Tamanho: 3U; Material: estrutura 
soldada em aço; Altura: 200 mm; Profundidade: 300 mm; Garantia on site: 
12 meses; Características adicionais: altura útil em U - 3U = 133,35mm, 
SAE 1020 0,75/0,9mm de esp. Porta frontal embutida, armação em aço 
0,75mm de esp., com visor em acrílico fumê 2,0mm de esp., com fecho 
e chave. Laterais removíveis 0,75mm de esp. com aletas de ventilação e 
fecho rápido. Porta em Acrílico. Pintura epóxi-pó texturiza
Marca: ELETRO SHOP.

UND. 62 401,35 24.883,70

62           
Cota

Principal

MESA - Tipo: “L”; Medida: 1400x1400x600x600x740mm.
Marca: GEBBWORK. UND. 267 753,33 201.139,11

62.1       
Cota Reservada

MESA - Tipo: “L”; Medida: 1400x1400x600x600x740mm.
Marca: GEBBWORK. UND. 88 753,33 66.293,04



Sexta-feira, 26 de Agosto de 2022Seção 01• Nº 7.740Diário Oficial

25 de 152

87
 Cota

Principal
e

87.1
Cota Reservada

(UNIFICADA)

ARMÁRIO COPA / COZINHA - Material: aço; Tratamento Superficial: 
fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática 
epóxi; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,50 m; Largura: 0,90 m; 
Profundidade: 0,40 m; Cor: branca; Quantidade portas: 02 un; Quantidade 
prateleiras: 1 un.
Marca: ITATIAIA.

UND. 337 338,16 113.959,92

95
Cota

Principal

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material estrutura: tubo aço; Tratamento 
Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura 
eletrostática epóxi; Material Assento: madeira e espuma poliuretano; 
Material Encosto: espuma poliuretano injetado; Material revestimento 
assento e encosto: tecido 100% poliéster mesclado; Tipo base: giratória 
com 5 rodízios duplos; Tipo encosto: espaldar alto; Apoio de braço: com 
braços reguláveis; Cor: preto; Regulagem vertical: com regulagem; Tipo 
sistema regulagem vertical: a gás; Características adicionais: inclinação 
para encosto e para assento regulagem.
Marca: PLAXMETAL.

UND. 705 714,63 503.814,15

99
Cota

Principal

CADEIRA SOBRE LONGARINA - Material estrutura: tubo aço; Acabamento 
Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Material Assento: espuma poliuretano injetado; Material 
Encosto: espuma poliuretano injetado; Material revestimento assento 
e encosto: tecido 100% poliéster; Quantidade de assentos: 3 un; Tipo 
encosto: espaldar baixo; Apoio de braço: sem braço; Cor: cinza-preto.
Marca: PLAXMETAL.

UND. 506  835,22 422.621,32

99.1        
Cota Reservada

CADEIRA SOBRE LONGARINA - Material estrutura: tubo aço; Acabamento 
Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Material Assento: espuma poliuretano injetado; Material 
Encosto: espuma poliuretano injetado; Material revestimento assento 
e encosto: tecido 100% poliéster; Quantidade de assentos: 3 un; Tipo 
encosto: espaldar baixo; Apoio de braço: sem braço; Cor: cinza-preto.
Marca: PLAXMETAL.

UND. 168 835,22 140.316,96

100         
Cota

Principal

CADEIRA SOBRE LONGARINA - Material estrutura: tubo aço; Acabamento 
Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Material Assento: espuma poliuretano injetado; Material 
Encosto: espuma poliuretano injetado; Material revestimento assento 
e encosto: tecido 100% poliéster; Quantidade de assentos: 4 un; Tipo 
encosto: espaldar baixo; Apoio de braço: sem braço; Cor: preto.
Marca: PLAXMETAL.

UND. 420 1.287,55 540.771,00

100.1      
Cota Reservada

CADEIRA SOBRE LONGARINA - Material estrutura: tubo aço; Acabamento 
Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Material Assento: espuma poliuretano injetado; Material 
Encosto: espuma poliuretano injetado; Material revestimento assento 
e encosto: tecido 100% poliéster; Quantidade de assentos: 4 un; Tipo 
encosto: espaldar baixo; Apoio de braço: sem braço; Cor: preto.
Marca: PLAXMETAL.

UND. 139 1.287,55 178.969,45

101         
Cota

Principal

CADEIRA SOBRE LONGARINA - Material estrutura: tubo aço; Acabamento 
Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Material Assento: espuma poliuretano injetado; Material 
Encosto: espuma poliuretano injetado; Material revestimento assento 
e encosto: tecido 100% poliéster; Quantidade de assentos: 5 un; Tipo 
encosto: espaldar baixo; Apoio de braço: sem braço; Cor: preto.
Marca: PLAXMETAL.

UND. 420 1.482,82 622.784,40

101.1     
Cota Reservada

CADEIRA SOBRE LONGARINA - Material estrutura: tubo aço; Acabamento 
Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Material Assento: espuma poliuretano injetado; Material 
Encosto: espuma poliuretano injetado; Material revestimento assento 
e encosto: tecido 100% poliéster; Quantidade de assentos: 5 un; Tipo 
encosto: espaldar baixo; Apoio de braço: sem braço; Cor: preto.
Marca: PLAXMETAL.

UND. 139 1.482,82 206.111,98

129      
 Cota

Principal

CAMA - Tipo: beliche; Material: madeira; Comprimento: 1,90 m; Largura: 
0,80 m; componentes: protetor lateral e escada de acesso; Características 
adicionais: altura mínima entre uma cama e outra: 0,90 m; Altura: 1,60 m.
Marca: PRÓPRIA.

UND. 390 703,00 274.170,00

129.1   
Cota Reservada

CAMA - Tipo: beliche; Material: madeira; Comprimento: 1,90 m; Largura: 
0,80 m; componentes: protetor lateral e escada de acesso; Características 
adicionais: altura mínima entre uma cama e outra: 0,90 m; Altura: 1,60 m.
Marca: PRÓPRIA.

UND. 130 703,00 91.390,00
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145
Cota

Principal

CAMA - Tipo: beliche; Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 1,50 m (C 
x L x A); Material: aço tubular; Características adicionais: com escada de 
acesso para a cama superior em aço e estrado, compatível com colchão 
D33 padrão 18 x 88 x 188 cm (A x L x P).
Marca: PRÓPRIA.

UND. 360 733,00 263.880,00

145.1     
Cota Reservada

CAMA - Tipo: beliche; Dimensões aproximadas: 1,90 x 0,90 x 1,50 m (C 
x L x A); Material: aço tubular; Características adicionais: com escada de 
acesso para a cama superior em aço e estrado, compatível com colchão 
D33 padrão 18 x 88 x 188 cm (A x L x P).
Marca: PRÓPRIA.

UND. 120 733,00 87.960,00

155         
Cota

 Principal

CAMA - Tipo: solteiro; Material: madeira; Comprimento: 1,90 m; Largura: 
0,90 m; componentes: acompanha colchonete.
UNIDADE: UNIDADE.

UND. 420 700,00 294.000,00

155.1     
Cota Reservada

CAMA - Tipo: solteiro; Material: madeira; Comprimento: 1,90 m; Largura: 
0,90 m; componentes: acompanha colchonete.
Marca: PRÓPRIA.

UND. 140 700,00 98.000,00

160
Cota

Exclusiva

CAMA - Tipo: solteiro com grade de proteção; Material: madeira maciça; 
Comprimento: 1,90 m; Largura: 0,90 m; Características adicionais: estrado 
reforçado de madeira e sistema antirruido.
Marca: PRÓPRIA.

UND. 115 443,20 50.968,00

VALOR TOTAL (R$) 6.606.673,42
 
SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E G R LOBATO – ME.
 
Macapá (AP), 17 de agosto de 2022.
Narson de Sá Galeno
Procurador Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-0826-0010-0113

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 147/2022-CLC/PGE 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
Ata de Registro de Preços n.º 147/2022-CLC/PGE
Processo SIGA n.º 00024/PGE/2021
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA n.º 036/2022-CLC/PGE
Validade: 12 (doze) meses
 
A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, em cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
Decreto Governamental nº 3.182/16 e no Pregão Eletrônico n.º 036/2022-CLC/PGE, torna público o extrato da Ata 
de Registro de Preços (ARP) n.º 147/2022-CLC/PGE, do objeto abaixo relacionado, conforme especificação, valor e 
fornecedor:
 
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.527.426/0001-72.

Item Descrição Apresen
tação Quant. Preço 

Unit. (R$)
Preço 

Total (R$)
22

Cota
Principal

CADEIRA - Tipo: Espaldar baixo giratória com braço.
MARCA: PLAXMETAL. UND. 537 474,86 254.999,82

22.1
Cota

Reservada

CADEIRA - Tipo: Espaldar baixo giratória com braço.
MARCA: PLAXMETAL. UND. 178 474,86 84.525,08

26
Cota

Principal

ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: estrutura e tampo em MDF; Quantidade de 
Porta: 2; Cor: cinza.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 499 367,35 183.307,65
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26.1
Cota

Reservada

ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: estrutura e tampo em MDF; Quantidade de 
Porta: 2; Cor: cinza.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 166 367,35 60.980,10

40
Cota

Principal

LONGARINA - Tipo: 03 lugares em polipropileno sem braços; Assento: em 
resina termoplástica polipropileno de alta resistência à ruptura por flexão 
ou fadiga, ao impacto boa estabilidade térmica e alta resistência química 
e a solventes pigmentado em diversas cores; na parte frontal a fixação na 
estrutura (chassi) através 3 ¿ganchos¿; Capa: coberturas de solda (que 
deixam imperceptíveis as soldas entre os tubos), injetadas em resina 
termoplástica, polipropileno (PP) de alta resistência à ruptura por flexão ou 
fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência 
química e a solventes; Medidas: 441 x 432 mm (L x P). Encosto conformado 
anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) de alta 
resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa 
estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes pigmentado em 
diversas cores;; Base: em aço espessura de 3,5 mm e com largura mínima 
de 70 mm para resistência necessária ao produto; trave fabricada em tubo 
retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm; dimensões 3 lugares 1600 
mm (2 pés laterais), com acabamento de pintura epóxi na cor preta sapatas 
reguláveis; Material: em tubo metálico, com sapatas com regulagem de altura 
e trave metálica de suporte pés fabricados com tubo elíptico curvado com 
as dimensões 30 x 60 mm e espessura de 1,90 mm soldado através de um 
sistema MIG/MAG oblongo com dimensões 30 x 90 mm e espessura 1,90 
mm; chapa 20 x 82,5 x 4,65 mm ; Informações adicionais: pés através de 2 
parafusos M10 x 18mm. Trave para a fixação da parte superior da longarina 
com uma chapa com medidas mínimas de 172 x 230 mm e espessura de 
2,65 mm com 4 furos oblongos com medidas 8 x 16mm e 4 furações M8 a 
fim de fixar através de 4 parafusos M8 x 15 mm o ¿U¿; Pintura : com pintura 
eletrostática em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfotizado), as 
partes metálicas com película de aproximadamente 50 a 100 mícrons com 
propriedades resistência a agentes químicos; ponteiras de acabamento dos 
tubos injetadas em polietileno de alta densidade na cor preta; Estrutura: fixação 
através encaixe sob pressão na estrutura (chassi) em dois pontos em uma 
extremidade do encosto (lado direito e lado esquerdo) sem parafuso aparente 
com 2 parafusos de medidas 4,2 mm x 19 mm para fixação do encosto fixados 
na parte inferior do encosto ficando os mesmo 441 x 300 mm (L x A) .
MARCA: PLAXMETAL.

UND. 540 586,67 316.801,80

40.1
Cota

Reservada

Longarina - Tipo: 03 lugares em polipropileno sem braços; Assento: em 
resina termoplástica polipropileno de alta resistência à ruptura por flexão 
ou fadiga, ao impacto boa estabilidade térmica e alta resistência química 
e a solventes pigmentado em diversas cores; na parte frontal a fixação 
na estrutura (chassi) através 3 ¿ganchos¿; Capa: coberturas de solda 
(que deixam imperceptíveis as soldas entre os tubos), injetadas em resina 
termoplástica, polipropileno (PP) de alta resistência à ruptura por flexão ou 
fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência 
química e a solventes; Medidas: 441 x 432 mm (L x P). Encosto conformado 
anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) de alta 
resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao  impacto, boa 
estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes pigmentado em 
diversas cores;; Base: em aço espessura de 3,5 mm e com largura mínima 
de 70 mm para resistência necessária ao produto; trave fabricada em tubo 
retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm; dimensões 3 lugares 1600 
mm (2 pés laterais), com acabamento de pintura epóxi na cor preta sapatas 
reguláveis; Material: em tubo metálico, com sapatas com regulagem de 
altura e trave metálica de suporte pés fabricados com tubo elíptico curvado 
com as dimensões 30 x 60 mm e espessura de 1,90 mm soldado através de 
um sistema MIG/MAG oblongo com dimensões 30 x 90 mm e espessura 1,90 
mm; chapa 20 x 82,5 x 4,65 mm ; Informações adicionais: pés através de 2 
parafusos M10 x 18mm. Trave para a fixação da parte superior da longarina 
com uma chapa com medidas mínimas de 172 x 230 mm e espessura de 
2,65 mm com 4 furos oblongos com medidas 8 x 16mm e 4 furações M8 a 
fim de fixar através de 4 parafusos M8 x 15 mm o ¿U¿; Pintura : com pintura 
eletrostática em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfotizado), 
as partes metálicas com película de aproximadamente 50 a 100 mícrons 
com propriedades resistência a agentes químicos; ponteiras de acabamento 
dos tubos injetadas em polietileno de alta densidade na cor preta; Estrutura: 
fixação através encaixe sob pressão na estrutura (chassi) em dois pontos 
em uma extremidade do encosto (lado direito e lado esquerdo) sem parafuso 
aparente com 2 parafusos de medidas 4,2 mm x 19 mm para fixação do 
encosto fixados na parte inferior do encosto ficando os mesmo 441 x 300 
mm (L x A).
MARCA: PLAXMETAL.

UND. 180 586,67 105.600,60
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41
Cota

Principal

MESA - Tipo: Auxiliar Gabinete Executivo Com Gaveteiro; Medida: 
1150x600x740mm.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 336 410,71 137.998,56

41.1
Cota

Reservada

MESA - Tipo: Auxiliar Gabinete Executivo Com Gaveteiro; Medida: 
1150x600x740mm.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 112 410,71 45.999,52

42
Cota

Principal

MESA - Tipo: Auxiliar Gabinete Executivo Com Gaveteiro; Medida: 
1150x600x740mm.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 284 389,36 110.578,24

42.1
Cota

Reservada

Mesa - Tipo: Auxiliar Gabinete Executivo Com Gaveteiro; Medida: 
1150x600x740mm.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 94 389,36 36.599,84

48
Cota

Principal

MESA RETANGULAR - Material estrutura: MDP BP; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDP BP; espessura tampo: 15 
mm; Acabamento bordas: perfil de PVC; Cor: a definir; Quantidade gavetas: 
2 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Largura: 1,0 m; Profundidade: 
0,60 m; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características 
adicionais: pés em aço.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 282 483,87 136.451,34

48.1
Cota

Reservada

MESA RETANGULAR - Material estrutura: MDP BP; Acabamento Estrutura: 
pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDP BP; espessura tampo: 15 
mm; Acabamento bordas: perfil de PVC; Cor: a definir; Quantidade gavetas: 
2 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Largura: 1,0 m; Profundidade: 
0,60 m; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características 
adicionais: pés em aço.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 93 483,87 44.999,91

79
Cota

Principal

ARMÁRIO - Tipo: De aço com 02 portas ; Material: Com três reforços internos 
tipo ômega no sentido horizontal; Contendo: puxador estampado fixado na 
própria porta no sentido vertical, 01 (uma) prateleira fixa para travamento 
das portas e 03 (três) reguláveis a cada 50mm, com capacidade de 20 Kg 
por prateleira .
MARCA: W3.

UND. 323 1.102,46 356.094,58

84
Cota

Principal

ARMÁRIO AÇO - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-
ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 1,98 m; Largura: 0,60 m; Profundidade: 0,40 m; 
Quantidade colunas: 02 un; Quantidade portas: 08 un; Cor: a definir; 
Aplicação: roupeiro; Movel planejado: não; Características adicionais: 
fechamento com pitão para cadeado.
MARCA: W3.

UND. 384 1.100,00 422.400,00

90
Cota

Principal

ARQUIVO ESCRITÓRIO – Material: aço; Tratamento Superficial: 
fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 1,33 m; Largura: 0,46 cm; Profundidade: 
0,60 m; Cor: cinza; Quantidade gavetas: 4 um; Aplicação: pastas suspensas; 
Características adicionais: com fechadura.
MARCA: W3.

UND. 367 1.185,28 434.997,76

90.1
Cota

Reservada

ARQUIVO ESCRITÓRIO - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Dimensões: aproximadas; Altura: 1,33 m; Largura: 0,46 cm; Profundidade: 
0,60 m; Cor: cinza; Quantidade gavetas: 4 un; Aplicação: pastas suspensas; 
Características adicionais: com fechadura.
MARCA: W3.

UND. 122 1.185,28 144.604,16

92.1
Cota

Reservada

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material estrutura: aço industrial; Material 
Assento: madeira multilaminada e espuma injetada; Material Encosto: 
madeira multilaminada e espuma injetada; Material revestimento assento e 
encosto: tecido em polipropileno; Tipo base: giratória com 5 rodízios duplos; 
Tipo encosto: espaldar médio; Apoio de braço: com braço; Cor: preto; 
Regulagem vertical: com regulagem; Tipo sistema regulagem vertical: a gás; 
Características adicionais: com capa de proteção em polipropileno.
MARCA: PLAXMETAL.

UND. 198 767,67 151.998,66

93
Cota

Principal

CADEIRA ESCRITÓRIO - Material estrutura: aço; Material Assento: espuma 
poliuretano injetado; Material Encosto: espuma poliuretano injetado; Material 
revestimento assento e encosto: tecido; Tipo base: giratória; Tipo encosto: 
espaldar médio; Apoio de braço: sem braço; Cor: preto; Regulagem vertical: 
com regulagem.
MARCA: PLAXMETAL.

UND. 577 760,83 438.998,91
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96
Cota

Principal

CADEIRA FIXA - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintado em epóxi; Material Assento: 
madeira e espuma injetada; Material Encosto: madeira e espuma injetada; 
Material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster; Densidade 
espuma assento e encosto: alta; Tipo base: fixo; Tipo encosto: espaldar 
baixo; Apoio de braço: sem braço; Cor: preto; Características adicionais: 
encosto separado, ligado por tubo de aço, sapatas injetadas em polietilieno 
nos pés.
MARCA: PLAXMETAL.

UND. 852 353,35 301.054,20

96.1
Cota

Reservada

CADEIRA FIXA - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintado em epóxi; Material Assento: 
madeira e espuma injetada; Material Encosto: madeira e espuma injetada; 
Material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster; Densidade 
espuma assento e encosto: alta; Tipo base: fixo; Tipo encosto: espaldar 
baixo; Apoio de braço: sem braço; Cor: preto; Características adicionais: 
encosto separado, ligado por tubo de aço, sapatas injetadas em polietilieno 
nos pés.
MARCA: PLAXMETAL.

UND. 283 353,35 99.998,05

97
Cota

Principal

CADEIRA FIXA - Material estrutura: tubo aço; Tratamento Superficial: 
fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Material Assento: espuma poliuretano injetado; Material Encosto: espuma 
poliuretano injetado; Material revestimento assento e encosto: couro sintético; 
Densidade espuma assento e encosto: alta; Tipo base: fixa contínua; Tipo 
encosto: espaldar médio; Tipo pé: formato curvo de “s”; Apoio de braço: sem 
braço; Cor: preto.
MARCA: PLAXMETAL.

UND. 587 634,64 372.533,68

98
Cota

Principal

CADEIRA FIXA - Material estrutura: tubo aço; Tratamento Superficial: 
fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Material Assento: espuma poliuretano injetado; Material Encosto: espuma 
poliuretano injetado; Material revestimento assento e encosto: tecido 100% 
poliéster mesclado; Densidade espuma assento e encosto: alta; Tipo base: 
fixa contínua; Tipo encosto: espaldar médio; Tipo pé: formato curvo de “s”; 
Apoio de braço: com braço; Cor: cinza-preto.
MARCA: PLAXMETAL.

UND. 587 766,60 449.994,20

104
Cota

Principal

ESTANTE METÁLICA - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 0,90 m; Largura: 0,9 m; Profundidade: 0,3 m; Cor: 
cinza; Quantidade prateleiras: 3 un; Características adicionais: com reforço e 
capacidade de 25 kg por bandeja.
MARCA: W3.

UND. 777 266,84 207.334,68

105
Cota

Principal

ESTANTE METÁLICA - Material: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado 
anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Dimensões: 
aproximadas; Altura: 1,80 m; Largura: 0,9 m; Profundidade: 0,3 m; Cor: 
cinza; Quantidade prateleiras: 5 un; Características adicionais: com reforço e 
capacidade de 25 kg por bandeja.
MARCA: W3.

UND. 552 358,69 197.996,88

114
Cota

Principal

MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: 
fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Material tampo: MDF; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,70 m; 
Largura: 0,50 m; Profundidade: 0,40 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; 
Aplicação: impressora / microcomputador; Movel planejado: não.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 254 196,80 49.987,20

115
Cota

Principal

MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: 
fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Material tampo: MDF; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; 
Largura: 1,20 m; Profundidade: 0,60 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; 
Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características adicionais: 
sapatas niveladoras.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 259 316,60 81.999,40

116
Cota

Principal

MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: 
fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Material tampo: MDF; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; 
Largura: 1,40 m; Profundidade: 0,60 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; 
Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características adicionais: 
sapatas niveladoras.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 699 577,58 403.728,42
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116.1
Cota

Reservada

MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: 
fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; 
Material tampo: MDF; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; 
Largura: 1,40 m; Profundidade: 0,60 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; 
Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características adicionais: 
sapatas niveladoras.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 232 577,58 133.998,56

117
Cota

Principal

MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento
Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura 
eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Cor: cinza; Quantidade gavetas: 2 
un; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Largura: 1,20 m; Profundidade: 
0,60 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; Aplicação: escritório; Movel 
planejado: não; Características adicionais: gavetas com corrediças, 
puxadores e fechadura com chaves; sapatas niveladoras.
MARCA: GEBB WORK.

UND. 313 495,20 154.997,60

125.1
Cota 

Reservada

ARMÁRIO - Tipo: Roupeiro; Portas: 04 portas.
MARCA: W3. UND. 72 1.041,66 74.999,52

VALOR TOTAL (R$) R$ 5.996.558,92
 
SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ E OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 
EPP.
 
Macapá (AP), 17 de agosto de 2022.
Narson de Sá Galeno
Procurador Geral do Estado do Amapá
 
HASH: 2022-0826-0010-0105

PORTARIA Nº 09/2022-CG/PGE

O PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 159, II, e art. 166,II, 
todos da Lei Complementar nº 089, de 01 de julho de 2015, e,

Considerando o teor da deliberação contida na ata da 49ª sessão ordinária do Conselho Superior da Procuradoria 
Geral do Estado, ocorrida no dia 24 de junho de 2022, com ata publicada no DOE n. 7.722, referente ao Processo 
Administrativo n. 0019.0143.3167.0001/2022.

RESOLVE:

Art. 1º.Designar ALEXANDRE MARTINS SAMPAIO, Procurador do Estado, matrícula funcional nº 0096256-2, PAULO 
ROBERTO FONTENELE MAIA, Procurador do Estado, matrícula funcional nº 0092756-2, HENDERSOM HENRIQUE 
DE MOURA CUTRIM, Procurador do Estado, matrícula funcional nº0096411-5, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão de Sindicância Punitiva, destinada a apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos de que trata 
o Processo Administrativo 0019.0143.3167.0001/2022, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos 
trabalhos.

Art. 2º. Designar o servidor FRANKMAR PINHO DE SOUZA, integrante do quadro de servidores efetivos do Governo 
do Estado do Amapá, matrícula funcional nº  00681644-03, para secretariar os trabalhos da comissão.

Parágrafo único. Em seus impedimentos eventuais, a Secretária da comissão de que trata esta portaria será substituída 
pelo servidor HADAMILTON SALOMÃO ALMEIDA, integrante do quadro de servidores efetivos do Governo do Estado 
do Amapá, matrícula funcional nº 0121671-6.

Art. 3º. Havendo necessidade, o Presidente da Comissão deverá ser dispensado da distribuição de processos na 
respectiva procuradoria especializada uma vez por quinzena, no dia previamente escolhido em consenso com os 
demais membros, para dedicar-se aos trabalhos da Comissão, observado, todavia, os atos ordinários anteriormente 
agendados ao mesmo.

§1º. Havendo necessidade de reunião, oitiva de testemunhas ou prática de outros atos em dias e horários de expediente, 
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o Presidente comunicará tal situação ao Procurador 
Chefe da Secretaria Geral, que, naquele dia, excluirá, 
da distribuição de processos os respectivos membros da 
Comissão, ressalvando-se, nesse caso, os atos que já 
tenham sido anteriormente designados ou agendados.

§2º. Observado o disposto no caput e no §1º, as reuniões, 
oitivas de testemunhas e demais atos nos quais todos os 
membros da Comissão devam estar presentes ocorrerão 
no mesmo dia em que o Presidente da Comissão for 
dispensado da distribuição de processo, devendo-
se observar, nessa situação, o limite máximo de duas 
dispensas mensais.

§3º. No que couber, semelhante procedimento ao 
mencionado no caput será adotado em relação ao servidor 
indicado como secretário da comissão, hipótese em que o 
Procurador Chefe da respectiva especializada estipulará 
a forma de compensação ou adequação do horário.

Art. 4º.Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Procurador do Estado Corregedor, em 26 de 
agosto de 2022.
DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO
Procurador do Estado Corregedor

HASH: 2022-0826-0010-0173

PORTARIA N.º 163, DE 23 DE JUNHO 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 350101.0077.2324.0518/2022 
DPI - DGPC,

R E S O L V E:

Art. 1º. HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
RAFAEL LUTIANI CORDEIRO DO CARMO, Agente de 
Polícia Civil – NOC/DGPC, Matrícula n.º 914037 e JORGE 
CRISTÓVÃO BARBOSA SILVA, Agente Administrativo 
– NOC/DGPC, SIAPE n.º 1017408, que se deslocaram 
desta capital Macapá/AP até o município de Porto Grande/
AP, no dia 31.05.2022, 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 01 (uma) diária a 
cada servidor.

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

HASH: 2022-0826-0010-0163

PORTARIA N.º 213, DE 22 DE AGOSTO DE 2022, DA 
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DGPC

Designa servidores para atuarem como fiscais de contrato.

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 
em cumprimento à legislação, em especial aos termos do 
Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, e tendo 
em vista o Ofício n.º 350101.0077.2320.0337/2022 DAA 
- DGPC,

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar os servidores ROBEVAL DUARTE 
TOURINHO, Agente de Polícia Civil - Patrimônio/DGPC, 
Matrícula n.º 947466 e PAULO DA SILVA TRINDADE, 
Datilógrafo - Patrimônio/DGPC, Matrícula n.º 1019229, 
para atuarem como Fiscais de Contrato, no que tange ao 
Processo n.º 0043.0417.2326.0012/2022 - CPL/DGPC, 
que tem como objeto a aquisição de colchões para 
atender as necessidades das Unidades da Polícia Civil do 
Estado do Amapá, com contrato firmado entre o ESTADO 
DO AMAPÁ, por intermédio da DELEGACIA GERAL DE 
POLÍCIA CIVIL, e a Empresa GR LOBATO ME, CNPJ nº 
31.734.960/0001-09.

Art. 2º. A atuação dos fiscais é de 12 (doze) meses, a 
contar de 22.08.2022.

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

HASH: 2022-0826-0010-0160

PORTARIA N.º 214, DE 23 DE AGOSTO 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, Decreto 
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n.° 1182, de 23.04.2018, publicado no DOE n.° 6666, e 
tendo em vista o Ofício n.º 350101.0077.2158.0786/2022 
DGPC/GAB - DGPC,

R E S O L V E:

Art. 1º. HOMOLOGAR o deslocamento das servidoras 
ÁUREA UCHÔA VIANA, Delegada de Polícia Civil - 
DR CCIBER/DPE, Matrícula nº 1146033, MARCELA 
ANGELA DA CRUZ PIMENTEL, Agente de Polícia Civil 
– CECCOR/DGPC, Matrícula n.º 947490 e ALEXANDRA 
DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO, Agente 
de Polícia Civil - GAB/DGPC, Matrícula n.º 947407, 
desta Capital Macapá à Brasília/DF, com a finalidade 
de participar de cursos na temática de Inteligência de 
Segurança Pública-ISP.

Art. 2º. De acordo com a Lei n.º 0066, de 03 de maio de 
1993, Lei n.º 0883, de 23 de março de 2005, e Decreto n.º 
1450, de 29.03.2022, publicado no DOE n.º 7636, autorizo 
o pagamento de 07 (diárias) individuais às servidoras 
ÁUREA UCHÔA VIANA e MARCELA ANGELA DA 
CRUZ PIMENTEL, visto terem se deslocado no período 
de 14 a 20.08.2022 e 06 (diárias) individuais à servidora 
ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO, 
que se deslocará no período de 11 a 17.09.2022.

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

HASH: 2022-0826-0010-0145

PORTARIA N.º 215, DE 23 DE AGOSTO 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, Decreto 
n.° 1182, de 23.04.2018, publicado no DOE n.° 6666, e 
tendo em vista o Ofício nº 350101.0077.2332.0115/2022 
PATRIMÔNIO - DGPC,

R E S O L V E:

Art. 1º. HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
ROBEVAL DUARTE TOURINHO, Agente de Polícia 
Civil - ATP/DGPC, Matricula n.º 947466 e PAULO DA 
SILVA TRINDADE, Datilógrafo - ATP/DGPC, Matricula n.º 
1019229 que se deslocaram desta Capital aos municípios 
de Amapá/AP, Calçoene/AP e Oiapoque/AP, no período 
15 a 18.08.2022, para realizarem inventário de bens 
móveis permanentes da carga patrimonial no Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa, das Delegacias de 
Polícia daqueles municípios.

Art. 2º. De acordo com a Lei n.º 0066, de 03 de maio de 
1993, Lei n.º 0883, de 23 de março de 2005, e Decreto n.º 
1450, de 29.03.2022, publicado no DOE n.º 7636, autorizo 
o pagamento de 04 (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: 2022-0826-0010-0123

PORTARIA N.º 216, DE 24 DE AGOSTO 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, Decreto 
n.° 1182, de 23.04.2018, publicado no DOE n.° 6666, e 
tendo em vista o Ofício n.º 350101.0077.2324.0698/2022 
DPI - DGPC,

R E S O L V E:

Art. 1º. HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
ÍTALO FERREIRA DA SILVA, Oficial de Polícia Civil - 
DIJS/DPI, Matrícula n.º 9624449; WELLIGTON BENJO 
DA CRUZ, Agente de Polícia Civil - 1ª DPS/DPI, Matrícula 
n.º 9694870; ELIAS MENDONÇA DE BRITO, Agente 
de Polícia Civil - 1ª DPS/DPI, Matrícula n.º 9673652 e 
MARIANA RIBEIRO BARROS, Agente de Polícia Civil 
- 1ª DPS/DPI, Matrícula n.º 9694838 que se deslocaram 
desta Capital ao município de Ferreira Gomes/AP, no 
período de 05 a 07.08.2022, em missão policial.

Art. 2º. De acordo com a Lei n.º 0066, de 03 de maio de 
1993, Lei n.º 0883, de 23 de março de 2005, e Decreto 
n.º 1450, de 29.03.2022, publicado no DOE n.º 7636, 
autorizo o pagamento de 03 (três) 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: 2022-0826-0010-0142

PORTARIA N.º 217, DE 25 DE AGOSTO DE 2022, DA 
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DGPC

Homologa o deslocamento de servidora 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, Decreto 
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n.° 1182, de 23.04.2018, publicado no DOE n.° 6666, e 
tendo em vista o Ofício n.º 350101.0077.2529.0256/2022 
CORREGE-DORIA - DGPC,

R E S O L V E:

Art. 1º. HOMOLOGAR o deslocamento da servidora 
SHEILA VASQUES DE OLIVEIRA, Delegada de Polícia 
Civil - CORREGEPOL/DGPC, Matrícula n.º 908827, 
que se deslocará desta Capital à cidade de Salvador/
BA, no período de 14 a 16.09.2022, para participar do II 
Encontro Nacional de Corregedores-Gerais dos Órgãos 
de Segurança Pública e Defesa Social dos Estados e do 
Distrito Federal.

Art. 2º. De acordo com a Lei n.º 0066, de 03 de maio de 
1993, Lei n.º 0883, de 23 de março de 2005, e Decreto n.º 
1450, de 29.03.2022, publicado no DOE n.º 7636, autorizo 
o pagamento de 04 (quatro) diárias à servidora.

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

HASH: 2022-0826-0010-0126

PORTARIA Nº 220, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, DA 
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPA

Prorroga a Portaria n. 187/2022-GAB DGPC para análise 
e continuidade do processo de Promoção de Agentes 
e Oficiais de Polícia para as classes subsequentes da 
carreira.

O DELEGADO–GERAL DE POLICIA CIVIL, ANTONIO 
UBERLANDIO DE AZEVEDO GOMES, usando das suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, incisos 
XVIII e XIX, da Lei Orgânica 0883, de 23 de março de 
2005 e pelo Decreto n.º 1182, publicado no DOE n.º 6666, 
e

CONSIDERANDO a solicitação contida no OFÍCIO Nº 
350101.0077.3774.0004/2022 COMISSÃO AGENTES E 
OFICIAIS – DGPC, quanto à prorrogação de prazo para a 
entrega da lista final;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 dias, a contar de 23/08/2022, 
o prazo para a Comissão de Promoção dos Agentes e 
Oficiais de Polícia Civil elaborar as listas de antiguidade 
e merecimento.

Registre-se. Publique-se e de ciência aos membros da 
Comissão de Promoção.
ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES
Delegado-Geral de Polícia Civil

HASH: 2022-0826-0010-0180

PORTARIA Nº 318/2022 - ADIANTAMENTO/DOF/PMAP

A COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Governamental nº 2408, de 16 de maio de 
2022, publicado no DOE nº 7668, de 16 de maio de 2022.

CONSIDERANDO o contido no Ofício nº 195– DA-PMAP, 
de 25 de julho de 2022 e prévia autorização de concessão 
de adiantamento à Diretoria Administrativa efetuada pelo 
Comando da PMAP.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder adiantamento em nome de EDILSON 
MENDES PANTOJA – CAP PM nos termos do inciso I, do 
artigo 3º, da Lei nº 0624, de 31 de outubro de 2001 e artigo 
1º, § 1º do Decreto nº 3547, de 14 de novembro de 2001, 
no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), destinados a 
custear despesas miúdas de pronto pagamento com 
Serviços de Terceiros – Pessoa Física, objetivando a 
manutenção e administração da Diretoria Administrativa 
da Polícia Militar do Estado do Amapá.

Art. 2º – O adiantamento concedido deverá ser aplicado 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da 
data do crédito na conta especial do responsável pelo 
Adiantamento.

Art. 3º – A referida despesa deverá ser empenhada na 
Fonte de Recursos 0101 (FPE), Programa de Trabalho 
1.34.101.06.122.0004.2308.160000, na Natureza de 
Despesa 339036 (Serviços de Terceiros – Pessoa Física), 
no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Art. 4º – O responsável pelo adiantamento deverá prestar 
contas e encaminhar o processo de Adiantamento à 
Divisão de Contratos e Convênios/DA/PMAP, dentro de 
10 (dez) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil 
após o vencimento do prazo fixado para sua aplicação, 
constante no Art. 2º desta Portaria.

Art. 5º – Publique-se e cumpra-se.

Quartel em Macapá – AP, 26 de agosto de 2022.
HELIANE BRAGA DE ALMEIDA – CEL QOPMC
Comandante-Geral da PMAP

HASH: 2022-0826-0010-0121

PORTARIA Nº 319/2022 - ADIANTAMENTO/DOF/PMAP

A COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Governamental nº 2408, de 16 de maio de 
2022, publicado no DOE nº 7668, de 16 de maio de 2022.
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CONSIDERANDO o contido no Ofício nº 734/2022– 
DSAU/PMAP, de 26 de julho de 2022 e prévia autorização 
de concessão de adiantamento à Diretoria de Saúde 
efetuada pelo Comando da PMAP.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder adiantamento em nome de MAURO 
PINHEIRO DE SANTANA – CAP PM nos termos do 
inciso I, do artigo 3º, da Lei nº 0624, de 31 de outubro 
de 2001 e artigo 1º, § 1º do Decreto nº 3547, de 14 de 
novembro de 2001, no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil 
reais), destinados a custear despesas miúdas de pronto 
pagamento com Material de Consumo, objetivando a 
manutenção e administração da Diretoria de Saúde da 
Polícia Militar do Estado do Amapá.

Art. 2º – O adiantamento concedido deverá ser aplicado 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da 
data do crédito na conta especial do responsável pelo 
Adiantamento.

Art. 3º – A referida despesa deverá ser empenhada na 
Fonte de Recursos 0101 (FPE), Programa de Trabalho 
1.34.101.06.122.0004.2308.160000, na Natureza de 
Despesa 339030 (Material de consumo), no valor de R$ 
2.000,00 (Dois mil reais).

Art. 4º – O responsável pelo adiantamento deverá prestar 
contas e encaminhar o processo de Adiantamento à 
Divisão de Contratos e Convênios/DA/PMAP, dentro de 
10 (dez) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil 
após o vencimento do prazo fixado para sua aplicação, 
constante no Art. 2º desta Portaria.

Art. 5º – Publique-se e cumpra-se.

Quartel em Macapá – AP, 26 de agosto de 2022.
HELIANE BRAGA DE ALMEIDA – CEL QOPMC
Comandante-Geral da PMAP

HASH: 2022-0826-0010-0209

PORTARIA Nº 508/2022-FREBOM/CBMAP                   

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 2821, 12 de agosto de 2016, 
Lei nº 0624, de 31 de outubro de 2001 e regulamentada 
pelo Decreto nº 03547, de 14 de novembro 2001.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder adiantamento em nome do 1º TEN 
QOCBM GUSTAVO SOUSA DE MATOS, matrícula nº 
1195603, no valor de R$ 6.546,12 (seis mil, quinhentos 
e quarenta e seis e doze centavos), destinados a 
custear despesas de pronto pagamento para atender as 
demandas do 5º Grupamento Bombeiro Militar – 5ºGBM/
CBMAP.

Art. 2º - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.

Art. 3º- A referida despesa deverá ser empenhada 
na Fonte de Recurso 240, Programa de trabalho 
36301.06.122.0004.2504, elemento de despesa 33.90.30 
– Material de Consumo R$ 6.546,12 (seis mil, quinhentos 
e quarenta e seis e doze centavos).

Art. 4º - O responsável pelo adiantamento deverá 
apresentar prestação de conta junto a Divisão de 
Orçamento e Finanças (DOF), dentro de 10 (dez) 
dias úteis, contados do término do prazo de aplicação 
constante no Art. 2º desta Portaria.

Dê-se ciência, registre-se e publique-se.                                                                                                 
Macapá-AP, 23 de agosto de 2022. 
WAGNER COELHO PEREIRA - CEL QOCBM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2022-0826-0010-0131
PUBLICIDADE
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Secretaria de Fazenda

ACÓRDÃO: 015/2022

PROCESSO: 0162562017-9

A.I. 10900000.09.00000074/2017-22

RECURSO DE OFÍCIO: 002/2022

CRÉDITO TRIBUTÁRIO: R$ 199.250,46

INT.: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIB. LTDA

CAD/ICMS-AP: 03.030.616-7

RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR: ALECK MARTINS DIAS

DATA DO JULGAMENTO: 10/08/2022

EMENTA: ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. 
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E 
ACESSÓRIA. DECADÊNCIA PARCIAL. O direito da 
Fazenda Pública extingue-se, 5 (cinco) anos contados 
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido feito, nos termos do art. 173, 
I, do CTN e Enunciado da Súmula 1 do CERF/AP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o 
Conselho Estadual de Recursos Fiscais – CERF/AP, 
por unanimidade de votos de seus membros presentes, 
conheceu do recurso de ofício para, no mérito, dar-lhe 
provimento, e julgar a ação fiscal parcialmente procedente 
e reformar a decisão 016/2018 – JUPAF/SEFAZ, 
mantendo-se assim reconhecida a decadência em relação 
aos períodos de janeiro, fevereiro, março, maio, julho e 
setembro de 2011 e a homologação do crédito constituído 
referente ao fato gerador de dezembro de 2011.

Participaram do julgamento, Presidente do CERF/ AP, 
Itamar Costa Simões; Procurador Fiscal Dr. Rennan 
da Fonseca Melo, Conselheiro Relator Aleck Martins 
dias; e demais Conselheiros: Ademar Caetano da 
Silva Júnior, Heber Segeti Pimentel, João Bittencourt 
da Silva, Daniel Braz de Araújo, Ubiracy de Azevedo 
Picanço Júnior, Franck José Saraiva de Almeida e 
Raimundo Simão Batista.

Participaram da aprovação do acórdão, Presidente do 
CERF/ AP, Itamar Costa Simões; Procurador Fiscal Dr. 
Rennan da Fonseca Melo, Conselheiro Relator Aleck 
Martins dias; e demais Conselheiros: Jean Carlos Brito, 
Heber Segeti Pimentel, João Bittencourt da Silva, Daniel 
Braz de Araújo, Ubiracy de Azevedo Picanço Júnior, Franck 
José Saraiva de Almeida e Raimundo Simão Batista.

Sala das Sessões do Conselho Estadual de Recursos 
Fiscais do Amapá – CERF/AP, em Macapá, 11 de agosto 
de 2022.

Aleck Martins Dias          
Conselheiro Relator  

Itamar Costa Simões
Presidente/CERF/AP

HASH: 2022-0826-0010-0210

ACÓRDÃO: 017/2022

RECURSO DE OFÍCIO: 05/2022

PROCESSO: 0021962019-9  

AUTO DE INF. N° 10900000.11.00000057/2019-35

RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

INTERESSADA: TROPICAL MAT. DE CONST. LTDA

RELATOR: DANIEL BRAZ DE ARAÚJO

DATA DO JULGAMENTO: 03/08/2022

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. ICMS POR 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. 
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. EXTINÇÃO DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO (ART. 156, 
I, CTN e Enunciado da Súmula 2 do CERF/AP).

Comprovada a improcedência dos lançamentos com 
a constatação de pagamentos/recolhimentos por meio 
de diligências. Não provimento do recurso de ofício e 
manutenção da decisão da JUPAF em seus integrais 
termos, tendo vista ocorrência de hipótese de extinção do 
crédito tributário pelo pagamento na forma do art.156, I, 
CTN e Enunciado da Súmula 2 CERF/AP.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados, e discutidos os presentes autos, o Conselho 
Estadual de Recursos Fiscais CERF/AP, por unanimidade de 
votos de seus membros, conheceu do recurso de ofício, para, 
no mérito, negar-lhe provimento, confirmando a Decisão nº 
052/2022 – JUPAF/AP, tornando extinto o crédito tributário 
referente ao Auto de Infração nº 10900000.11.00000057/2019-
35, tendo em vista o pagamento do imposto, com a 
consequente extinção do crédito (art.156, I, CTN e Enunciado 
da Súmula 2 CERF/AP).

Participaram do julgamento o Presidente do CERF/AP, 
Itamar Costa Simões, o Procurador Fiscal, Dr. Rennan 
da Fonseca Melo; demais conselheiros: Daniel Braz de 
Araújo (Relator), Jean Carlos Brito, Francisco Rocha de 
Andrade, João Bittencourt da Silva, Ubiracy de Azevedo 
Picanço Junior, Aleck Martins Dias, Franck José Saraiva 
de Almeida e Moacir Coutinho Ribeiro.

Participaram da aprovação do acórdão Presidente do 
CERF/AP, Itamar Costa Simões, o Procurador Fiscal, Dr. 
Rennan da Fonseca Melo; demais conselheiros: Daniel 
Braz de Araújo (Relator), Jean Carlos Brito, Heber Segeti 
Pimentel, João Bittencourt da Silva, Ubiracy de Azevedo 
Picanço Junior, Aleck Martins Dias, Franck José Saraiva 
de Almeida e Raimundo Simão Batista.

Sala de sessões do Conselho Estadual de Recursos 
Fiscais do Amapá - CERF-AP, em 11 de agosto de 2022.

DANIEL BRAZ DE ARAÚJO   
Cons. Redator/CERF/AP

ITAMAR COSTA SIMÕES                                                                       
Presidente/CERF/AP

HASH: 2022-0826-0010-0193

ATO DECALARATÓRIO Nº 2022.000061/SEFAZ

Altera o Regime Especial de procedimentos fiscais 
concedido à empresa AMAPAPETROTRADING LTDA, 
através do Ato Declaratório nº 2022.000048/SEFAZ, 
referente ao cumprimento de obrigações fiscais relativas 
ao ICMS, na forma que especifica.

O SECRETÁRIO DEESTADO DA FAZENDA, tendo em 
vista as disposições do art. 244 da Lei nº 400/97, e de 
acordo com o que lhe faculta o artigo 415, do Decreto nº 
2269/98 -RICMS; e

Considerando que o regime especial ora postulado não 
prejudicará a segurança e a garantia do interesse da 
Administração Pública Estadual, estando resguardado 
o atendimento aos princípios de maior simplicidade 
e adequação em face da natureza das operações 
e prestações a cargo da requerente, observado a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Considerando que o disposto no Parecer Fiscal 
nº2022.01.00.00104, objeto da alteração conforme   
processo nº 28730.0117062022-1, e que não causa 
prejuízo ao Erário Estadual, não dificulta ou impede a ação 
do Fisco, nem contraria norma expressa da legislação;

DECLARA:

Cláusula primeira – Acláusula segunda do Ato Declaratório 
nº 2022.000048/SEFAZ passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula segunda. A beneficiária fica autorizada por este 
Ato Declaratório a importar do exterior, os produtos Óleo 
Diesel (NCM: 2710.19.2); Gasolina (NCM: 2710.12.5); 
Naftas (NCM: 2710.12.41 e 2710.12.49); Aromáticos de 
Alcatrão de Hulha (NCM: 2707.99.90); Óleo de Petróleo 
Parcialmente Refinado (NCM: 2210.19.99); Óleos Brutos 
de Petróleo ou Minerais-Condensado (NCM: 2709.00.10 e 
2709.00.90), N-Metillanilina (NCM: 2921.42.90) e Metanol 
Álcool Metílico (NCM 2905.11.00),devendo seguir as 
regras constantes das respectivas normas da Agência 
Nacional de Petróleo - ANP, para a importação destes 
produtos.”

Cláusula segunda - A cláusula décima do Ato declaratório 
N° 2022.000048SEFAZ, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula décima. Na hipótese da ocorrência de 
operações na modalidade de   importação sobencomenda 
ou por conta e ordem e terceiros com os produtos Óleo 
Diesel(NCM: 2710.19.2); Gasolina (NCM: 2710.12.5); 
Naftas (NCM: 2710.12.41 e 2710.12.49); Aromáticos de 
Alcatrão de Hulha (NCM: 2707.99.90); Óleo de Petróleo 
Parcialmente Refinado (NCM: 2210.19.99); Óleos Brutos 
de Petróleo ou Minerais-Condensado (NCM: 2709.00.10 
e 2709.00.90), N-Metillanilina (NCM: 2921.42.90) e 
Metanol Álcool Metílico (NCM 2905.11.00) o recolhimento 
do ICMS Por Substituição Tributária obedecerá as regras 
definidas no Convênio ICMS 110/2007 e na legislação 
tributária pertinente, conforme jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (STF), pacificada e aplicada no Estado 
do Amapá.”

Clausula terceira. O Regime Especial entra em vigor na 
data da publicação deste Ato Declaratório no Diário Oficial 
do Estado.Macapá (AP), 25 de agosto de 2022.

Eduardo Corrêa Tavares
Secretário de Estado da Fazenda.

HASH: 2022-0826-0010-0102
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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 222/2022-SETRAP,  de 16 de 
Agosto de 2022, publicada no Diário Oficial  nº 7.733 de 
17/08/2022, que passa a vigorar com a seguinte alteração:

ONDE SE LÊ:

” NILSON JOSE FERNANDES OLIVEIRA     Chefe de 
Residência -CDI-3”

LEIA-SE:

“ ELDENOR TORRES DE CARVALHO           Resp. Ativ.
II/DOV – CDI-2”

Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 26 DE AGOSTO DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUSA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado de Transporte

HASH: 2022-0826-0010-0114

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2022-SETRAP

PARTES: Secretaria de Estado de Transportes – 
CONTRATANTE e Econ Construtora Ltda - CONTRATADA. 
OBJETO: Execução da obra de reconstrução das pontes 
em madeira de lei sobre os Igarapés Piaçacá I, com 5 
metros de extensão por 4,60 metros de largura e Piaçacá 
II, com 15 metros de extensão por 4,60 metros de largura, 
na Colônia Agrícola do Matapi, linha C, no município de 
Porto Grande –AP. VALOR: R$ 293.533,61 Duzentos e 
noventa e três mil quinhentos e trinta e três reais e 
sessenta e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Programa: 21.101.1.26.782.0030.1051.160000.4.4.90.51
.0.101. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados 
a partir da data da assinatura. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 002/2022- CPL/SETRAP, 
cujo resultado foi homologado em data de 12/08/2022, 
pelo Sr. Secretário de Estado de Transportes, conforme 
consta do Processo Administrativo acima mencionado, 
submetendo-se as partes às disposições constantes da 
Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, 
às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às Normas 

vigentes na SETRAP. ASSINAM: Benedito Arisvaldo 
Souza Conceição – Secretário/SETRAP e Daniela da 
Silva Rodrigues – Repres. Econ Construtora Ltda. 
ASSINATURA: 26/08/2022.

Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Secretário – SETRAP

HASH: 2022-0826-0010-0134

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
033/2021-SETRAP

PARTES: Secretaria de Estado de Transportes – 
CONTRATANTE e Construtora e CMT Engenharia Eireli 
- CONTRATADA. OBJETO: ADIÇÃO DE VALOR referente 
à revisão do contrato em fase de obras, com reflexo 
financeiro na ordem de 17,14% (dezessete vírgula quatorze 
por cento). VALOR ADITADO: 15.997.343,79 (Quinze 
milhões novecentos e noventa e sete mil trezentos 
e quarenta e três reais e setenta e nove centavos). 
NOVO VALOR DO CONTRATO: R$ 109.342.730,00 
(Cento e nove milhões trezentos e quarenta e dois 
mil setecentos e trinta reais). DOTAÇÃO: 21.101.1.26.
782.0030.1038.160000. 4.4.90.51.0.101. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 65, Inciso I, “b”, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. ASSINAM: Benedito 
Arisvaldo Souza Conceição – Secretário/SETRAP e 
Francisco José de Moura Filho – Titular e Responsável 
Técnico – CMT Engenharia Eireli. ASSINATURA: 
26/08/2022

Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Secretário – SETRAP

HASH: 2022-0826-0010-0161

PORTARIA Nº 237/2022-SETRAP

O SECRETÁRIO DE ESTADO  DE TRANSPORTES DO 
GOVERNO DO AMAPA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº. 0795 de 26 de Março de 2018,

CONSIDERANDO a celebração do Termo de Colaboração 
nº 001/2022  – SETRAP/ GEA-CCEP,  entre a Secretaria 
de Estado de Transportes - SETRAP e o Conselho 
da Comunidade na Execução Penal da Comarca de 
Macapá -CCEP, tem como objetivo a inclusão social de 
100(CEM) REEDUCANDOS QUE CUMPREM PENA 
EM REGIME ABERTO, SEMIABERTO E EGRESSOS 
DO REGIME PRISIONAL DO ESTADO DO AMAPA, por 
meio de capacitação laboral, que atuarão nas Rodovias 
Estaduais, Prédios Públicos, áreas institucionais e outros 
da competências da SETRAP, nos serviços demandados 
pelo ESTADO-(SETRAP/GEA).

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 66 e 67 da 
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Lei Nº 8.666/93, que disciplinam a execução, fiscalização 
e acompanhamento de obras e serviços no âmbito dos 
contratos celebrados com órgão da administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores abaixo relacionados 
para fiscalizarem os serviços durante a vigência do 
Termo de Colaboração nº 001/2022-SETRAP/GEA-
CCEP, observando o fiel cumprimento do Contrato e as 
especificações constantes.

OZEIAS CAMPOS SALVIANO

WILSON ROBSON DIAS MALCHER

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura , com efeitos retroativos a data de 
17/06/2022.
 
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 25 de Agosto de 2022
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0826-0010-0150

PORTARIA Nº 231/2022-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 do Servidor 
abaixo relacionado,  da Sede de suas atribuições Macapá/
AP, até o Município de CALÇOENE-AP  , com o objetivo  
de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços do 
Ramal do Lourenço , no período de  17 a 20/08/2022.

ODILIO ANDRADE BONFIM FILHO Tec. em Infraestrutura

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

MACAPÁ-AP, 23 DE AGOSTO  DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário  de Estado de Transportes

HASH: 2022-0826-0010-0091

PORTARIA Nº 232/2022-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, para viajarem   da Sede de suas 
atribuições Macapá/AP, até o município de CALÇOENE 
- AP, com o objetivo de executarem o serviço de 
recuperação e manutenção no Ramal do Lourenço , no 
período de  19/08 a 02/09/2022.

OZIEL CAVALCANTE GONÇALVES Chefe de Residência 
– CDI-3

CLARINDO DE JESUS S. DOS SANTOS Aux. Oper. 
Serv. Diversos

JOSE ALMIR LOPES CARNEIRO Motorista Oficial

LUIZ ALBERTO SOUZA DE JESUS Aux. Administrativo

PAULO SÉRGIO LOPES Agente de Portaria

LOURIVAL MENDES PANTOJA Agente de Portaria

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

MACAPÁ-AP, 23 DE  AGOSTO  DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado  de Transportes

HASH: 2022-0826-0010-0092

PORTARIA Nº 234/2022-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,para viajarem   da Sede de suas 
atribuições Macapá/AP, até o município de PORTO 
GRANDE - AP, com o objetivo de executarem o serviço 
de recuperação e manutenção no referido município , no 
período de  19/08 a 02/09/2022.

PEDRO PAULO PAIXÃO DE LIMA Operador de Máquinas 
Pesadas

JEREMIAS FERREIRA DE SOUZA Artífice de Mecânica

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO LOPES Motorista Oficial

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

MACAPÁ-AP, 23 DE  AGOSTO  DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado  de Transportes



Sexta-feira, 26 de Agosto de 2022Seção 02• Nº 7.740Diário Oficial

39 de 152

HASH: 2022-0826-0010-0093

PORTARIA Nº 235/2022-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 JARI-AP  , com 
o objetivo de executarem serviços de  conservação em 
diversos Ramais e Ruas , no período de  22 a 31/08/2022.

RAIMUNDO NONATO MARTINS Chefe de Residência – 
CDI-3

JUSCELINO DA SILVA COSTA Tecnico em Infraestrutura

RAIMUNDO MARLUCIO DA S. MONTEIRO Motorista 
Oficial

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

MACAPÁ-AP, 23 DE AGOSTO  DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário  de Estado de Transportes

HASH: 2022-0826-0010-0094

PORTARIA Nº 236/2022-SETRAP

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

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR  o  Servidor CARLOS AUGUSTO 
DE ALMEIDA LIMA, Chefe da DITRAER/DT/SETRAP – 
CDS-2 , para viajar   da Sede de suas atribuições Macapá/
AP, até as cidades de  UBERLANDIA - MG e BRAGANÇA 
PAULISTA-SP , com o objetivo de verificar a conclusão 
dos serviços na Aeronave do GEA de prefixo PP-EIX, que 
se encontra em manutenção na Oficina da Voar Aviation 
Ltda. em Uberlândia e posteriormente irá se deslocar até 
a cidade de Bragança Paulista, com objetivo de receber 
e transladar para Macapá a Aeronave do GEA de Prefixo 
PT-WJZ Citation II , no período de 29/08 a 02/09/2022 .

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

MACAPÁ-AP, 24 DE AGOSTO  DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-0826-0010-0095

Secretaria de urismoT

PORTARIA Nº 029/2022 – SETUR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1550, 
de 10 de abril de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 027/2022 – 
SETUR, publicada no Diário Oficial do Estado nº 7.737, 
seção 02, pág. 6, de 23 de agosto de 2022.

Art. 2º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

Macapá/AP, 26 de agosto de 2022.
ROSA JANAÍNA DE LACERDA MARCELINO ABDON
SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO
DECRETO Nº 1550/2019-GEA

HASH: 2022-0826-0010-0168

Secretaria de Segurança

PORTARIA Nº 042/2022-GAB/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, com uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 123, Incisos I e II da Constituição 
Estadual e Decreto nº 3804/2022 de 19 de agosto de 2022.

CONSIDERANDO o teor do OFÍCIO Nº 
360101.0076.1022.0119/2022 CMDO – CBMAP, o qual 
apresenta a servidora abaixo relacionada para execer 
suas funções nesta Secretaria de Estado da Justiça e 
Segurança Pública – SEJUSP;

CONSIDERANDO que a lotação e designação de função 
de servidores cedidos por órgãos da Administração 
Pública a esta Secretaria de Estado são realizadas 
através de ato administrativo do Secretário de Segurança 
Pública do Estado do Amapá;

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR a militar RAYSSA ALLYNNE PEREIRA 
RACHID – 3º SGT QPCBM FEM , matrícula nº 943886 
pertencente ao quadro de servidores efetivos do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Amapá à disposição 
desta Secretaria de Estado, para desempenhar a função 
de Profissional de Saúde Embarcado, considerando que a 
militar possui Pós-Graduação em Urgência e Emergência.
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Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Macapá-AP, 25 de agosto de 2022.
José Jucá de Mont’Alverne Neto – CEL BM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do 
Amapá, em exercício

HASH: 2022-0826-0010-0088

Secretaria de Infraestrutura

EDITAL Nº 003/2022 TERCEIRA E ÚLTIMA CHAMADA 
DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOCUMENTAL 
PARA COMPOR O PROGRAMA HABITACIONAL PAC/
FNHIS-ATURIÁ. 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
no uso de suas atribuições, tendo em vista a contida no 
CONTRATO/CAIXA Nº 226.552.57/2007 DO PROJETO 
DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO – PAC e FUNDO 
NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 
FNHIS, do Bairro ATURIÁ, RESOLVE:

I. Tornar público que os 512 (Quinhentos e Doze) 
beneficiários Cadastrados na listagem de estudo 
social realizados nos anos de 2021 e 2022 (Em anexo 
II) compareçam na SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA localizada à Avenida FAB nº 1276, 
Bairro Centro, CEP: 68906-005 Núcleo de Apoio a Projeto 
Técnico Social – Coordenadoria de Habitação – NAPTS/
COOHA - Macapá/AP no período de 29/08/2022 á 
31/08/2022, no horário de 08:00h ás 11:00h de segunda 
ás sextas-feiras (exceto feriados e pontos facultativos) 
conforme os termos indicados nos subitens deste capítulo, 
bem como em Anexo II, os nomes dos beneficiários 
que realizaram estudo social nos anos de 2021 e 2022 
respectivamente a se fazerem presentes:

a) O comparecimento na data prevista será permitido 
somente ao respectivo beneficiário solicitante, no qual 
possui um cadastro em seu nome e seus dados, na data 
e horário de sua convocação, mediante apresentação de:

a.1) Documento original com foto;

a.2) Certificado de Contagem e ou documentação 
proveniente do cadastro.

b) Não será permitida, em hipótese alguma, telefonemas, 
e-mails ou outros meios de comunicação se não presencial 
justificando presença;

c) O atendimento dos beneficiários será feito por 
determinada ordem de chegada, nas datas e o local 
imposto neste edital;

d) O Beneficiário será informado pelos técnicos 

responsáveis da Secretaria, bem como sanar suas 
dúvidas;

e) Na sala de atendimento, não será permitida a presença 
de terceiros a não ser em casos de pessoas com 
deficiência, os acompanhantes poderão aguardar na sala 
de espera;

f) Em caso de Terceiros, será permitida a representação 
apenas de justificativa de determinado beneficiário.

II. Da documentação:

Aos beneficiários que realizaram estudos sociais, entregar 
cópias e levar documentação original apara análise dos 
técnicos da secretaria;
É de responsabilidade do beneficiário a qualidade das 
cópias, bem como os prazos de entrega documental;
Os documentos exigidos neste processo são (Cópias e 
originais):
Certidão de Nascimento e/ou casamento; (COLORIDA)
Identidade e CPF (Beneficiário e Conjugue se houver / No 
período de validade de 10 anos até a data da publicação 
deste edital); (COLORIDA)
 Comprovante de endereço;
 FOLHA RESUMO de CAD-ÚNICO (atualizada no último 
ano até a data da publicação deste edital);
Comprovante de Renda;
Comprovante de cadastro (Entregue no ano de 2021);
Laudo Médico (Em casos de doenças na família, com CID 
– Classificação Internacional de Doenças, informado no 
mesmo).
III. Informar que este edital também será entregue á 
representantes comunitários, bem como informado em mídias 
públicas, como jornais, rádios, redes sociais e diário oficial.

IV. O Beneficiário que não comparecer, entregar 
documentação exigida ou alguém que o represente não 
justificar sua ausência, será automaticamente EXCLUÍDO 
do Programa.

V. Em Anexo, segue os nomes dos Beneficiários do 
Programa PAC/FNHIS ATURIÁ, que se fizeram presentes 
em estudos sociais realizados pelos técnicos da Secretaria 
de Infraestrutura do Amapá nos períodos citados no tópico 
I deste edital.

Macapá, AP 26 de agosto de 2022.
ALCIR FIGUEIRA MATOS
Secretário de Estado da Infraestrutura
Decreto 0790/26 DE MARÇO DE 2018.

ANEXO I

PLANO PARA RETOMADA RESPONSÁVEL E GRADUAL 
DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NOS ÓRGÃOS DO 
GOVERNO DO AMAPÁ

1. Atendimento ao cidadão usuário,
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1.1  evitar qualquer tipo de aglomeração, principalmente 
na sala de espera/recepção e áreas de uso comum.

1.1.2 Será limitado

2. Distanciamentos Social;

2.1limitar o acesso das pessoas a 1 (uma) pessoa para cada 
4m² (quatro metros quadrado) de área útil de atendimento, 
incluindo os servidores em serviço, garantindo sempre o 
distanciamento de 2m (dois metros) entre as pessoas;

2.1  definir um local de acesso único para a entrada e para 
saída de servidores e usuários;

3. Higiene pessoal:

3.1 uso obrigatório de máscara protegendo boca e nariz, 
para acesso às dependências dos órgãos da secretaria;

3.2 Será disponibilizado dispensadores com álcool em 

gel ou álcool líquido a 70% nas entradas e de forma 
intercalada em diferentes áreas do órgão, para uso das 
pessoas na higienização das mãos.

3.3 Será disponibilizado lixeiras com tampa acionada por 
pedal ou outro meio, que evite contato manual com sua 
abertura.

3.4 Será mantida a ventilação dos ambientes, mantendo 
as janelas abertas para facilitar a circulação do ar.

4. Monitoramento

Será disponibilizar a utilização de termômetro capaz de 
fazer a leitura instantânea por aproximação, sem contato 
físico, na portaria de entrada do órgão, impedindo o 
acesso de todo aquele que apresentar temperatura maior 
que 37º C, orientando-o para que procure uma UBS para 
procedimentos de verificação de possível contaminação.

HASH: 2022-0826-0010-0179

PUBLICIDADE
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EDITAL Nº 003/2022 – COOHA/SEINF/GEA, TERCEIRA E ÚLTIMA CHAMADA DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOCUMENTAL - 

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – (PAC). 
ENTREGA DE DOCUMENTOS: 29/08/2022 à 31/08/2022. 

De 08:30 ás 10h 
                         

RELAÇÃO DA FREQUENCIA DE BENEFICIARIOS CANDIDATOS – RESIDENCIAL “VILA DOS OLIVEIRAS” 
 

Nº NOME REFERÊNCIA NIS DATA  HORA 
1 ADAMOR BAIA GOMES   29/08/2022 08:30 
2 ADEVAN MOREIRA PESSOA   29/08/2022 08:30 
3 ALAILDO FERREIRA DE VIANA   29/08/2022 08:30 
4 ALESSANDRO LOBATO RAMOS PROVIDENCIANDO 29/08/2022 08:30 
5 ANA LUCIA ATAÍDE NOGUEIRA PROVIDENCIANDO 29/08/2022 08:30 
6 ARCELINA GONÇALVES PANTOJA PROVIDENCIANDO 29/08/2022 08:30 
7 ARGENORA DOS SANTOS COSTA PROVIDENCIANDO 29/08/2022 08:30 
8 BABEL DE OLIVEIRA DIAS PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:00 
9 CÍCERO AZEVEDO DOS SANTOS PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:00 

10 CLEITON DA SILVA MERCES PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:00 
11 DANIELE DE OLIVEIRA BENJAMIM PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:00 
12 DAVID ALVES PEDRADA PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:00 
13 DILSON LIMA RODRIGUES PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:00 
14 DORALICE DAS GRAÇAS SOARES PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:00 
15 DORIMAR ALMEIDA DA SILVA PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:00 
16 ELIANE DO SOCORRO PEREIRA PINHEIRO PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:00 
17 ELIANE FURTADO LIMA 16021566026 29/08/2022 09:30 
18 ELIVELTON DE SOUZA FERREIRA PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:30 
19 EUCLINICE DE FATIMA SILVA DOS SANTOS MALAFAIA PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:30 
20 EVANILDO FERREIRA DA SILVA PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:30 
21 FÁTIMA DE OLIVEIRA DIAS PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:30 
22 FRANCISCO DUARTE PINHEIRO PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:30 
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23 FRANCISCO SALES DE MORAES PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:30 
24 GILVAN ALVES VIEIRA PROVIDENCIANDO 29/08/2022 09:30 
25 GLEICE FLORES CARVALHO PROVIDENCIANDO 29/08/2022 10:00 
26 GRACIETE DE SOUZA MORAES PROVIDENCIANDO 29/08/2022 10:00 
27 GRACILENE CARDOSO DOS SANTOS PROVIDENCIANDO 29/08/2022 10:00 
28 IRANILDE LIMA DE SOUZA 16206269028 29/08/2022 10:00 
29 IZAQUEU RODRIGUES DE CASTRO PROVIDENCIANDO 29/08/2022 10:00 
30 JACILENE SOUZA FERNANDES PROVIDENCIANDO 29/08/2022 10:00 
31 JOSE ALVES PEREIRA 12234105538 29/08/2022 10:00 
32 JOSÉ GOMES DA COSTA PROVIDENCIANDO 29/08/2022 10:00 
33 JOSE MARIA MARTINS LEÃO PROVIDENCIANDO 29/08/2022 10:00 
34 JOSINALDO SERRÃO CORREA PROVIDENCIANDO 30/08/2022 08:30 
35 LECY BELEM RODRIGUES 16492745656 30/08/2022 08:30 
36 LEIDIANE SANTOS DA CONCEIÇÃO 12637203031 30/08/2022 08:30 
37 LUCIDALVA DAS GRAÇAS SOARES PROVIDENCIANDO 30/08/2022 08:30 
38 LUCIMIR ALMEIDA  PROVIDENCIANDO 30/08/2022 08:30 
39 LUCINETE DAS GRAÇAS SOARES 12807835033 30/08/2022 08:30 
40 LUIZ CRISTIANO TRINDADE DA LUZ 16414593967 30/08/2022 08:30 
41 MAICON DE PAULA PINTO PROVIDENCIANDO 30/08/2022 08:30 
42 MANOEL JOSE SANTOS DO MONTE PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:00 
43 MARA ANGELA DA SILVA OLIVEIRA PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:00 
44 MARCELO DOS SANTOS PIRES PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:00 

            45 MARCOS FURTADO DE MELO PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:00 
46 MARENILSON BRASIL RODRIGUES PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:00 
47 MARIA BENEDITA FEITOSA ALVES PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:00 
48 MARIA IZABEL PEREIRA TEIXEIRA PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:30 
49 MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS GOMES PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:30 
50 MARIA SANTANA MELO DAS GRAÇAS PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:30 
51 MARIA TATIANA MORAES DOS SANTOS PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:30 
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52 MARIA TRINDADE DE MELO PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:30 
53 MARIA VERONICA ARAUJO SERRA PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:30 
54 MARIANA DIAS DOS SANTOS 12743023033 30/08/2022 09:30 
55 MARIANA SILVA DE CARVALHO PROVIDENCIANDO 30/08/2022 09:30 
56 MARILIA HELENA DA SILVA PINTO PROVIDENCIANDO 30/08/2022 10:00 
57 MAX JUNIOR DA SILVA GUEDES PROVIDENCIANDO 30/08/2022 10:00 
58 MAYCO DA COSTA SARAIVA 1.267.407.496.335 30/08/2022 10:00 
59 MESSIAS SOARES DE MORAES PROVIDENCIANDO 30/08/2022 10:00 
60 NILZETE PANTOJA FARIAS PROVIDENCIANDO 30/08/2022 10:00 
61 OLIVAL GAMA BALIEIRO PROVIDENCIANDO 30/08/2022 10:00 
62 ORISVALDO CORREA DO MONTE PROVIDENCIANDO 30/08/2022 10:00 
63 PATRICIA SARAIVA DA COSTA PROVIDENCIANDO 30/08/2022 10:00 
64 RAQUEL BARBOSA LEÃO 16603828082 31/08/2022 08:30 
65 REGINALDO BELEM DOS SANTOS PROVIDENCIANDO 31/08/2022 08:30 
66 RENAN LIMA DA SILVA PROVIDENCIANDO 31/08/2022 08:30 
67 RONILTON MARQUES DE CARVALHO PROVIDENCIANDO 31/08/2022 08:30 
68 RONISE DOS REIS CRUZ 12645394037 31/08/2022 08:30 
69 ROSEANE PEREIRA PINTO PROVIDENCIANDO 31/08/2022 08:30 
70 ROSIANA MIRANDA GOMES PROVIDENCIANDO 31/08/2022 09:00 
71 ROSIANE FLORES RODRIGUES 12740609037 31/08/2022 09:00 
72 ROSIANE NUNES DA SILVA PROVIDENCIANDO 31/08/2022 09:00 
73 ROSICLEIA MARQUES DA GAMA PROVIDENCIANDO 31/08/2022 09:00 
74 RUAN MORAES DA SILVA E SILVA PROVIDENCIANDO 31/08/2022 09:00 
75 SANDRA CRISTINA BATISTA DA SILVA 12833072033 31/08/2022 09:30 
76 SERGELENE TEIXEIRA PEREIRA PROVIDENCIANDO 31/08/2022 09:30 
77 SHEILA PESSOA DA SILVA 12626565034 31/08/2022 09:30 
78 SUZANE CRISTINA NUNES PALMERIM PROVIDENCIANDO 31/08/2022 09:30 
79 TATIANA VIANA COSTA 12733010036 31/08/2022 10:00 
80 TEREZINHA FLORES RODRIGUES 16552355913 31/08/2022 10:00 
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81 VALDINEIA FERREIRA BASTOS 12715527030 31/08/2022 10:00 
82 WELLISON NASCIMENTO DE SOUZA PROVIDENCIANDO 31/08/2022 10:00 
83 ZENILDA DA SILVA COSTA PROVIDENCIANDO 31/08/2022 10:00 
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PORTARIA ( P ) Nº 234/2022 - SEINF

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 
nº 0790, de 26 de março de 2018, e tendo em vista OFÍCIO 
Nº 200101.0077.2059.0087/2022 NUF – SEINF, de 25 de 
agosto de 2022 e Autorizações nº 043/2022 – NUF/COAF/
SEINF e nº 044/2022 – NUF/COAF/SEINF.

RESOLVE:

Art.1º. Autorizar o deslocamento dos servidores GUSTAVO 
BEVILACQUA FURLAN - Analista em Infraestrutura 
e Fiscal de Obra e MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
COUTINHO - Analista em Infraestrutura e Fiscal de Obra, 
até o Município de Pracuúba/AP, no período de 01 a 
02/09/2022, objetivando fiscalização e vistoria da Obra de 
Reforma no Prédio da Delegacia de Polícia, no Município 
de Pracuúba/AP, objeto do Contrato nº 005/2022 - SEINF/
GEA e Ordem de Serviço nº 006/2022 - NUF/COAF/
SEINF, com verificação dos serviços executados para 
atendimento da solicitação da 1ª Medição dos serviços, 
conforme Processo nº 0038.0409.2030.0268/2022 
-Protocolo/SEINF.

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, em 
Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
Alcir Figueira Matos
Secretário de Estado da Infraestrutura

HASH: 2022-0826-0010-0136

Secretaria de Mobilização Social

PORTARIA Nº266/2022-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 
20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância 
com o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro 
de 2005. Tendo em vista o contido no MEMO 082/2022 
-CEPAB/ CPS/SIMS e Processo nº 159/2022 - GAB/SIMS.

RESOLVE:                 

Art. 1º – Designação do deslocamento dos Servidores: 
Leonardo Silva de Freitas – Coordenador Estadual do 
PBF e CadÚnico, Adelson Saraiva Brandão – Assistente 
Administrativo, Luciene Távora Teixeira – Coordenadora 
Estadual de Condicionalidades Educação/SEED e 
Maria Balbina Claudina Picanço -  Coordenadora de 

Condicionalidades/SESA que se deslocarão da sede de 
suas atribuições em Macapá – AP até os Municípios de 
Cutias e Itaubal no período de 29/08 a 01/09 de 2022, com 
o objetivo de promover a atualização/Permissão Sigpab; 
Geração Termo Adesão; Formalização/Finalização Termo, 
Palestra: Usuários CadÚnico e Beneficiários Auxílio Brasil 
e criação de Acesso Sistema SEI.

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

Macapá – Ap. de 26 de agosto 2022.
Lena Cristina Gomes
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº 2243/2022

HASH: 2022-0826-0010-0090

PORTARIA Nº267/2022-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 
20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância 
com o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de 
janeiro de 2005. Tendo em vista o contido no Ofício nº 
310103.0077.2283.0764/2022 –  GAB/SIMS e processo 
252/2022 - GAB/SIMS.

RESOLVE:                 

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria de nº 259/2022-SIMS, 
publicada no Diário Oficial nº 7.733 do dia 17 de agosto 
de 2022.

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

Macapá – Ap. de 26 de Agosto 2022.
Lena Cristina Gomes Correia
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº 2243/2022

HASH: 2022-0826-0010-0127

Secretaria de Saúde

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 
19/2022-SESA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 
0002.272.1851.0002/2021

Em dezenove de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniram-
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se nesta Secretaria de Estado da Saúde, localizada na 
Av. FAB, nº 69, Centro, Macapá-AP, as PARTES abaixo 
qualificadas, para firmarem o presente Termo de Ajuste de 
Contas, nas condições que se seguem:

I- A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob o n° 23.086.176/0001-03, situada na Av. FAB, 
n°69, Centro, Macapá-AP, neste ato representado pelo 
Excelentíssimo Secretário de Estado da Saúde, Sr. JUAN 
MENDES DA SILVA, brasileiro, RG n° 4077599 PC/PA, 
e CPF n° 997.241.622-49, residente e domiciliado à Rua 
Racionalismo, n° 1073, bairro Renascer, CEP 68.907-
190, Macapá-AP, no uso das atribuições conferidas pelo 
Decreto Estadual nº 1722, de 13 de maio de 2020.

II- ALFA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 
06.262.138/0001-45, sediada na Av. Padre Júlio Maria 
Lombardi, nº 2700, apt.104, Bairro: Santa Rita, Macapá-
AP, representada neste ato por seu representante legal 
sócio diretor CHALES GOMES DE JESUS, brasileiro, 
empresário, portador do CPF nº 432.266.182-72.

ÍNDICE

CLÁUSULA 1º: DO OBJETO E SEUS INSTRUMENTOS 
CARACTERÍSTICOS

CLÁUSULA 2º: DO VALOR

CLÁUSULA 3º: DA QUITAÇÃO

CLÁUSULA 4º: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CLÁUSULA 5º: DO FORO

CLÁUSULA 6º: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 7º: DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA 1º: DO OBJETO E SEUS INSTRUMENTOS 
CARACTERÍSTICOS

1.1- O Presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDAS tem por objeto a liquidação do valor devido pela 
Secretaria de Estado da Saúde do Amapá  à empresa 
ALFHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ N°. 
06.262.138/0001-45), no valor total de R$86.433,91 
(oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e 
noventa e um centavos), após glosa em NF nº 202, 
visando o pagamento de serviços prestados sem cobertura 
contratual referentes ao período de 6 de outubro a 05 de 
novembro 2019, decorrentes da prestação de serviço de 
eletricista nas diversas unidades hospitalares de Macapá 
e Santana, vinculadas à Secretaria de Saúde do Estado 
do Amapá - SESA..

CLÁUSULA 2º: DO VALOR

2.1- O valor do presente TERMO DE RECONHECIMENTO 
DE DÍVIDAS é de R$ 86.433,91 (oitenta e seis mil, 
quatrocentos e trinta e três reais e noventa e um 
centavos), valor residual após glosa em NF nº 202.

CLÁUSULA 3º: DA QUITAÇÃO

3.1- O recebimento do valor estabelecido na Cláusula 
2º do presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDAS importa em total quitação da dívida mencionada 
na Cláusula 1º.

CLÁUSULA 4º: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
4.1- O presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDAS, de acordo com a orientação normativa/AGU nº 
4 de 01/04/2009 tem fundamentação legal no art. 37 e 63 
da Lei nº 4.320 de março de 1964 e §1º do artigo 59 da 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Parecer Técnico da 
CGE nº 019/2021 e nº03/2022, concomitantemente com o 
Parecer jurídico nº 95/2022-PAS/PGE/SESA.

CLÁUSULA 5º: DO FORO

5.1- As partes elegem neste ato como único competente 
para a solução de questões ou de interpretações 
divergentes com base neste instrumento que, 
amigavelmente, não puder resolver o Foro da Justiça 
Estadual, Comarca de Macapá-AP, com expressa 
renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 6º: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1- A Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, 
observando o prazo legal, compromete-se a 
publicar o extrato resumido do presente TERMO DE 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS;

6.2- O presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDAS elaborado em três (03) vias de igual teor e 
forma, sendo uma para a Secretaria de Estado da Saúde 
do Amapá, outra para a empresa ALFA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 06.262.138/0001-45 e uma 
para constar nos autos do Processo Administrativo n° 
0002.0272.1851.0002/2021-SESA;

6.3- Cabe à empresa comprovação da regularidade 
fiscal municipal, estadual e Federal, apresentando as 
devidas Certidões Negativas para fins de receber o que 
foi reconhecido.

CLÁUSULA 7º: DA PUBLICAÇÃO

7.1- O presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDAS deverá ser publicado em resumo no Diário 
Oficial do Estado, no prazo de 20 dias ou até o quinto dia 
útil do mês seguinte, a contar da data de sua assinatura, 
conforme prevê o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 
8.666/93.
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Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, 
assinam o presente TERMO DE RECONHECIMENTO 
DE DÍVIDAS, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos.

Macapá-AP, 19 de agosto de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
Decreto nº 1722/2020
 
ALFA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 06.262.138/0001-45
HASH: 2022-0826-0010-0110

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 13/2017 NGC/SESA PROCESSO Nº 
0002.0389.0170.0007/2020

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - 
SESA. Contratado: EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA; 
Objeto: aquisição de nutrição enteral em sistema fechado, 
suplementos, simbióticos, probióticos, prebióticos, 
objetivando atendimento a pacientes internados, 
demanda ambulatorial e programa estadual de alergia 
alimentar da Rede SUS da Secretaria de Saúde do 
Estado do Amapá de acordo com as características 
mínimas descritas no Anexo I deste Termo de Referência, 
a saber: do Hospital das Clínicas Alberto Lima – HCAL, 
Hospital da Criança e do Adolescente – HCA/PAI, Hospital 
de Emergências – HE, Hospital Estadual de Santana – 
HES, Hospital da Mulher - HMML nos prazos e condições 
estabelecidas no contrato, o qual foi ajustado o ANEXO 
I, LOTES 13 E 14; Fundamentação legal: o Processo nº 
0002.0389.0170.0007/2020, Parecer Jurídico nº 89/2022 
– PAS/PGE/SESA e em observância às disposições da 
Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o 5º (Terceiro) Termo 
Aditivo ao Contrato nº 13/2017, Vigência: mais 12 (doze) 
meses a contar de 02/12/2021 a 01/12/2022. As despesas 
correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
Ação 2109, 2111, 2633, 2110 e 2622; Valor Global do 
Contrato: R$ 10.170.244,32 (Dez milhões cento e 
setenta mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta 
e dois centavos). Signatários: JUAN MENDES DA SILVA, 
Secretário de Estado da Saúde, nomeado pelo Decreto nº 
1722, de 13 de maio de 2020, pela contratante e IGOR 
COELHO SILVA, pela contratada.

Macapá-AP, 26 de outubro de 2020.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde do Amapá

HASH: 2022-0826-0010-0236

PORTARIA Nº 0626/2022-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 300101.0077.1852.0201/2022;
 
RESOLVE:

Art. 1° Autorizar o deslocamento dos servidores abaixo 
relacionados, que viajarão da sede de suas atividades 
Macapá-AP até Fortaleza-CE, no período de 11 a 16 de 
setembro de 2022, a fim de participar do 24º Congresso 
Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF no 
sentido de fomentar, atualizar e aprimorar o conhecimento 
dos servidores, estimulando e apoiando o aprofundamento 
em temas relativos à Assistência de Saúde no âmbito da 
Enfermagem. São eles:

- José Everton Gomes da Silva (Enfermeiro/Secretário 
Adjunto de Atenção à Saúde);

- Núbia Cristina Mesquita Campos (Técnico em 
Enfermagem);

- Ingride Lima dos Reis (Enfermeira).

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

Macapá, 26 de agosto de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0826-0010-0178

PORTARIA Nº 0627/2022-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 300101.0077.0143.0098/2022;

RESOLVE:

Art. 1° Autorizar o deslocamento dos servidores abaixo 
relacionados, que viajarão da sede de suas atividades 
Pedra Branca do Amapari-AP até o Município de Macapá-
AP, no período de 30 de agosto a 1º de setembro de 
2022, a fim de participar de reunião no dia 31/08/2022 no 
auditório desta SESA, para tratar de assuntos relacionados 
à apresentação, alinhamento e organização do fluxo dos 
serviços de Imaginologia e alinhamento sobre escala 
multidisciplinar. São eles:

- Laurijane Machado do Nascimento Maciel (Diretora 
da Unidade Mista de Saúde de Pedra Branca do Amapari);

- Israel Pacheco Gonçalves (Enfermeiro/ Responsável 
Técnico de Enfermagem).

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

Macapá, 26 de agosto de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-0826-0010-0183

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 
20/2022-SESA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 
0002.0320.2939.0017/2021

Em vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e dois, 
reuniram-se nesta Secretaria de Estado da Saúde, localizada 
na Av. FAB, nº 69, Centro, Macapá-AP, as PARTES 
abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de 
Reconhecimento de Dívidas, nas condições que se seguem:

I- A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob o n° 23.086.176/0001-03, situada na Av. FAB, 
n°69, Centro, Macapá-AP, neste ato representado pelo 
Excelentíssimo Secretário de Estado da Saúde, Sr. JUAN 
MENDES DA SILVA, brasileiro, RG n° 4077599 PC/PA, 
e CPF n° 997.241.622-49, residente e domiciliado à Rua 
Racionalismo, n° 1073, bairro Renascer, CEP 68.907-
190, Macapá-AP, no uso das atribuições conferidas pelo 
Decreto Estadual nº 1722, de 13 de maio de 2020.

II- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE 
LTDA CNPJ 34597.955/0003-51, sediada  Avenida José 
Antônio Siqueira, nº 821, Sala E, Laguinho, Macapá – AP., 
neste ato por seus representantes Diretores:  - Gustavo 
Aguiar da Costa, Brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ 
nº 89.313 expedida em 06/10/2008, CPF nº 071.967.557-
07 e Edson de Araújo, brasileiro, casado, contador, CRC/
SP nº 1SP171521/O-4, CPF nº 108.527.308-37, ambos 
com endereço comercial na Avenida Pastor Martin Luther 
King Jr, nº 126, Bloco 10, Ala A, sala 401, Del Castilho, Rio 
de Janeiro – RJ. Representado por suas procuradoras: 
- Elen Lázaro de Andrade de Morais, brasileira, casada, 
advogada, inscrita na OAB/RJ nº 141.862, CPF nº 
070.083.697-78, com endereço comercial na Avenida 
Pastor Martin Luther King Jr, nº 126, Bloco 10, Ala C, 6º 
andar, Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ e Isabelly Karlla 
Zoppé Brandão Pessoa, brasileira, casada, advogada, 
inscrita na OAB/PA nº 18.724, CPF nº 888.077.112-49, com 
endereço Comercial na Rodovia Augusto Montenegro, km 
12, s/n, Bairro Icoaraci, Belém – PA.

ÍNDICE

CLÁUSULA 1º: DO OBJETO E SEUS INSTRUMENTOS 
CARACTERÍSTICOS

CLÁUSULA 2º: DO VALOR

CLÁUSULA 3º: DA QUITAÇÃO

CLÁUSULA 4º: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CLÁUSULA 5º: DO FORO

CLÁUSULA 6º: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 7º: DA PUBLICAÇÃO
CLÁUSULA 1º: DO OBJETO E SEUS INSTRUMENTOS 
CARACTERÍSTICOS

O Presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS 
tem por objeto a liquidação do valor devido pela Secretaria 
de Estado da Saúde do Amapá  à empresa WHITE 
MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 
CNPJ 34597.955/0003-51, no valor total de R$ 493.485,34 
( quatrocentos e noventa e três mil e quatrocentos e 
oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), visando o 
pagamento   referente a prestação de serviços/fornecimento 
ininterrupto de gases medicinais liquefeitos e não liquefeitos 
incluindo a disponibilidade dos respectivos sistemas de 
abastecimento e armazenamento com manutenção preventiva 
do pronto atendimentos, unidades mistas de saúde vinculadas 
à secretaria de Estado da Saúde do Amapá no período de 
março, abril e 1 a 14 de maio de 2019.(Pregão Eletrônico nº 
027/2012-SESA. Possui seis Termos Aditivos, sendo que a 
vigência do 6º Termo Aditivo foi de até 14/05/2019).

CLÁUSULA 2º: DO VALOR

2.1- O valor do presente TERMO DE RECONHECIMENTO 
DE DÍVIDAS é de R$ 493.485,34 (quatrocentos e 
noventa e três mil e quatrocentos e oitenta e cinco 
reais e trinta e quatro centavos), referente ao período: 
março, abril e 1 a 14 de maio de 2019.

CLÁUSULA 3º: DA QUITAÇÃO

3.1- O recebimento do valor estabelecido na Cláusula 
2º do presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDAS importa em total quitação da dívida mencionada 
na Cláusula 1º.

CLÁUSULA 4º: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

4.1- O presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDAS, de acordo com a orientação normativa/AGU nº 
4 de 01/04/2009 tem fundamentação legal no art. 37 e 
63 da Lei nº 4.320 de março de 1964 e §1º do artigo 59 
da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Parecer Técnico 
da CGE nº 058/2021, concomitantemente com o Parecer 
Referencial nº 02/2022-PAS/PGE/SESA.

CLÁUSULA 5º: DO FORO

5.1- As partes elegem neste ato como único competente 
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para a solução de questões ou de interpretações 
divergentes com base neste instrumento que, 
amigavelmente, não puder resolver o Foro da Justiça 
Estadual, Comarca de Macapá-AP, com expressa 
renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 6º: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1- A Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, 
observando o prazo legal, compromete-se a 
publicar o extrato resumido do presente TERMO DE 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS;

6.2- O presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDAS elaborado em três (03) vias de igual teor e forma, 
sendo uma para a Secretaria de Estado da Saúde do 
Amapá, outra para a empresa WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, CNPJ 34597.955/0003-
51 e uma para constar nos autos do Processo Administrativo 
n° 0002.0320.2939.0017/2021-SESA;

6.3- Cabe à empresa comprovação da regularidade 
fiscal municipal, estadual e Federal, apresentando as 
devidas Certidões Negativas para fins de receber o que 
foi reconhecido.

CLÁUSULA 7º: DA PUBLICAÇÃO

7.1- O presente TERMO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDAS deverá ser publicado em resumo no Diário 
Oficial do Estado, no prazo de 20 dias ou até o quinto dia 
útil do mês seguinte, a contar da data de sua assinatura, 
conforme prevê o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 
8.666/93.

Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, 
assinam o presente TERMO DE RECONHECIMENTO 
DE DÍVIDAS, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos.

Macapá-AP, 24 de agosto de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
Decreto nº 1722/2020

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE 
LTDA
CNPJ 34597.955/0003-51

HASH: 2022-0826-0010-0097

Secretaria de Meio Ambiente

DECISÃO Nº 211/2022 - GAB/SEMA

PROCESSO Nº 0037.0012.2017.0221/2021 - ASSEJUR 

/SEMA

INTERESSADO(A): B. O. PEREIRA - ME

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
apuração da conduta narrada no Auto de Infração 
Ambiental (AIA) nº 013259, lavrado em desfavor de B. O. 
PEREIRA - ME.
Considerando o que consta nos autos, bem como a 
atribuição conferida pela Lei Estadual nº 2.426, de 15 de 
julho de 2019, e artigos 74 a 79 do Decreto Estadual nº 
3.009, de 17 de novembro de 1998;

Considerando que o que consta no Parecer Jurídico 
da Procuradoria Geral do Estado do Amapá - PGE de 
nº. 191/2022-PPAM/PGE/AP (fls. 30-37), cujos fatos e 
fundamentos adoto como razão da presente decisão, 
opinou-se pela possibilidade de prosseguimento do 
feito, com o consequente julgamento e decisão por essa 
autoridade competente, pugnando pela manutenção 
da penalidade aplicada e o perdimento dos bens 
apreendidos, que no caso em tela, trata-se de madeira 
nativa, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar nº 
0005/94, combinado com os artigos 16,VIII, 21, V, 27, I, 
“c” e 45 do Decreto Estadual de nº 3.009/98;

Considerando, ainda, o manifestado no Parecer Jurídico 
da Procuradoria Geral do Estado do Amapá - PGE nº. 
191/2022-PPAM/PGE/AP sobre a necessidade desta 
Secretaria oficiar o Ministério Público do Estado do 
Amapá bem como a Polícia Civil para ciência da decisão 
e adoção de providências cabíveis no âmbito criminal.

Considerando dessa forma, diante do exposto acima, e 
nos termos do Decreto Estadual de nº 3.009/98;

RESOLVO:

a) DETERMINAR a MANUTENÇÃO DA MULTA no valor 
de R$ 5.001,00 (Cinco mil e um reais), com fundamento 
nos termos do artigo 27, I, “c” do Decreto Estadual n. 
3.009/98;

b) DETERMINAR o PERDIMENTO dos bens apreendidos, 
que no caso em questão trata-se de aproximadamente 3 
m³ (três metros cúbicos) de madeira nativa.

Dê-se ciência ao autuado sobre a possibilidade de 
interpor recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias, 
contados a partir da data da publicação desta Decisão no 
Diário Oficial do Estado do Amapá.

Será oficiado o Ministério Público do Estado do Amapá 
bem como a Polícia Civil para ciência da decisão e adoção 
de providências cabíveis no âmbito criminal, conforme 
o manifestado no Parecer Jurídico nº. 191/2022-PPAM/
PGE/AP.
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Não havendo recurso nem pagamento voluntário da multa 
dentro do prazo disponível para interposição do recurso, 
sejam os autos encaminhados à Procuradoria-Geral do 
Estado do Amapá para inscrição do débito em dívida ativa 
e posterior cobrança judicial.

Dê-se ciência ao autuado.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Estado do 
Amapá.

Macapá-AP, 11 de maio de 2022
José dos Santos Oliveira
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0826-0010-0184

DECISÃO N. 440/2022 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 0037.0285.2002.0263/2021 – RDD /
SEMA

INTERESSADO(A): LEONAIA PAIVA DOS SANTOS

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À ANÁLISE 
TÉCNICA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL – APAT

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
emissão de Autorização Prévia à Análise Técnica de 
Plano de Manejo Florestal Sustentável (APAT) a partir 
de requerimento formulado por LEONAIA PAIVA DOS 
SANTOS.

Considerando os elementos nos autos, e tendo em vista 
as atribuições a mim conferidas pelos arts. 10, 10-A, 12 e 
12-A, todos da Lei Complementar Estadual nº 0005/1994, 
art. 26 da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) 
e Instrução Normativa MMA nº 04/2006, combinados com 
os art. 56 da Lei Estadual nº 0811/2004, com a redação 
que lhe foi conferida pela Lei Estadual nº 2.426/2019, bem 
assim o art. 5º da Lei Estadual nº 2.426/2019 e art. 3º, § 
2º, II, da Lei Estadual nº 0165/1994.

Considerando que foi identificada a ausência de 
documentos indispensáveis ao deferimento da Autorização 
Prévia à Análise de Plano de Manejo Florestal Sustentável 
(APAT), nos termos da Portaria N.º 082/2020-SEMA/AP;

Considerando que, diante disso, foi expedida a Decisão nº 
368/2022 – GAB/SEMA, a qual INDEFERIU o pedido de 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À ANÁLISE TÉCNICA DE PLANO 
DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL (APAT);

Considerando que, conforme documentação acostada 
às páginas 100-108 dos autos eletrônicos, o interessado 
interpôs recurso administrativo em face da Decisão 
supracitada;

Considerando que o interessado apresentou Certidão 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa Da União, sanando, portanto, a pendência no 
que tange a este documento;

Considerando as razões formuladas pelo requerente no 
sentido de que “não há a necessidade de anuência do 
INCRA para a exploração florestal”;
Considerando que em detida análise dos autos foi 
constatado que o imóvel no qual se pretende desempenhar 
a atividade de exploração florestal NÃO está inserido em 
Projeto de Assentamento, porém a sua documentação 
fundiária trata-se de Título de Domínio Sob Condição 
Resolutiva, ou seja, a transferência do domínio ao 
requerente ainda não se perfectibilizou, de maneira que a 
UNIÃO continua sendo a proprietária do bem;

Considerando que, nos termos do art, 1.288 do Código 
Civil, é o proprietário que “tem a faculdade de usar, gozar 
e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem 
quer que injustamente a possua ou detenha”;

Considerando que, portanto, um terceiro somente pode 
dispor do bem imóvel quando receber autorização 
expressa do proprietário;

Considerando que o imóvel em questão trata-se de terra 
de domínio público, pertencente a UNIÃO, somente é 
possível que o requerente realize atos de propriedade 
na área se demonstrar que a UNIÃO manifestou 
expressamente sua anuência;

Considerando que a Decisão também foi emitida em razão 
de inconsistência relativa ao Certificado de Cadastro do 
Imóvel Rural (CCIR) no Cadastro Nacional de Imóveis 
Rurais (CNIR), conforme se vê no seguinte excerto:

“Considerando ainda o mencionado Despacho do 
Gabinete, o qual indicou que “a fim de se constatar a 
veracidade do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural 
(CCIR) no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) 
apresentado, realizou-se consulta no site https://sncr.
serpro.gov.br/ccir/consulta;jsessionid=wx+fvymr2Ky-
2GFZFoXWnKTR.ccir4?windowId=918, tendo-se como 
resposta a informação de que os “dados informados 
estão em conformidade com o cadastro. A situação de 
pagamento da taxa de serviços cadastrais na base de 
dados é pendente ou pagamento ainda não processado”.

Considerando que o requerente não sanou tal pendência, 
nem formulou qualquer alegação na tentativa de 
desconstituí-la;

RESOLVO:

INDEFERIR o recurso administrativa impetrado em face 
da Decisão nº 368/2022 – GAB/SEMA.

Notifique-se o (a) interessado (a), juntando-se cópia desta 
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decisão, informando-o caso seja de seu interesse, poderá 
solicitar nova APAT, cujo pedido deverá ser instruído 
em novos autos administrativos, contendo TODOS 
os documentos e elementos previstos na Portaria nº 
082/2020-GAB/SEMA.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Estado do 
Amapá.
Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
Joel Nogueira Rodrigues
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0826-0010-0247

ERRATA DA PORTARIA N.º 170/2022-SEMA/AP

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, vem a publico retificar a Portaria 170/2022-SEMA/
AP, publicada no Diário Oficial do Estado n° 7733, de 17 
de agosto de 2022.

Art. 1º- ONDE SE LÊ:

Valor total de R$ 88.124,25

LEIA-SE:

Valor total de R$ 87.998,15

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

(assinada eletronicamente)
JOEL NOGUEIRA RODRIGUES
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0826-0010-0108

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL Nº. 94/2022 CMFA/DCA/
SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
0891/2022 de 21 de fevereiro de 2022.

RESOLVE:

Notificar o DOUGLAS JOSEFAN DA SILVA PEREIRA, 
para apresentação das Alegações Finais, nos termos do 
Decreto Estadual Nº 3009/1998 Art. 72 refente ao AIA 40041 
- Processo Administrativo 0037.0468.2006.0153/2021-
CMFA/SEMA (virtual) no prazo de 5 (Cinco) dias a contar 
da data da publicação desta notificação.

Macapá, 23 de agosto de 2022.
(assinada eletronicamente)
Joel Nogueira Rodrigues
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0826-0010-0098

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL Nº. 95/2022 CMFA/DCA/
SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
0891/2022 de 21 de fevereiro de 2022.

RESOLVE:

Notificar o Sr. NATANAEL DOS SANTOS FERREIRA, 
para apresentar as alegações finais acerca do processo 
n. 0037.0468.2006.0037/2022–CMFA/SEMA, no prazo de 
5 (cinco) dias, a contar da publicação desta Notificação, 
referente ao Auto de Infração Ambiental n. 40244, Série A.

Macapá, 24 de agosto de 2022.
(assinada eletronicamente)
Joel Nogueira Rodrigues
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0826-0010-0100

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL Nº. 96/2022 CMFA/DCA/
SEMA

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
0891/2022 de 21 de fevereiro de 2022.

RESOLVE:

Notificar o Sr. EBERSON VIEGAS FERREIRA, para 
tomar ciência da decisão n. 124/2022 – GAB/SEMA, no 
prazo de 10 (Dez) dias, a contar da publicação desta 
notificação, referente ao processo 4.000.281/2015, 
Auto de Infração Ambietal n. 21424, processo virtual Nº 
0037.0012.2017.0261/2021.

Macapá, 24 de agosto de 2022.
(assinada eletronicamente)
Joel Nogueira Rodrigues
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0826-0010-0101

PORTARIA Nº 173 DE 16 DE AGOSTO 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 a Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 
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1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
onde estabelece os Planos de Recursos Hídricos como 
instrumento de gestão;

Considerando a Lei Estadual nº 0686 de 07 de junho de 
2002, que dispõe sobre a Política de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos do Estado do Amapá, em seu art. 08º 
onde estabelece o Plano Estadual de Recursos Hídricos 
como instrumento da política estadual de recursos hídricos;

Considerando a assinatura do Convênio nº 894515/2019 
– MDR que trata dos recursos para elaboração do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Amapá 
(PERH/AP); e,

Considerando a necessidade de alteração da equipe 
técnica para acompanhamento do processo de elaboração 
do PERH/AP, instituída pela Portaria SEMA n° 046/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Recompor a Portaria 057 /2021 - SEMA, publicada 
no Diario Oficial N° 7432 de 04.06.2021, os representantes 
dos setoriais abaixo relacionados que compõe o Grupo 
de Trabalho responsável pelo acompanhamento da 
elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do 
Estado do Amapá (PERH/AP):

Coordenação de Gestão de Recursos Hídricos – CGRH;

Cleane do Socorro da Silva Pinheiro

Renatta Santos Serafim

Alcindo Jose Ribeiro Silva

Juliana Maciel de Assunção

José Denilson da Silva

Coordenadoria de Geoprocessamento – CGEO;

Patrick Silveira Farias

Rilton José Vieira Pereira

Coordenadoria para Clima e Serviços Ambientais – CSCA;

Suzana Cardoso Ribeiro

Coordenadoria de Estudos, Educação Ambiental e Acervo 
- CEEAA;

Ana Maria Correa Barbosa

Adla Carla Messias dos Santos Queiroz

Coordenadoria de Regulamentação e Regulação de 
Normas Ambientais – CRRNA;

Erick Baltazar Saldanha

Coordenadora de Licenciamento e Controle Ambiental – 
CLCA;

Antônio do Nascimento Silva Junior
Coordenadoria de Gestão de Unidades de Conservação e 
Biodiversidade - CGUCBio

Alex José Nunes de Morais

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

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

HASH: 2022-0826-0010-0109

NOMEIA FISCAL PARA RECEBIMENTO E AVALIAÇÃO 
NO PROCESSO SIGA Nº. 00010/SEMA/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.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor publico estadual, Fulvio de 
Souza Ferro (LMP/SEMA), para proceder o recebimento 
e avaliação do objeto do Processo 00010/SEMA/2022 
observando e acompanhando o constante no Termo de 
referência de aquisição de tela de projeção com tripé 
(item 25 da ata) no valor de R$ 720,44. Adquirido junto a 
empresa:

B. TÉC COMERCIO ELETRÔNICO LTDA - CNPJ: 
32.368.800/0001-56

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

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

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

HASH: 2022-0826-0010-0099

PORTARIA Nº 180/2022-SEMA/AP.

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

Considerando o teor do ofício: Nº OFÍCIO Nº 
260101.0077.1975.0607/2022 GABINETE - SEMA, de 23 
de agosto de 2022.
RESOLVE:

Art. 1º- HOMOLOGAR o deslocamento do servidor abaixo 
relacionado, para viajar da sede de suas atribuições 
Macapá-AP, onde Participou de Reunião no Município de 
Oiapoque para assinatura do Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta Ambiental nº 001/2022, firmado 
pelo Município de Oiapoque perante o Estado do Amapá, 
e o cumprimento de condicionante de licenciamento do 
Processo nº 4000.766/2017 , de acordo com o que segue:

DESTINO: Oiapoque

PERÍODO: 19 à 20/08/2022

JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA - Secretário Adjunto

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá, 24 de agosto de 2022.
(Assinada Eletronicamente)
JOEL NOGUEIRA RODRIGUES
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0826-0010-0103

PORTARIA Nº 181/2022-SEMA/AP

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 1696 de 05 de abril de 2022 e ainda pelo 
Art. 17 da Portaria nº 77 de 03 de maio de 2022-SEMA, e

Considerando o teor do ofício: Nº OFÍCIO Nº 
260101.0077.1980.0031/2022 DDA - SEMA, de 24 de 
agosto de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR o servidor abaixo relacionado, para 
viajar da sede de suas atribuições Macapá-AP, com objetivo 
de conduzir e acompanhar o Diretor da DDA e os Técnicos 
da CGUCBIO para participar da 1ª reunião da 3ª etapa da 
consulta prévia dos órgãos de governo ao povo wajãpi, 
referente a nova proposta de redefinição de limites do 
Projeto de Assentamento Perimetral e da Floresta Estadual 
(Flota) do Amapá – módulo I, de acordo com o que segue:

DESTINO: Pedra Branca do Amaparí

PERÍODO: 25 à 27/08/2022

JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES - Motorista

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

GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO 
DO MEIO AMBIENTE, em Macapá, 25 de agosto de 2022.
JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA
Secretário Adjunto de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-0826-0010-0111

Secretaria de Cultura

PORTARIA Nº 239/2022 – SECULT

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA DO 
AMAPÁ-SECULT, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Lei nº 1073, em seu artigo 9º, inciso 
XVIII, seção II, anexos IX, X e Decreto nº  1642 de 04 de 
abril de 2022; e tendo em vista o contido no Documento nº 
380101.0077.2292.0269/2022 GAB – SECULT.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora MÁRCIA MIRANDA 
DA SILVA, Coordenadora de Preservação da Memória 
Material e Imaterial – CPMMI, Código CDS-3, para atuar 
como fiscal do evento “Bloco Pink Floyd Amapá - Edição 
2022”, no Bar Jaburu, no dia 03 de setembro de 2022, no 
município de Santana-AP.

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

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

Gabinete do Secretário, Macapá-AP, 25 de julho de 2022.
CLÉVERSON ALBERTO DA COSTA BAÍA
Secretário de Estado da Cultura
Dec. N° 1.642 de 04/04/2022

HASH: 2022-0826-0010-0089

PORTARIA Nº 240/2022 – SECULT

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA DO 
AMAPÁ-SECULT, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Lei nº 1073, em seu artigo 9º, inciso 
XVIII, seção II, anexos IX, X e Decreto nº  1642 de 04 de 
abril de 2022; e tendo em vista o contido no Documento 
Nº 380101.0077.2361.1365/2022 ACA – SECULT.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora CLICIA MAIA DOS 
SANTOS, Chefe de Unidade do Museu da Imagem e do 
Som, Código CDS-1, para atuar como fiscal do evento 
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“CIRCUITO POPULAR DE RODAS DE SAMBA DO 
AMAPÁ”, no dia 28 de agosto de 2022, na Praça da 
Bandeira, no Município de Macapá-AP.

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

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

Gabinete do Secretário, Macapá-AP, 25 de agosto de 2022.
CLÉVERSON ALBERTO DA COSTA BAÍA
Secretário de Estado da Cultura
Dec. N° 1.642 de 04/04/2022

HASH: 2022-0826-0010-0107

PORTARIA Nº 241/2022 – SECULT

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA DO 
AMAPÁ-SECULT, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Lei nº 1073, em seu artigo 9º, inciso 
XVIII, seção II, anexos IX, X e Decreto nº 1642 de 04 de 
abril de 2022; e tendo em vista o contido no Documento 
Nº 380101.0077.2292.0325/2022 GAB-SECULT.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR o servidor BRUNO VINÍCIUS 
MACIEL SIMÕES, Gerente do Museu da imagem e do 
Som, Código CDS-2, para atuar como fiscal do evento 
“CIRCUITO TECNOAGRO - MACAPÁ”,  no período de 
23 a 28 de agosto de 2022, no  Parque de Exposições da 
Fazendinha, no município de Macapá-AP.

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

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

Gabinete do Secretário, Macapá-AP, 25 de agosto de 2022.
CLÉVERSON ALBERTO DA COSTA BAÍA
Secretário de Estado da Cultura
Dec. N° 1.642 de 04/04/2022

HASH: 2022-0826-0010-0096

PORTARIA Nº 238/2022 – SECULT

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA DO 
AMAPÁ-SECULT, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pela Lei nº 1073, em seu artigo 9º, inciso 
XVIII, seção II, anexos IX, X e Decreto nº 1.642 de 04 de 
abril de 2022; e tendo em vista o contido no Documento 
Nº 380101.0077.2361.1485/2022 – ACA/SECULT.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR O DESLOCAMENTO dos servidores 

JOSEPH PATRICK SOARES CARDOSO, Assessor 
Técnico Nível I/FEC, Código CDS-1, FLAVIA SUANNY 
SANTANA DE SOUZA, Gerente de Núcleo Técnico de 
Ação Cultural/CDC/SECULT- Código CDS-2 e CLICIA 
MAIA DOS SANTOS, Chefe de Unidade do Museu da 
Imagem e do Som, Código CDS-1, da sede de suas 
atribuições Macapá-AP, até o Município de Porto Grande, 
para atuarem como fiscais no evento “XVIII FESTIVAL DO 
ABACAXI 2022”, no periodo de 09 a 11 de setembro de 
2022, no município de Porto Grande-AP.

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

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

Gabinete do Secretário, Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
CLÉVERSON ALBERTO DA COSTA BAÍA
Secretário de Estado da Cultura
Dec. N° 1.642 de 04/04/2022

HASH: 2022-0826-0010-0140

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 030 /2022–
SEPM/AP

Processo SIGA nº 0012/SEPM/2021

MODALIDADE: ADESAO DE ATA

Fundamentação Legal: LEI nº 10.520/2022 e lei 8.666/93

Adjudicado: G R LOBATO- ME

CNPJ: nº 31.734.960/0001-09

Valor Aditivado: R$  58.538,50 (cinquenta e oito mil, 
quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

OBJETO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA 
EVENTOS

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 1.18.10
1.14.422.029.2548.0.16000 – REDE DE ATENDIMENTO 
À MULHER – Natureza de Despesas: Outros Serviços de 
Terceiros (Pessoa Jurídica): 33.90.39, Fonte de Recursos: 
101 – FPE – Fundo de Participação dos Estados.

JUSTIFICATIVA: Alegamos a necessidade de aditivo ao 
contrato nº 005/2021 SEPM-AP, em prazos e valores, para 
o fornecimento de alimentos para eventos, com parâmetro 
no Inciso I do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, e ainda do §1º do citado diploma legal, visando 
dar continuidade ao atendimento das necessidades dos 
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serviços desta SEPM/AP e suas unidades operacionais. 
Todo o trâmite desta contratação seguiu o Princípio da 
Eficiência, alcançando os melhores resultados com um 
menor gasto possível de tempo e recursos, evitando o 
desperdício do dinheiro público. Sendo assim, atendidas 
as exigências da Lei nº 10.520/2022, Lei nº 8.666/93 e 
legislação complementar, ratifico a presente justificativa 
como condição para eficácia do ato.

Macapá/AP, 26 de agosto de 2022.
Renata Apóstolo Santana
Secretária de Estado da SEPM/AP
Decreto nº 1888/2022 – GEA/AP

HASH: 2022-0826-0010-0115

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 031 /2022–
SEPM/AP

Processo SIGA nº 0015/SEPM/2021

MODALIDADE: ADESAO DE ATA

Fundamentação Legal: LEI nº 10.520/2022 e lei 8.666/93

Adjudicado: R N AGUIAR LTDA

CNPJ: nº 15.548.132-0001-20

Valor Aditivado: R$  R$ 2.456,87 (dois mil quatrocentos 
e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E 
SERIGRAFICO

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 1.18.10
1.14.422.029.2548.0.16000 – REDE DE ATENDIMENTO 
À MULHER – Natureza de Despesas: Outros Serviços de 
Terceiros (Pessoa Jurídica): 33.90.39, Fonte de Recursos: 
101 – FPE – Fundo de Participação dos Estados.

JUSTIFICATIVA: Alegamos a necessidade de aditivo ao 
contrato nº 009/2021 SEPM-AP, em prazos e valores, 
para a aquisição de material gráfico e serigráfico, com 
parâmetro no Inciso I do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, e ainda do §1º do citado diploma legal, visando 
dar continuidade ao atendimento das necessidades dos 
serviços desta SEPM/AP e suas unidades operacionais. 
Todo o trâmite desta contratação seguiu o Princípio da 
Eficiência, alcançando os melhores resultados com um 
menor gasto possível de tempo e recursos, evitando o 
desperdício do dinheiro público. Sendo assim, atendidas 
as exigências da Lei nº 10.520/2022, Lei nº 8.666/93 e 
legislação complementar, ratifico a presente justificativa 

como condição para eficácia do ato.
 
Macapá/AP, 26 de agosto de 2022.
Renata Apóstolo Santana
Secretária de Estado da SEPM/AP
Decreto nº 1888/2022 – GEA/AP

HASH: 2022-0826-0010-0128

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 032 /2022–
SEPM/AP

Processo SIGA nº 00002/SEPM/2021

MODALIDADE: ADESAO DE ATA

Fundamentação Legal: LEI nº 10.520/2022 e lei 8.666/93

Adjudicado: SX TEC. E SERV. CORPORATIVOS EIRELI.

CNPJ: nº 14.278.276/0001-25

Valor Aditivado: R$  R$ 39.461,35 (trinta e nove mil, 
quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco 
centavos)

OBJETO: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 1.18.10
1.14.422.029.2548.0.16000 – REDE DE ATENDIMENTO 
À MULHER – Natureza de Despesas: Outros Serviços de 
Terceiros (Pessoa Jurídica): 33.90.39, Fonte de Recursos: 
101 – FPE – Fundo de Participação dos Estados.

JUSTIFICATIVA: Alegamos a necessidade de aditivo ao 
contrato nº 001/2021 SEPM-AP, em prazos e valores, para 
o fornecimento de Passagens aéreas, com parâmetro no 
Inciso I do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
e ainda do §1º do citado diploma legal, visando dar 
continuidade ao atendimento das necessidades dos 
serviços desta SEPM/AP e suas unidades operacionais. 
Todo o trâmite desta contratação seguiu o Princípio da 
Eficiência, alcançando os melhores resultados com um 
menor gasto possível de tempo e recursos, evitando o 
desperdício do dinheiro público. Sendo assim, atendidas 
as exigências da Lei nº 10.520/2022, Lei nº 8.666/93 e 
legislação complementar, ratifico a presente justificativa 
como condição para eficácia do ato.

Macapá/AP, 26 de agosto de 2022.
Renata Apóstolo Santana
Secretária de Estado da SEPM/AP
Decreto nº 1888/2022 – GEA/AP

HASH: 2022-0826-0010-0146
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Secretaria de Administração

EDITAL N° 129/2022 – RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL - 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N° 129/2022 – RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO PARA ETAPA 
DE EXAME DOCUMENTAL - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA – IAPEN

1

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o EDITAL N° 001/2018 DE ABERTURA, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amapá n° 6717 em 10 de julho de 2018, retificado pelos 
Editais nº 002/2018 – Retificação do Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amapá nº 6762, de 17 de setembro de 2018 e 006/2019 – Retificação do 
Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6925, de 24 de 
maio de 2019;

Considerando o Edital n° 128/2022 – RESULTADO PRELIMINAR DA 
CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL - INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN;

RESOLVE:

I – Tornar Público no Anexo I deste Edital o Resultado do Recurso interposto 
pelo candidato nos termos do item 2.5 do Edital nº 121/2022 - CONVOCAÇÃO PARA 
A ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA – IAPEN, bem como Ata da comissão designada para execução da 
Etapa. 

II - Tornar Público o Resultado Definitivo da Etapa de Exame Documental, de 
caráter eliminatório, dos candidatos listados no Anexo II deste Edital, os quais foram 
convocados através do Edital n° 121/2022 - CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE 
EXAME DOCUMENTAL - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA –
IAPEN, em conformidade com o disposto no item 10 do Edital de Abertura e Ata da 
Comissão designada para execução da Etapa.

Macapá/AP, 26 de agosto de 2022.

REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE
Secretária de Estado da Administração, em Exercício.

Decreto nº 3643/2022.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N° 129/2022 – RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO PARA ETAPA 
DE EXAME DOCUMENTAL - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA – IAPEN

2

ANEXO I

CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO
CLAS. NOME RECURSO

230 ALCIDES DOS SANTOS FREITAS DEFERIDO
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N° 129/2022 – RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO PARA ETAPA 
DE EXAME DOCUMENTAL - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA – IAPEN

3

ANEXO ÚNICO

CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO
CLAS. NOME RESULTADO

229 PATRICK DA SILVA BEZERRA APTO CONDICIONAL
230 ALCIDES DOS SANTOS FREITAS APTO 
231 JOSIMO SOUZA TAVARES APTO
232 JHONATAS TORRES DE MELO APTO
235 RENATO MARTINS DE SOUSA APTO
236 DENIS JUNIOR OLIVEIRA SIRILO APTO CONDICIONAL
237 ADELINO PERES TAVARES FILHO APTO
238 JOHNE WILLIAM DA SILVA NEVES APTO CONDICIONAL
241 MANOEL ADRIANO TEIXEIRA CORTEZ APTO CONDICIONAL
244 JONILDO ALBUQUERQUE DE JESUS APTO CONDICIONAL
245 RUAN NERY DE SIQUEIRA JESUS APTO CONDICIONAL
247 EVERTON NUNES COSTA APTO CONDICIONAL
249 MURILO WESLEY DE SOUSA E SILVA APTO
250 JOSE JOUCIER PORTELA SAMPAIO JUNIOR APTO CONDICIONAL
252 JEAN MICHEL SILVA MUNIZ APTO
253 JOSE PAULO GOMES TRINDADE APTO CONDICIONAL
254 BRENO VINICIUS SANCHES DE SOUZA APTO CONDICIONAL
255 RENAN CLAUDIO FARIA AUSENTE
258 ROMILDO ROCHA FERNANDES APTO CONDICIONAL
259 MICHEL PENA CORDEIRO APTO

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
CLAS. NOME RESULTADO

7 IVANILDO SOARES DE MATOS APTO CONDICIONAL
9 CHARLON DE JESUS RODRIGUES DA SILVA E SILVA APTO

12 ALESSANDRO DE SOUZA DUARTE APTO CONDICIONAL
13 MARCOS RAFAEL CORREA SILVA APTO CONDICIONAL

CARGO: IA4 - AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO

CLAS. NOME RESULTADO
51 BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS APTO CONDICIONAL
52 DIANA CRUZ PENHA APTO
53 CINTIA ROHANE ALMEIDA CALADO DO NASCIMENTO APTO CONDICIONAL
55 KAROLINA TAVORA DA SILVA APTO CONDICIONAL
56 JAQUELINE MAIA NOGUEIRA APTO
57 CAROLINE REIS VALENTE APTO CONDICIONAL
58 RENATA DOS SANTOS ANTUNES APTO CONDICIONAL
59 HETRIA GARCIA MORAES APTO CONDICIONAL
60 ERIKARLA DIAS BARROS APTO CONDICIONAL
61 ETIENNE SILVA SANCHES APTO CONDICIONAL

Cód. verificador: 110156992. Cód. CRC: 57F7157
Documento assinado eletronicamente por REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE em 26/08/2022 13:42,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2022-0826-0010-0270
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EDITAL N° 130/2022 – CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAME DE SAÚDE – INSTITUTO DE ADMINISTRA-
ÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N° 130/2022 – CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAME DE SAÚDE –
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN

1

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o EDITAL N° 001/2018 DE ABERTURA, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amapá n°6717 em 10 de julho de 2018, retificado pelos Editais nº 002/2018 –
Retificação do Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6762, 
de 17 de setembro de 2018 e 006/2019 – Retificação do Edital de Abertura, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6925, de 24 de maio de 2019;

Considerando o Edital nº 129/2022 - RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO 
PARA ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA – IAPEN;

RESOLVE:

I - Convocar os candidatos aos cargos de Educador Social Penitenciário e Agente 
Penitenciário Nível Médio, considerados APTO e APTO CONDICIONAL na Etapa de Exame 
Documental e constantes no Anexo Único deste Edital, para participarem da Etapa de 
Exame de Saúde, de caráter eliminatório, nos termos do Capítulo 11 do Edital de Abertura.

II – Informar aos candidatos que será obrigatório o uso da máscara no local que 
ocorrerá a etapa, atendendo aos Protocolos de Segurança e prevenção da disseminação do 
novo coronavírus (Covid-19).

1. DA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE
1.1 No Exame de Saúde os candidatos serão submetidos ao Núcleo de Perícia Médica

do Estado do Amapá, onde será avaliada a sua condição física com o objetivo de 
verificar as condições de saúde e constituição física em relação ao desempenho das 
tarefas inerentes a carreira pleiteada.

1.2 Ao se apresentar para o Exame de Saúde o candidato deverá obrigatoriamente 
dispor dos seguintes exames:

a) Eletrocardiograma com laudo;
b) Exame Oftalmológico com laudo completo (inclusive com avaliação senso 
cromática);
c) RX do tórax com laudo;
d) Exame de urina tipo (1);
e) Exame de Fezes – parasitológico;
f) Exame de Sangue: Hemograma, Glicemia (jejum), VDRL, Colesterol total e 

frações, Triglicerídeos, Lipídios totais;
g) Exame de Sangue: PSA para candidatos de sexo masculino acima de 40 anos;
h) ABO+RH;
i) PCCU para candidatos de sexo feminino;
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j) Audiometria com laudo otorrino;
k) Exame Antidrogas: exame com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, 
realizado por meio de amostra de queratina para detecção de:

a) maconha;
b) metabólicos do delta-9 THC;
c) Cocaína;
d) Anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados);
e) Opiáceos.

1.3 A Junta Médica designada poderá exigir outros exames ou avaliação especializada 
além dos previstos no item 1.2.

1.4 Quando solicitados outros exames ou avaliação especializada, a Junta Médica irá 
estipular o prazo de retorno do candidato para apresentação dos mesmos.

1.5 Os exames médicos previstos no item 1.2, inclusive os complementares (caso 
solicitados), deverão ocorrer a expensas do próprio candidato.

1.6 Em todos os exames deverá constar, obrigatoriamente, (incluindo-se nos 
complementares, se solicitado), além do nome do candidato, a assinatura e o número 
do registro no órgão de classe específico do profissional responsável.

1.7 O candidato que comparecer será avaliado e julgado APTO ou INAPTO à carreira
pleiteada, de acordo com o parecer devidamente assinado pela Junta Médica Oficial 
designada.

1.8 O candidato que comparecer e preencher os requisitos previstos neste Edital será
considerado APTO, prosseguindo nas demais Etapas do concurso. O candidato 
INAPTO ou AUSENTE será eliminado.

2. DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 A Etapa prevista neste Edital é de caráter eliminatório e será presencial, não sendo 
aceito sob nenhuma hipótese procurador nomeado para tal finalidade.

2.2 O não comparecimento no dia, local e horário previstos neste Edital, seja qual for o 
motivo alegado, ensejarão na eliminação do candidato.

2.3 Será excluído o candidato que:

a) apresentar-se após o horário ou em horário diferente do que fora 
estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 

b) apresentar-se em local e data diferente dos estipulados no Item 3 e Anexo
Único deste Edital; 

c) não apresentar documento Oficial que bem o identifique; 
d) ausentar-se do local durante a aplicação da Etapa sem que tenha sido 

dispensado;
e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido.
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2.4 Motivará, ainda, a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste 
Edital, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa envolvida na 
aplicação.

2.5 Será oportunizado ao candidato o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de 
recurso junto ao Protocolo Virtual da SEAD, pelo endereço eletrônico 
protocolo@sead.ap.gov.br, quanto a Etapa de Exame Médico, após a publicação do 
Resultado Preliminar.

3 DO LOCAL E DATA 

Macapá/AP, 26 de agosto de 2022.

REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE
Secretária de Estado da Administração, em Exercício.

Decreto nº 3643/2022.

LOCAL: NÚCLEO DE PERÍCIA MÉDICA – NPM/SEAD
ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 311 REFERÊNCIA: PROXIMO A PRAÇA DO POEIRÃO
BAIRRO: SANTA RITA CIDADE: MACAPÁ ESTADO: AMAPÁ CEP: 68901-260
DATA: CONFORME ANEXO ÚNICO
HORÁRIO: CONFORME ANEXO ÚNICO
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ANEXO ÚNICO

DATA: 16/09/2022
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO
229 PATRICK DA SILVA BEZERRA 07:30 as 08:00
230 ALCIDES DOS SANTOS FREITAS 07:30 as 08:00
231 JOSIMO SOUZA TAVARES 07:30 as 08:00
232 JHONATAS TORRES DE MELO 07:30 as 08:00

DATA: 19/09/2022
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO
235 RENATO MARTINS DE SOUSA 07:30 as 08:00
236 DENIS JUNIOR OLIVEIRA SIRILO 07:30 as 08:00
237 ADELINO PERES TAVARES FILHO 07:30 as 08:00
238 JOHNE WILLIAM DA SILVA NEVES 07:30 as 08:00

DATA: 20/09/2022
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO
241 MANOEL ADRIANO TEIXEIRA CORTEZ 07:30 as 08:00
244 JONILDO ALBUQUERQUE DE JESUS 07:30 as 08:00
245 RUAN NERY DE SIQUEIRA JESUS 07:30 as 08:00
247 EVERTON NUNES COSTA 07:30 as 08:00

DATA: 21/09/2022
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO
249 MURILO WESLEY DE SOUSA E SILVA 07:30 as 08:00
250 JOSE JOUCIER PORTELA SAMPAIO JUNIOR 07:30 as 08:00
252 JEAN MICHEL SILVA MUNIZ 07:30 as 08:00
253 JOSE PAULO GOMES TRINDADE 07:30 as 08:00

DATA: 22/09/2022
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO
254 BRENO VINICIUS SANCHES DE SOUZA 07:30 as 08:00
258 ROMILDO ROCHA FERNANDES 07:30 as 08:00
259 MICHEL PENA CORDEIRO 07:30 as 08:00

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
CLAS. NOME HORÁRIO

7 IVANILDO SOARES DE MATOS 07:30 as 08:00
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DATA: 23/09/2022
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
CLAS. NOME HORÁRIO

9 CHARLON DE JESUS RODRIGUES DA SILVA E SILVA 07:30 as 08:00
12 ALESSANDRO DE SOUZA DUARTE 07:30 as 08:00
13 MARCOS RAFAEL CORREA SILVA 07:30 as 08:00

DATA: 23/09/2022

CARGO: IA4 - AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO

CLAS. NOME HORÁRIO
51 BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS 07:30 as 08:00

DATA: 26/09/2022
CARGO: IA4 - AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO

CLAS. NOME HORÁRIO
52 DIANA CRUZ PENHA 07:30 as 08:00
53 CINTIA ROHANE ALMEIDA CALADO DO NASCIMENTO 07:30 as 08:00
55 KAROLINA TAVORA DA SILVA 07:30 as 08:00
56 JAQUELINE MAIA NOGUEIRA 07:30 as 08:00

DATA: 27/09/2022
CARGO: IA4 - AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO

CLAS. NOME HORÁRIO
57 CAROLINE REIS VALENTE 07:30 as 08:00
58 RENATA DOS SANTOS ANTUNES 07:30 as 08:00
59 HETRIA GARCIA MORAES 07:30 as 08:00
60 ERIKARLA DIAS BARROS 07:30 as 08:00
61 ETIENNE SILVA SANCHES 07:30 as 08:00

Cód. verificador: 110156993. Cód. CRC: 5ED43A4
Documento assinado eletronicamente por REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE em 26/08/2022 13:44,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2022-0826-0010-0267
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N° 157/2022 – RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO PARA ETAPA 
DE EXAME DOCUMENTAL – GRUPO GESTÃO GOVERNAMENTAL

1

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o EDITAL N° 001/2018 DE ABERTURA, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amapá n° 6717 em 10 de julho de 2018, retificado pelos 
Editais nº 002/2018 – Retificação do Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amapá nº 6762, de 17 de setembro de 2018 e 006/2019 – Retificação do 
Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6925, de 24 de 
maio de 2019;

Considerando o Edital nº 156/2022 – RESULTADO PRELIMINAR DA 
CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL – GRUPO GESTÃO 
GOVERNAMENTAL;

RESOLVE:

I - Tornar Público o Resultado Definitivo da Etapa de Exame Documental, de 
caráter eliminatório dos candidatos ao cargo de Assistente Administrativo Nível Médio, 
listados no Anexo Único deste Edital, os quais foram convocados através do Edital n° 
155/2022 - CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL – GRUPO 
GESTÃO GOVERNAMENTAL, em conformidade com o disposto no item 10.1 do 
Edital de Abertura.

Macapá/AP, 26 de agosto de 2022.

REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE
Secretária de Estado da Administração, em Exercício.

Decreto nº 3643/2022.
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ANEXO ÚNICO

CARGO/ESPECIALIDADE: S05 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CLAS. NOME RESULTADO

451 JOSE CARLOS DA CONCEICAO MARQUES APTO CONDICIONAL

452 NATHALIA CRISTINA SOTO BANHA APTO CONDICIONAL

Cód. verificador: 110156994. Cód. CRC: 2D3CE18
Documento assinado eletronicamente por REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE em 26/08/2022 13:45,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2022-0826-0010-0272
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EDITAL N° 158/2022 – CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA
DE EXAME MÉDICO – GESTÃO GOVERNAMENTAL

1

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o EDITAL N° 001/2018 DE ABERTURA, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Amapá n° 6717 em 10 de julho de 2018, retificado pelos 
Editais nº 002/2018 – Retificação do Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amapá nº 6762, de 17 de setembro de 2018 e 006/2019 – Retificação do 
Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6925, de 24 de 
maio de 2019;

Considerando o Edital nº 157/2022 – RESULTADO DEFINITIVO DA 
CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL – GRUPO GESTÃO 
GOVERNAMENTAL;

RESOLVE:

I - Convocar os candidatos ao cargo de Assistente Administrativo Nível Médio, 
considerados APTO CONDICIONAL na Etapa de Exame Documental, constantes no
Anexo Único deste Edital, para participarem da Etapa de Exame Médico, de caráter 
eliminatório, nos termos do item 11 do Edital nº 01/2018 de Abertura.

II – Informar aos candidatos que será obrigatório o uso da máscara no local 
que ocorrerá a etapa, atendendo aos Protocolos de Segurança e prevenção da 
disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

1. DA ETAPA DE EXAME MÉDICO
1.1 No Exame Médico os candidatos serão submetidos ao Núcleo de Perícia 

Médica, onde será avaliada a sua condição de saúde com o objetivo de 
verificar as condições médicas e constituição física em relação ao desempenho 
das tarefas inerentes a função pleiteada.

1.2 Ao se apresentar para o Exame Médico o candidato deverá obrigatoriamente 
dispor dos seguintes exames:

a) Eletrocardiograma com laudo;
b) Exame Oftalmológico com laudo completo (inclusive com avaliação senso 
cromática);
c) RX do tórax com laudo;
d) Exame de urina tipo (1);
e) Exame de Fezes – parasitológico;
f) Exame de Sangue: Hemograma, Glicemia (jejum), VDRL, Colesterol total e 

frações, Triglicerídeos, Lipídios totais;
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g) Exame de Sangue: PSA para candidatos de sexo masculino acima de 40 
anos;
h) ABO+RH;
i) PCCU para candidatos de sexo feminino;
j) Audiometria com laudo otorrino;

1.3 A Junta Médica designada poderá exigir outros exames ou avaliação 
especializada além dos previstos no item 1.2.

1.4 Quando solicitados outros exames ou avaliação especializada, a Junta Médica 
irá estipular o prazo de retorno do candidato para apresentação dos mesmos.

1.5 Os exames médicos previstos no item 1.2, inclusive os complementares (caso 
solicitados), deverão ocorrer a expensas do próprio candidato.

1.6 Em todos os exames deverá constar, obrigatoriamente, (incluindo-se nos 
complementares se solicitado), além do nome do candidato, a assinatura e o 
número do registro no órgão de classe específico do profissional responsável.

1.7 O candidato que comparecer será avaliado e julgado APTO ou INAPTO à 
função pleiteada, de acordo com o parecer devidamente assinado pela Junta 
Médica Oficial designada.

1.8 O candidato que comparecer e tiver condição médica verificada compatível 
com a função será considerado APTO. O candidato INAPTO ou AUSENTE 
será eliminado.

2. DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 A Etapa prevista neste Edital é de caráter eliminatório e será presencial, não 
sendo aceito sob nenhuma hipótese procurador nomeado para tal finalidade.

2.2 O não comparecimento no dia, local e horários previstos neste Edital, seja qual 
for o motivo alegado, ensejarão na eliminação do Candidato.

2.3 Será excluído o candidato que:

a) apresentar-se após o horário ou em horário diferente do que fora 
estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 

b) apresentar-se em local e data diferente dos estipulados no Item 3.1 e 
Anexo Único deste Edital; 

c) não apresentar documento Oficial que bem o identifique; 
d) ausentar-se do local durante a aplicação da Etapa sem que tenha sido 

dispensado;
e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido.
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2.4 Motivará, ainda, a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas 
neste Edital, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa 
envolvida na aplicação.

2.5 Será oportunizado ao candidato o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição 
de recurso junto ao Protocolo Virtual da Secretaria de Estado da Administração –
SEAD, através do endereço eletrônico protocolo@sead.ap.gov.br, quanto a 
Etapa de Exame Médico, após a publicação do Resultado Preliminar.

3. DO LOCAL E DATA 

Macapá/AP, 26 de agosto de 2022.

REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE
Secretária de Estado da Administração, em Exercício.

Decreto nº 3643/2022.

LOCAL: NÚCLEO DE PERÍCIA MÉDICA – NPM/SEAD
ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 311 REFERÊNCIA: PROXIMO A PRAÇA DO POEIRÃO
BAIRRO: SANTA RITA CIDADE: MACAPÁ ESTADO: AMAPÁ CEP: 68901-260
DATA: CONFORME ANEXO ÚNICO
HORÁRIO: CONFORME ANEXO ÚNICO



Sexta-feira, 26 de Agosto de 2022Seção 02• Nº 7.740Diário Oficial

70 de 152

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N° 158/2022 – CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA
DE EXAME MÉDICO – GESTÃO GOVERNAMENTAL

4

ANEXO ÚNICO

DATA: 14/09/2022

CARGO/ESPECIALIDADE: S05 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CLAS. NOME HORÁRIO

451 JOSE CARLOS DA CONCEICAO MARQUES 07:30 as 08:00

DATA: 15/09/2022

CARGO/ESPECIALIDADE: S05 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CLAS. NOME HORÁRIO

452 NATHALIA CRISTINA SOTO BANHA 07:30 as 08:00

Cód. verificador: 110156995. Cód. CRC: 192C96A
Documento assinado eletronicamente por REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE em 26/08/2022 13:46,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2022-0826-0010-0273
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N° 306/2022 – RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO PARA A 6ª 
FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CFSD/QPPMC/PMAP

1

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o EDITAL Nº 001/2017 DE ABERTURA 
CFSD/QPPMC/PMAP, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6476, de 06 
de julho de 2017.

Considerando o 305/2022 – RESULTADO PRELIMINAR DA CONVOCAÇÃO 
PARA A 6ª FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CFSD/QPPMC/PMAP;

RESOLVE:

I - Tornar Público no Anexo Único deste Edital, o Resultado Definitivo da 6ª 
FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL, de caráter eliminatório dos candidatos convocados 
através dos Editais nº 303 e 304/2022 - CONVOCAÇÃO PARA A 6ª FASE -
INVESTIGAÇÃO SOCIAL, em conformidade com o disposto no capítulo 15 do EDITAL 
N° 001/2017 ABERTURA – CFSD/QPPMC/PMAP e Ata da Comissão encaminhada 
através do Ofício nº 340101.0076.0359.0216/2022 - CMDO/GCG – PMAP.

Macapá/AP, 26 de agosto de 2022.

REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE
Secretária de Estado da Administração, em Exercício.

Decreto nº 3643/2022.
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ANEXO ÚNICO

CLAS. NOME RESULTADO

893 LAISE NAIRA TEIXEIRA MIRANDA
(M.S nº 0003184-71.2021.8.03.0000) RECOMENDADO

1189 VANESSA DIAS MAIA
(M.S nº 0003185-56.2021.8.03.0000) RECOMENDADO

1211 CIBELE CARVALHO COSTA
(M.S nº 0003219-31.2021.8.03.0000) RECOMENDADO

Cód. verificador: 110156996. Cód. CRC: AFB3BF0
Documento assinado eletronicamente por REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE em 26/08/2022 13:47,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2022-0826-0010-0275
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PORTARIA N° 0926/2022 – SEAD
 

A Secretária de Estado da Administração do Governo do Amapá, usando das atribuições que lhes foram conferidas 
pelos Decretos nos 1497 de 16 de outubro de 1992, 1535 de 14 de maio de 2018, 0422 de 30 de janeiro de 2019, 4278 
de 16 de novembro de 2021, e tendo em vista a Programação de Férias/2022 desta SEAD,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º- CONCEDER férias aos servidores, referente ao mês de agosto/2022, conforme abaixo listados:

Nº Ord. Matrícula Nome Início Término
01 0969825-6-01 ANA MESQUITA DA COSTA 01/08/2022 30/08/2022

02 0966572-2-01 ANTONIO AMORIM MONTEIRO 01/08/2022 30/08/2022

03 0970823-5-01 BARBARA MACIEL DOS SANTOS 01/08/2022 30/08/2022

04 0093223-0-02 BENIELLY PEDRADO SERRA DE LIMA 01/08/2022 30/08/2022

05 0969861-2-01 DOUGLAS ZOCCOLI PADILHA 01/08/2022 30/08/2022

06 0966600-1-01 ERICK LOBATO MUNIZ 01/08/2022 30/08/2022

07 0101775-6-02 ERIVALDO FERNANDO FERREIRA PEREIRA 01/08/2022 30/08/2022

08 0965148-9-02 GESENILDA GOMES DE ANDRADE CARDOSO 01/08/2022 30/08/2022

09 0099109-0-02 GISELLE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 01/08/2022 30/08/2022

10 0023485-0-03 HERALDO RODRIGUES RIBEIRO 01/08/2022 30/08/2022

11 0966657-5-01 LELIANE COSTA DOS SANTOS 01/08/2022 30/08/2022

12 0969745-4-01 LORENA TAISA MACHADO DOS SANTOS 01/08/2022 30/08/2022

13 0967281-8-01 MANOEL EVARISTO TADEU SILVA 01/08/2022 30/08/2022

14 0083396-7-02 MARIA REGINA CIRILO DE OLIVEIRA 01/08/2022 30/08/2022

15 0967140-4-01 MAURO CESAR DA SILVA BASTOS 01/08/2022 30/08/2022

16 0083345-2-01 MONICA LEILA TELES DAMASCENO GAIA 01/08/2022 30/08/2022

17 0092891-7-01 RINALDO JOSE FARIAS DE MENDONCA 01/08/2022 30/08/2022

18 0966682-6-01 UDSON QUINTELA DOS SANTOS 01/08/2022 30/08/2022
 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Macapá-AP, 26 de agosto de 2022
REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE
Secretária de Estado da Administração, em exercício.

HASH: 2022-0826-0010-0306

PORTARIA Nº 0927/2022-SEAD
 
A Secretária de Estado da Administração do Governo do Amapá, usando das atribuições que lhes foram conferidas 
pelos Decretos nos 1497 de 16 de outubro de 1992, 1535 de 14 de maio de 2018, 0422 de 30 de janeiro de 2019, 4278 
de 16 de novembro de 2021, e tendo em vista a Programação de Férias/2022 desta SEAD,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º- CONCEDER férias aos servidores, referente ao mês de agosto/2022, conforme abaixo listados:
 

Nº Ord. Matrícula Nome Início Término
01 0969834-5-01 HYAGO DA SILVA SAMPAIO 01/08/2022 15/08/2022

02 0969864-7-01 LUANA CARLA GOMES AZEVEDO COSTA 01/08/2022 15/08/2022

03 0969939-2-01 PEDRO TIAGO DA SILVA MACHADO 01/08/2022 15/08/2022

04 0120534-0-02 RAIMUNDA NONATA DA SILVA PEREIRA 15/08/2022 29/08/2022

05 0969782-9-01 DEYVID HENDERSON SANTOS MOREIRA MACIEL 23/08/2022 06/09/2022
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06 0969786-1-01 MARCOS POLLO SANTOS DA SILVA COSTA 29/08/2022 12/09/2022

07 0969793-4-01 LAILA SABADINI VICENTE 08/08/2022 17/08/2022
 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Macapá-AP, 26 de agosto de 2022
REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE
Secretária de Estado da Administração, em exercício
 
HASH: 2022-0826-0010-0305

PORTARIA Nº 0928/2022 – SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pelos Decretos 
nºs 1.497, de 16/10/92, 0422, de 30 de janeiro de 2019, 1535, de 14 de maio de 2018, e tendo em vista o contido no 
Processo nº 0052.0408.2472.0001/2022,

RESOLVE:
 
Conceder afastamento a título de desincompatibilização para concorrer a cargo eletivo ao servidor ALDO MAURÍCIO 
NASCIMENTO DOS SANTOS, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em Enfermagem, Matrícula nº 
0063121-3-01, lotado na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, a contar de 02 de julho de 2022.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022
REGINA MARIA DE OLIVERIA DUARTE
Secretária de Estado da Administração, em exercício

HASH: 2022-0826-0010-0301

PORTARIA Nº 0929/2022 – 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 0043.0581.2319.0001/2022,

RESOLVE:
 
Designar o servidor FELIPE RODRIGUES DA SILVA, Delegado de Polícia Civil, para exercer em substituição, o 
cargo de Delegado de Polícia de bairro/Delegacia de Polícia do Município de Ferreira Gomes/Código CDS-2/DGPC, 
durante o impedimento da titular TAINÁ SOARES BEZERRA SANTOS CAVALCANTE, afastada por motivo de licença 
maternidade, no período de 17/06/2022 a 13/12/2022.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022
REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE
Secretária de Estado da Administração, em exercício.

HASH: 2022-0826-0010-0302

PORTARIA Nº 0930/2022 – SEAD

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe foi delegada  pelos Decretos nºs 
1.497, de 16 de outubro de 1992, 0422, de 30 de janeiro de 2019 e 1535, de 14 de maio de 2018 e tendo em vista o 
contido no Processo nº 0019.0461.2098.0064/2022, e,

CONSIDERANDO a sentença proferida nos autos do Processo nº 0013712-30.2022.8.03.0001, que tramitou perante o 
1º Juizado Especial Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá,
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RESOLVE:
 
AUMENTAR a carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais da servidora EDNA RAIMUNDA 
MOREIRA DE MORAES RODRIGUES, ocupante do cargo de Professor, Classe C-3, matrícula nº 0061315-0-01, 
Grupo Magistério, lotada na Secretaria de Estado da Educação – SEED.

Macapá (AP), 26 de agosto de 2022
REGINA MARIA DE OLIVERIA DUARTE
Secretária de Estado da Administração, em exercício

HASH: 2022-0826-0010-0308

PORTARIA Nº 495/08-2022-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 Estado da Saude - SESA:
 

Nº Servidor/Processo Matrícula Período Aquisitivo Usufruto

1 ENILDE COSTA DE OLIVEIRA 
0048.0624.2311.0001/2022 0033247-0-01 22/06/2014 a 21/06/2019 03/10/2022 a 31/12/2022

 
Macapá-AP, 26 de agosto de 2022
Astrid Maria Dos Santos Cavalcante
Coordenadora de Gestão de Pessoas
 
HASH: 2022-0826-0010-0129

PORTARIA Nº 496/08-2022-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) Instituto de Extensao, Assistencia e Desenvolvimento Rural do Amapa - RURAP:
 

Nº Servidor/Processo Matrícula Período Aquisitivo Usufruto

1  AGNALDO DE DEUS LOPES 
0029.0624.1593.0020/2022 0049963-3-01  01/07/1998 a 30/06/2003 15/09/2022 a 13/12/2022

 
Macapá-AP, 26 de agosto de 2022
Astrid Maria Dos Santos Cavalcante
Coordenadora de Gestão de Pessoas

HASH: 2022-0826-0010-0119

PORTARIA Nº 497/08-2022-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-
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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 Administração - SEAD:
 

Nº Servidor/Processo Matrícula Período Aquisitivo Usufruto

1  LUIZ MIRANDA VALENTE 
130101.0077.0344.0317/2022 0033424-3-01 29/06/1999 a 11/01/2013 03/10/2022 a 31/12/2022

 
Macapá-AP, 26 de agosto de 2022
Astrid Maria Dos Santos Cavalcante
Coordenadora de Gestão de Pessoas
 
HASH: 2022-0826-0010-0148

PORTARIA Nº 498/08-2022-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) Representação Gea Brasilia - REPBSB:
 

Nº Servidor/Processo Matrícula Período Aquisitivo Usufruto

1 MELISSA NUNES DE ALMEIDA 
0048.0624.2311.0002/2022 0061585-4-01 01/08/2010 a 02/08/2015 01/09/2022 a 29/11/2022

 
Macapá-AP, 26 de agosto de 2022
Astrid Maria Dos Santos Cavalcante
Coordenadora de Gestão de Pessoas

HASH: 2022-0826-0010-0137

PORTARIA Nº 499/08-2022-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) Amapa Terras - AMAPA TERRAS:
 

Nº Servidor/Processo Matrícula Período Aquisitivo Usufruto

1 JOBERSON CARLOS DE SOUZA 
0035.0332.1966.0124/2022 0063242-2-01 21/05/2006 a 20/05/2011 01/09/2022 a 29/11/2022

 
Macapá-AP, 26 de agosto de 2022
Astrid Maria Dos Santos Cavalcante
Coordenadora de Gestão de Pessoas
 
HASH: 2022-0826-0010-0307
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PORTARIA Nº 500/08-2022-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, tendo em vista o contido 
no Processo nº 130101.0077.1038.2589/2022,

RESOLVE:

Excluir da Portaria nº 358/06-2022-CGP/SEAD, de 20/06/2022, que concedeu 03 (três) meses de Licença-Especial 
Prêmio por Assiduidade, a(o) servidor(a) Alex de Almeida Pereira, ocupante do Cargo Efetivo de Policial Penal, 
Matrícula 0084089-0-01, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá, lotado no IAPEN, 
referente ao quinquênio de 18/11/2005 a 15/02/2011.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022
ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Coordenadora de Gestão de Pessoas – CGP/SEAD

HASH: 2022-0826-0010-0304

Secretaria Do Trabalho

e Empreendedorismo

PORTARIA Nº. 065/2022 – SETE

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO, usando das atribuições legais 
que lhes são conferidas, nos termos dos Artigos 122, 123 
e incisos da Constituição do Estado do Amapá.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 
0030, de 03 de janeiro de 2005, que regulamenta o artigo 
63, da Lei Estadual nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004, 
o qual organiza a Secretaria de Estado do Trabalho e 
Empreendedorismo e dá outras providências;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 
nº 1564, de 06 de maio de 2021, que regulamenta 
dispositivos da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 
2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa 
dos direitos do usuário dos serviços públicos e institui a 
Carta de Serviços ao Usuário.

CONSIDERANDO ainda o disposto no OFÍCIO 
CIRCULAR Nº 410101.0079.0655.0009/2021 GAB-CGE, 
de 10 de junho de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, 
os quais serão responsáveis, na condição de titular e 
suplentes, por coordenar os trabalhos de elaboração, 
divulgação, e atualização periódica da Carta de Serviços 
ao Usuário no âmbito da Secretaria de Estado do Trabalho 
e Empreendedorismo.

Titular: Andressa Geany de Sousa Fonseca – Assessor 
de Desenvolvimento Institucional;

Suplente: Márcia Regina Barbosa Alcântara - Analista 
de Planejamento e Orçamento.

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

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

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, em 26 de agosto  
de 2022.
ADRIANY THAIS FERREIRA SANTOS
Secretária de Trabalho e Empreendedorismo
Decreto N°3571 de 09 de Agosto de 2022

HASH: 2022-0826-0010-0122

PORTARIA Nº. 066/2022 – SETE

Designação de servidores responsáveis pelo 
monitoramento e atendimento das demandas recebidas 
pelo Sistema Informatizado de Ouvidoria do Poder 
Executivo do Amapá - OUV Amapá no âmbito da 
Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO, usando das atribuições legais 
que lhes são conferidas, nos termos dos Artigos 122, 123 
e incisos da Constituição do Estado do Amapá, e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 
0030, de 03 de janeiro de 2005, que regulamenta o artigo 
63, da Lei Estadual nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004, 
o qual organiza a Secretaria de Estado do Trabalho e 
Empreendedorismo e dá outras providências;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 
1563, de 06 de maio de 2021, que institui o Sistema de 
Ouvidoria do Poder Executivo Estadual, a Rede Estadual 
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de Ouvidorias e dá outras providências

CONSIDERANDO ainda o disposto no OFÍCIO CIRCULAR 
Nº 410101.0079.0655.0008/2021 GAB - CGE, de 10 de 
junho de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, 
os quais serão responsáveis, na condição de titular 
e suplente, pelo monitoramento e atendimento das 
demandas recebidas pelo Sistema Informatizado de 
Ouvidoria do Poder Executivo do Amapá - OUV Amapá 
no âmbito da Secretaria de Estado do Trabalho e 
Empreendedorismo, em conformidade com o Decreto 
Estadual nº 1563, de 06 de maio de 2021, que institui 
o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Estadual, a 
Rede Estadual de Ouvidorias e dá outras providências.

Titular - Andressa Geany de Sousa Fonseca - Assessora 
de Desenvolvimento Institucional

Suplente – Márcia Regina Barbosa Alcântara – Analista 
de Planejamento e Orçamento

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

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

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, em 26 de agosto 
de 2022..
ADRIANY THAIS FERREIRA SANTOS
Secretária de Trabalho e Empreendedorismo
Decreto N°3571 de 09 de Agosto de 2022

HASH: 2022-0826-0010-0153

PORTARIA Nº. 067/2022 – SETE

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas, nos termos dos Artigos 122, 
123 e incisos, da Constituição do Estado do Amapá e, 
considerando o contido no Oficio. Nº 020/2019 – GAB/
SETE, de 19 de setembro de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR a nomeação dos servidores abaixo 
relacionados, para atuar no MONITORAMENTO DO 
SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 
DO CIDADÃO E-SIC e com finalidade de assegurar o 
cumprimento das normas relativas do acesso à informação, 
de forma eficiente e adequada aos objetivos da lei estadual 
2194/2017 estadual e lei federal nº 12.527/2011.

Titular - Andressa Geany de Sousa Fonseca - Assessora 
de Desenvolvimento Institucional

Suplente – Márcia Regina Barbosa Alcântara – Analista 
de Planejamento e Orçamento

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

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

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO, em 26 de agosto 
de 2022.
ADRIANY THAIS FERREIRA SANTOS
Secretária de Trabalho e Empreendedorismo
Decreto N°3571 de 09 de Agosto de 2022

HASH: 2022-0826-0010-0174

PUBLICIDADE
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E 

EMPREENDEDORISMO 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 

COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO – CES 

 

ATA DA CURADORIA 

 

Aos dias 25 de Agosto de 2022, as 09:30hrs, se reuniram na sala da 
coordenação da Casa do Artesão, a senhora Marianna Sarmento Zampolo– 
Coordenadora Geral do Artesanato do Estado do Amapá, Senhor André Vinícius Silva 
Moreira – Gerente do Núcleo do Artesanato do Estado do Amapá, Senhora Kessia 
Cristina Gurjão Marciel – Coordenadora de Empreendedorismo para fazerem análise e 
seleção dos documentos e portifólios dos artesãos inscritos no Edital de chamamento 
Público Nº 002/2022-SETE. 

A análise e seleção foram realizadas de acordo com os critérios determinados 
pela ficha de avaliação deste edital, sendo avaliada pelos três membros da comissão e 
assinada. 

Segue abaixo a lista dos Artesãos aprovados e classificados nas suas respectivas 
ordens e categorias: 

 

Nº DE 
VAGAS 

TIPOLOGIA NOME APROVADO/CLASSIFICADO 

 
2 

 
ARGILA  

SANDRA MARIA DE MELO 
ALFAIA  

(49,75 PTS) 
EZEQUIELE LIMA DE 

MORAES 
((4499,,5500))  

 

APROVADO 

 
 

3 

 
 

     MADEIRA 

 
DAVID DE OLIVEIRA 

CAMPOS   
(50 PTS) 

 
               APROVADO 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E 

EMPREENDEDORISMO 
 

 
 

Vale ressaltar que foram ofertadas 10 (dez) vagas e apenas 06 (seis) vagas preenchidas. 

 

 

Marianna Sarmento Zampolo 

Coordenadora Geral do Artesanato do Estado do Amapá 

 

 

André Vinícius Silva Moreira 

Gerente do Núcleo do Artesanato do Estado do Amapá 

 

 

Kessia Cristina Gurjão Marciel 

Coordenadora de Empreendedorismo 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
SEMENTE, FIO E 
FIBRA E ESCAMA 

 
 
 

ANTÔNIA RODRIGUES 
CUNHA 

(50) 
LUCIANA DA MOTA DE 

OLIVEIRA SOUZA  
(49,50 PTS) 

 
IRENILDE GAMA CORREIA 

(49,00) 
 

 
 
 

APROVADO 
 

 
APROVADO 

 
 
 

APROVADO 
 
 
 

 

HASH: 2022-0826-0010-0310
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Instituto de Pesquisas Científicas e

Tecnológicas do Estado do Amapá

P O R T A R I A  N º 136/2022-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 016/2022-
GAB de 25 de Agosto de 2022.                                           

RESOLVE:

Art.1º - Designar a servidora, ELIANE NASCIMENTO 
DE OLIVEIRA PENAFORT, Chefe de Gabinete, Código 
FGS-3, para exercer interinamente e em substituição o 
Cargo de Diretor-Presidente, Código FGS-4, durante 
o impedimento do titular, JERFERSON PINHEIRO 
MENDONÇA, que se afastará por motivo de viagem 
até o Município de Oiapoque/AP, no período de 31/08 a 
05/09/2022.

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

Macapá, 25 de Agosto de 2022.
JERFERSON PINHEIRO MENDONÇA
Diretor - Presidente
 
HASH: 2022-0826-0010-0157

P O R T A R I A  N º138/2022-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 0014/2022 
–CIIC/IEPA de 26 de Agosto de 2022.
 
RESOLVE:

Art.1º - Homologar o Resultado Final da Seleção de 
Propostas de Projetos de Iniciação Cientifica 2022 a 
2023, conforme o EDITAL Nº 01/2022-IEPA.
 

Nº* Aluno Bolsista 
PIBIC/IEPA Orientador Nota Resultado Final

1

Andreia 
Sunamita 

Rodrigues da 
Silva

Orleno 
Marques da 
Silva Junior

65,21

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

IEPA

2 Janiele Costa 
dos Santos

Orleno 
Marques da 
Silva Junior

58,35

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

IEPA

3 Juliana Freitas 
Campos

Cláudia 
Regina da 

Silva
56,75

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

IEPA

4
Sara Vitória 
Vanderlei 
Moreira

Marcelo de 
Jesus Veiga 

Carim
56,27

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

IEPA

5 Khallyl do 
Rosário Ramos

Cecile de 
Souza Gama 53,13

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

IEPA

6
Josiellen 

Anunciação do 
Nascimento

Luciedi de 
Cássia L. 

Tostes
50,55

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

IEPA

7
Sara Brenna 
Rodrigues 

Vasconcelos

Taires 
Peniche da 

Silva Sidônio
48,30

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

IEPA

8
Cristian 

Gonçalves 
Barboza

Emarielle 
Coelho Pardal 45,80

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

IEPA

9
Elane Miquele 

da Silva 
Barbosa

Josiane 
Nogueira 

Muller
44,30

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

IEPA

10 Luana Beatriz 
santos Costa

Jefferson 
Erasmo de S. 

Vilhena
44,28

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

IEPA

11 Roginey Silva e 
Silva

Cláudia 
Regina da 

Silva
58,69** Aprovado, mas 

não contemplado

12
Harison dos 
Santos das 

Neves

Luciedi de 
Cássia L. 

Tostes
44,04 Aprovado, mas 

não contemplado

13 Shirley Miranda 
Vieira

Inácia Maria 
Vieira 38,20 Aprovado, mas 

não contemplado

14 Caroline dos 
Santos Ferreira

Inácia Maria 
Vieira 30,56

Desclassificado 
por não 

atendimento 
do item 11.4 do 

Edital
 
* Ordem decrescente de classificação.
** Candidato inscrito para o Programa de iniciação 
Cientifica Voluntário (PICV).
 
Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.
 
Macapá, 26 de Agosto de 2022.
JERFERSON PINHEIRO MENDONÇA
Diretor - Presidente

HASH: 2022-0826-0010-0149

P O R T A R I A  N º 139/2022-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 
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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 0015/2022 
–CIIC/IEPA de 26 de Agosto de 2022.

RESOLVE:

Art.1º - Homologar o Resultado Final da Seleção de 
Propostas de Projetos de Iniciação Cientifica 2022-2023, 
conforme o EDITAL Nº 02/2022-IEPA.
 

Nº* Aluno Bolsista 
PIBIC/CNPq Orientador Nota Resultado 

Final***

1 Istefane Braga 
Rodrigues

Orleno 
Marques da 
Silva Junior

67,58

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

CNPq

2 Alinne da Costa 
Pereira

Allan Kardec 
Ribeiro 
Galardo

63,18

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

CNPq

3 Aldenize Pena 
Torres

Allan Kardec 
Ribeiro 
Galardo

61,18

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

CNPq

4 Thayana Castro 
da Silva

Cecile de 
Souza Gama 54,76

Aprovado e 
contemplado 
com bolsa do 

CNPq

5
David 

Albuquerque da 
Silva

José Ferreira 
Saraiva 54,40

Aprovado, 
mas não 

contemplado

6 Renata Cibelle 
Palmerim

José Ferreira 
Saraiva 53,77

Aprovado, 
mas não 

contemplado

7 Samara Raquel 
Costa Guedes

Cláudia 
Regina da 

Silva
59,92**

Aprovada, mas 
a aluna optou 
em participar 

voluntariamente
 
* Ordem decrescente de classificação.
** Resultado Parcial, aguardando confirmação do CNPq 
sobre o número de bolsas disponibilizado ao IEPA.
 
Art.2º - Dê - se Ciência. Publique-se e Cumpra-se.
 
Macapá, 26 de Agosto de 2022.
JERFERSON PINHEIRO MENDONÇA
Diretor - Presidente

HASH: 2022-0826-0010-0138

P O R T A R I A  N º140/2022-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 0115/2022 – 
LABENMED/IEPA de 24 de Agosto de 2022.

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento dos servidores, ANA 
PAULA SALES DE ANDRADE CORRÊA, Pesquisadora, 
EDNALDO CACIANO DO RÊGO, Técnico Entomologia 
e JÉSSICA FERNANDA DOS SANTOS BARROSO, 
Técnico Entomologia, para viajarem da sede de suas 
atribuições em Macapá, até os Municípios de Laranjal 
do Jari/AP e Almerim/PA, com objetivo de realizarem 
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, no período de 
31/08 a 14/09/2022.

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

Macapá, 26 de Agosto de 2022.
JERFERSON PINHEIRO MENDONÇA
Diretor - Presidente

HASH: 2022-0826-0010-0144

Agência Reguladora de Serviços

Públicos do Amapá

PORTARIA ARSAP Nº 046 DE 24 DE AGOSTO DE 2022

O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do Estado do Amapá – ARSAP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
2.548, de 23 de abril de 2021, no Art. 42 e seus incisos.

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a PORTARIA ARSAP Nº 010 DE 27 DE 
ABRIL DE 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

ODIVAL MONTERROZO LEITE
DIRETOR-PRESIDENTE
Decreto nº 4754/2021

HASH: 2022-0826-0010-0159

Superintendência de Vigilância

em Saúde

AVISO DE COTAÇÃO  006/2022

A Superintendência de Vigilância em Saúde-SVS, por 
meio da Unidade de Compras e Contratos, informa que 
está recebendo cotação de preços para estimativa, para o 
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Processo Administrativo SIGA nº: 0018/SVS/2021.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS E FILME ÓPTICOS 
PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRETORIA 
EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL 
(Laboratório de Biologia Molecular) LACEN/SVS-AP RIA 
EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL.

Prazo para envio das propostas: Até 07/09/2022 às 12h.

Acesso ao TR, modelo de proposta de preços, ou 
outras informações: Email: cotacao@svs.ap.gov.br ou 
no endereço Avenida Treze de Setembro, 1899, Bairro 
Buritizal, Macapá – AP, 3º andar, sala Unidade de Compras 
e Contratos.

Envio da proposta no: e-mail cotacao@svs.ap.gov.
br ou no endereço Avenida Treze de Setembro, 1899, 
Bairro Buritizal, Macapá – AP, 3º andar, sala Unidade de 
Compras e Contratos, em envelope lacrado.

Macapá, 26 de Agosto de 2022.

HASH: 2022-0826-0010-0135

PORTARIA Nº 042/2022-GAB/SVS

A SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no 
uso das prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 
14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802 de 25 de julho de 
2017 e lei 2.341/2018-GEA.

Atendendo solicitação ao Memorando n°060/NVE/SVS - 
2022, venho através de este solicitar a nomeação para 
o cargo de Fiscal de Compras, para fiscalização do 
processo abaixo.

Servidor: VICTOR ADY SILVA NUNES, matricula n° 
0272911901, Cargo Comissionado: Chefe da Unidade de 
Patrimônio e Almoxarifado.

Processo siga n° 00023/2022-SVS/AP,

Empresa: D. M. COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 09.344.834/0001-99

Objeto: Aquisição de Vestuário Hospitalar e Cirúrgico e 
itens correlatos de finalidade especiais – EPI’s (Máscara).

Macapá/AP, 26 de Agosto de 2022.
MARGARETE DO SOCORRO MENDONÇA GOMES
Superintendente de Vigilância em Saúde
Dec.2532/2022 – SVS/GEA

HASH: 2022-0826-0010-0164

RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA

RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA PARA ATIVIDADE 
DE COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E 
DROGAS DE USO HUMANO.

EMPRESA: MUNDIMED HOSPITALAR EIRELLI. CNPJ: 
05.580.442/0001-78. 

PROCESSO: 300203060407/22 RESP. 

LEGAL: GELTON DOS SANTOS CAETANO

RESP. TÉCNICO: EDCELHA SOARES D`ATHAIDE 
RIBEIRO 

VALIDADE: 26/08/2023

Torna público que à Superintendência de Vigilância em 
Saúde – SVS/AP, CONCEDE a Renovação da Licença 
Sanitária N° 06.04.07/22 para a atividade de COMÉRCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
HUMANO.

Localizado na AV: COQUEIRO, Nº 431, BRASIL NOVO, 
CEP: 68.909-315, Macapá-AP.
 
Macapá-AP, 26 de Agosto de 2022.
MARGARETE DO SOCORRO MENDONÇA GOMES
Superintendente de Vigilância em Saúde
Dec. 2532/2022 – SVS/GEA

HASH: 2022-0826-0010-0154

Departamento Estadual de

Trânsito do Amapá

DECISÃO N° 107/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.016338/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 18/11/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: ORIVALDO PINTO SANTIAGO

Registro de CNH nº 05314668902

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor ORIVALDO PINTO SANTIAGO, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
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fora registrada no dia 14/08/2017, no auto de infração 
AJ00019650, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 1871/2019, publicada no D.O.E no dia 
27/11/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 275/2020, com recebimento 
no dia 21/02/2020 (fls. 09 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 17-18v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:
Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 122/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 
17-18v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do 
art. 277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir 
de ORIVALDO PINTO SANTIAGO, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.
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Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0263

DECISÃO N° 110/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.017560/2019 - DETRAN/AP

Data de entrada: 10/12/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: JHONATAN FERREIRA CARDOSO

Registro de CNH nº 05185903850

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor JHONATAN FERREIRA CARDOSO, qualificado 
nos autos, consistente na recursa em se submeter ao 
teste de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja 
infração fora registrada no dia 15/09/2017, no auto de 
infração AJ00028067, conforme demonstra detalhamento 
de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 073/2020, publicada no D.O.E no dia 
24/01/2020, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 07).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 

Mandado de Notificação n° 604/2020, com recebimento 
no dia 27/10/2020 (fls. 09 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 17-18v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.
Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
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perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 120/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 17-
18v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
JHONATAN FERREIRA CARDOSO, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0244

DECISÃO N° 112/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.008957/2019 - DETRAN/AP

Data de entrada: 11/07/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: AMAURI DA CUNHA CARDOZO

Registro de CNH nº 05427955331

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor AMAURI DA CUNHA CARDOZO, qualificado 
nos autos, consistente na recursa em se submeter ao 
teste de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja 
infração fora registrada no dia 22/01/2017, no auto de 
infração AJ00009074, conforme demonstra detalhamento 
de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 0409/2019, publicada no D.O.E no dia 
08/08/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 09v).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 230/2020, com recebimento 
no dia 03/02/2020 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
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do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 18-19v).

 É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 118/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 18-
19v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
AMAURI DA CUNHA CARDOZO, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022
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[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0246

DECISÃO N° 118/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.016443/2019 - DETRAN/AP

Data de entrada: 19/11/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: WELLINGTON MORAIS GOVEIA

Registro de CNH nº 04635536156
 
I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                       
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor WELLINGTON MORAIS GOVEIA, qualificado 
nos autos, consistente na recursa em se submeter ao 
teste de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja 
infração fora registrada no dia 05/08/2017, no auto de 
infração AJ00026222, conforme demonstra detalhamento 
de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 71/2021, publicada no D.O.E no dia 
02/02/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).
O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 231/2021, com recebimento 
no dia 31/08/2021 (fls. 08 e 11).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 16-17v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
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procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 114/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 16-
17v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
WELLINGTON MORAIS GOVEIA, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 

Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0227

DECISÃO N° 122/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.002937/2020-DETRAN/AP

Data de entrada: 27/02/2020

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: RAFAEL GUIDAO RAMOS

Registro de CNH nº 04842588060

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                        
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor RAFAEL GUIDAO RAMOS, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 30/11/2017, no auto de infração 
AJ00032742, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 286/2021, publicada no D.O.E no dia 
11/03/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 623/2021, com recebimento 
no dia 29/09/21 (fls. 09 e 12).

Constata-se nos autos do processo que o Sr. RAFAEL 
GUIDAO RAMOS, no dia 08/10/2021, apresentou defesa 
escrita dentro do prazo legal previsto no art. 10 § 5° da 
Resolução 723/2018 – CONTRAN (fl. 14).

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 24-25v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
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AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 

exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 103/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 24-
25v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
RAFAEL GUIDAO RAMOS, pelo período de 12 (doze) 
meses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem 
e aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0223
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DECISÃO N° 81/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.014063/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 09/10/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: KLEBER DE OLIVEIRA ARAUJO

Registro de CNH nº 03795695920

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor KLEBER DE OLIVEIRA ARAUJO, qualificado 
nos autos, consistente na recursa em se submeter ao 
teste de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja 
infração fora registrada no dia 23/11/2017, no auto de 
infração AJ00023539, conforme demonstra detalhamento 
de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 1407/2019, publicada no D.O.E no dia 
22/10/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 11).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 621/2020, com recebimento 
no dia 16/10/2021 (fls. 12 e 15).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 19-20v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:
 
Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
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recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 061/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 19-
20v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
KLEBER DE OLIVEIRA ARAUJO, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0166

DECISÃO N° 97/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.014297/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 15/10/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: RAPHAEL BARARUA CAMPOS

Registro de CNH nº 05232203961

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                              
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor ROGERIO GOMES DA COSTA, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 17/12/2017, no auto de infração 
AJ00024006, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 1419/2019, publicada no D.O.E no dia 
17/10/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 11v).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 138/2021, com recebimento 
no dia 22/06/2021 (fls. 12 e 16).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 20-21v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
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clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:
Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 074/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 20-
21v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
RAPHAEL BARARUA CAMPOS , pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0264

DECISÃO N° 100/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.014977/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 24/10/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: RAMON LENON NOGUEIRA DOS SANTOS

Registro de CNH nº 05509269215

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor RAMON LENON NOGUEIRA DOS SANTOS, 
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qualificado nos autos, consistente na recursa em se 
submeter ao teste de alcoolemia, por aparelho de 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 02/07/2017, 
no auto de infração AJ00022958, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 348/2020, publicada no D.O.E no dia 
17/07/2020, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 07).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 164/2021, com recebimento 
no dia 21/06/2021 (fls. 09 e 14).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 18-19v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 071/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 
18-19v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do 
art. 277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir 
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de RAMON LEMON NOGUEIRA DOS SANTOS, pelo 
período de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0192

DECISÃO N° 101/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.014322/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 15/10/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: RAFAEL RIGOR DAS CHAGAS

Registro de CNH nº 05422021213

I - RELATÓRIO:
       
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor RAFAEL RIGOR DAS CHAGAS, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 25/06/2017, no auto de infração 
AJ00024508, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 1422/2019, publicada no D.O.E no dia 

17/10/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 11v).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 129/2021, com recebimento 
no dia 22/06/2021 (fls. 14 e 16).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 20-21v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)
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(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 072/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 20-
21v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
RAFAEL RIGOR DAS CHAGAS, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 

e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0262

DECISÃO N° 102/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.014978/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 24/10/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR
Condutor: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

Registro de CNH nº 06196161201

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                        
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor LEANDRO FERREIRA DA SILVA, qualificado 
nos autos, consistente na recursa em se submeter ao 
teste de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja 
infração fora registrada no dia 02/07/2017, no auto de 
infração AJ00022856, conforme demonstra detalhamento 
de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 384/2020, publicada no D.O.E no dia 
17/07/2020, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 162/2021, com recebimento 
no dia 26/06/2021 (fls. 08 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
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o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 17-18v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 

psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 057/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 17-
18v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
LEANDRO FERREIRA DA SILVA, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
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VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0266

DECISÃO N° 103/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.000368/2021-DETRAN/AP

Data de entrada: 02/02/2021

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: DIMICHEL BRAGA PRADO

Registro de CNH nº 04380162404

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor DIMICHEL BRAGA PRADO, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 17/12/2017, no auto de infração 
AJ00036157, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 162/2021, publicada no D.O.E no dia 
01/03/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 098/2021, com recebimento 
no dia 29/06/2021 (fls. 08 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 

administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 16-17v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.
Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
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quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 054/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 16-
17v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
DIMICHEL BRAGA PRADO, pelo período de 12 (doze) 
meses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem 
e aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 

a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0265

DECISÃO N° 104/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.010105/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 31/07/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: FERNANDO EMANUEL MACIEL DE SOUZA

Registro de CNH nº 05295542921

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                         
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada 
ao condutor FERNANDO EMANUEL MACIEL DE 
SOUZA, qualificado nos autos, consistente na recursa 
em se submeter ao teste de alcoolemia, por aparelho de 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 10/03/2017, 
no auto de infração AJ00010389, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 0855/2019, publicada no D.O.E no dia 
03/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 10).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 3006/2019, com recebimento 
no dia 12/12/19 (fls. 11 e 15).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 20-21v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
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obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 

entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 095/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 
20-21v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do 
art. 277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir 
de FERNANDO EMANUEL MACIEL DE SOUZA , pelo 
período de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.
 
HASH: 2022-0826-0010-0257
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DECISÃO N° 105/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011520/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: MARCOS CAIQUE PALHETA DE ALMEIDA

Registro de CNH nº 06563588734

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor MARCOS CAIQUE PALHETA DE ALMEIDA, 
qualificado nos autos, consistente na recursa em se 
submeter ao teste de alcoolemia, por aparelho de 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 13/04/2017, 
no auto de infração AJ00015253, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 1097/2019, publicada no D.O.E no dia 
27/08/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 09v).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 169/2020, com recebimento 
no dia 29/01/2020 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 18-19v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
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recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 123/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 
18-19v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do 
art. 277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir 
de MARCOS CAIQUE PALHETA DE ALMEIDA , pelo 
período de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.
 
HASH: 2022-0826-0010-0259

DECISÃO N° 106/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.010106/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 31/07/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: FRANCINEI NERY DE SOUZA

Registro de CNH nº 01781860067

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor FRANCINEI NERY DE SOUZA, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 10/03/2017, no auto de infração 
AJ00012714, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 0856/2019, publicada no D.O.E no dia 
03/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 10).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 3007/2019, com recebimento 
no dia 18/12/19 (fls. 12 e 16).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 21-22v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
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clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 

– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 094/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 21-
22v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
FRANCINEI NERY DE SOUZA , pelo período de 12 (doze) 
meses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem 
e aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0250

DECISÃO N° 108/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.017562/2019 - DETRAN/AP

Data de entrada: 10/12/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: ZELIAS RAMOS LEMOS

Registro de CNH nº 04004897605

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                            
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada 
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ao condutor ZELIAS RAMOS LEMOS, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 14/08/2017, no auto de infração 
AJ00019650, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 130/2020, publicada no D.O.E no dia 
17/02/2020, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 602/2020, com recebimento 
no dia 08/09/2020 (fls. 08 e 11).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 16-17v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 

dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 121/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 16-
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17v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
ZELIAS RAMOS LEMOS, pelo período de 12 (doze) 
meses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem 
e aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.
Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0249

DECISÃO N° 109/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.010470/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 05/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: MATHEUS FELIPE AZEVEDO SALES
Registro de CNH nº 06123210160
 
I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                 
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada 
ao condutor MATHEUS FELIPE AZEVEDO SALES, 
qualificado nos autos, consistente na recursa em se 
submeter ao teste de alcoolemia, por aparelho de 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 30/04/2017, 
no auto de infração AJ00016763, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 0769/2019, publicada no D.O.E no dia 
23/08/2019, determinou a instauração de procedimento 

administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 09).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 844/2021, com recebimento 
no dia 01/11/21 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 18-19v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)
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(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

 
Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 092/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 18-
19v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
MATHEUS FELIPE AZEVEDO SALES, pelo período de 
12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 

bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0248

DECISÃO N° 111/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.001285/2021-DETRAN/AP

Data de entrada: 26/04/2021

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: MARCUS CARVALHO DA SILVA

Registro de CNH nº 01970125909

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor MARCUS CARVALHO DA SILVA, qualificado 
nos autos, consistente na recursa em se submeter ao 
teste de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja 
infração fora registrada no dia 30/04/2017, no auto de 
infração AJ00037626, conforme demonstra detalhamento 
de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 0581/2021, publicada no D.O.E no dia 
26/07/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 841/2021, com recebimento 
no dia 09/11/2021 (fls. 08 e 11).
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Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 16-17v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 

permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.
Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 091/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 16-
17v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
MARCUS CARVALHO DA SILVA, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
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VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0245

DECISÃO N° 114/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.014278/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 15/10/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: ERMENSON RIBEIRO FARIAS

Registro de CNH nº 05624801052

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor ERMENSON RIBEIRO FARIAS, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 03/06/2017, no auto de infração 
AJ00017980, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 1381/2019, publicada no D.O.E no dia 
22/10/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 11).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 650/2021, com recebimento 
no dia 31/08/2021 (fls. 12 e 15).

Constata-se nos autos do processo que o Sr. ERMENSON 
RIBEIRO FARIAS, no dia 15/09/2021, apresentou defesa 
escrita dentro do prazo legal previsto no art. 10 § 5° da 
Resolução 723/2018 – CONTRAN (fl. 17).

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 

obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 49-51v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
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caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 102/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 
49-51v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do 
art. 277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir 
de ERMENSON RIBEIRO FARIAS, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 

administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0194

DECISÃO N° 115/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.003069/2020 - DETRAN/AP

Data de entrada: 28/02/2020

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: RENATO COUTINHO DA SILVA

Registro de CNH nº 06435703655

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor RENATO COUTINHO DA SILVA, qualificado 
nos autos, consistente na recursa em se submeter ao 
teste de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja 
infração fora registrada no dia 11/11/2017, no auto de 
infração AJ00031421, conforme demonstra detalhamento 
de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 288/2021, publicada no D.O.E no dia 
11/03/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 624/2021, com recebimento 
no dia 01/10/2021 (fls. 09 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 17-18v).

É o breve relato. Decido.
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II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 

procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 117/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 17-
18v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
RENATO COUTINHO DA SILVA, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
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Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0241

DECISÃO N° 116/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.017558/2019 - DETRAN/AP

Data de entrada: 10/12/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: RAUL DOS SANTOS MODESTO JUNIOR

Registro de CNH nº 03963761432
 
I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada 
ao condutor RAUL DOS SANTOS MODESTO JUNIOR, 
qualificado nos autos, consistente na recursa em se 
submeter ao teste de alcoolemia, por aparelho de 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 10/09/2017, 
no auto de infração AJ00022550, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 133/2020, publicada no D.O.E no dia 
17/02/2020, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 598/2021, com recebimento 
no dia 04/09/2020 (fls. 08 e 11).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 16-17v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.
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Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 124/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 16-
17v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
RAUL DOS SANTOS MODESTO JUNIOR, pelo período 
de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o curso 
de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para 
restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0235

DECISÃO N° 117/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.015296/2019 - DETRAN/AP

Data de entrada: 01/11/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: VANDRESON MARQUES TRINDADE

Registro de CNH nº 06479148853

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada 
ao condutor VANDRESON MARQUES TRINDADE, 
qualificado nos autos, consistente na recursa em se 
submeter ao teste de alcoolemia, por aparelho de 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 09/07/2017, 
no auto de infração AJ00025335, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 1648/2019, publicada no D.O.E no dia 
10/12/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 07).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 0721/2021, com recebimento 
no dia 27/01/2021 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 18-19v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
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sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 

prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 115/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 18-
19v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
VANDRESON MARQUES TRINDADE, pelo período de 
12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0228

DECISÃO N° 119/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011497/2019 - DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS

Registro de CNH nº 06043890581
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I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada 
ao condutor FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS 
SANTOS, qualificado nos autos, consistente na recursa 
em se submeter ao teste de alcoolemia, por aparelho de 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 09/04/2017, 
no auto de infração AJ00015078, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 1070/2019, publicada no D.O.E no dia 
06/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 09v).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 1961/2019, com recebimento 
no dia 18/10/2019 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 18-19v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
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nº 098/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 
18-19v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do 
art. 277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir 
de FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS, pelo 
período de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar 
o curso de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão 
para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0231

DECISÃO N° 120/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.016359/2019 - DETRAN/AP

Data de entrada: 18/11/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: MANOEL LUIS MARCAL RODRIGUES

Registro de CNH nº 06110440566

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                    
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada 
ao condutor MANOEL LUIS MARCAL RODRIGUES, 
qualificado nos autos, consistente na recursa em se 
submeter ao teste de alcoolemia, por aparelho de 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 06/08/2017, 
no auto de infração AJ00027333, conforme demonstra 

detalhamento de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 59/2021, publicada no D.O.E no dia 
02/02/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 1389/2021, com recebimento 
no dia 11/03/2022 (fls. 08 e 11).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 16-17v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.
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Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 096/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 16-
17v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
MANOEL LUIS MARCAL RODRIGUES, pelo período de 
12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0204

DECISÃO N° 121/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.001484/2021-DETRAN/AP
Data de entrada: 28/04/2021

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: CARLOS HENRIQUE DOS PRAZERES DOS 
SANTOS

Registro de CNH nº 05155276337

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor CARLOS HENRIQUE DOS PRAZERES DOS 
SANTOS, qualificado nos autos, consistente na recursa 
em se submeter ao teste de alcoolemia, por aparelho de 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 24/12/2017, 
no auto de infração AJ00036324, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 458/2021, publicada no D.O.E no dia 
14/07/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
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Mandado de Notificação n° 728/2021, com recebimento 
no dia 28/10/2021 (fls. 08 e 11).

Constata-se nos autos do processo que o Sr. CARLOS 
HENRIQUE DOS PRAZERES DOS SANTOS, no dia 
10/11/2021, apresentou defesa escrita dentro do prazo 
legal previsto no art. 10 § 5° da Resolução 723/2018 – 
CONTRAN (fl. 13).

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 23-24v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 111/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 23-
24v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
CARLOS HENRIQUE DOS PRAZERES DOS SANTOS, 
pelo período de 12 (doze) meses, devendo o condutor 
realizar o curso de reciclagem e aguardar o prazo de 
suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
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dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0201

DECISÃO N° 123/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011808/2019 - DETRAN/AP

Data de entrada: 27/08/2016

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: FILIPE  PINTO VERAS

Registro de CNH nº 01966131971

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada 
ao condutor FILIPE PINTO VERAS, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 04/05/2017, no auto de infração 
AJ00016650, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 1107/2019, publicada no D.O.E no dia 
06/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 09v).

Esgotadas as tentativas de notificação do condutor/
proprietário por meio postal, procedeu-se a notificação 
via edital do Mandado n°693/2020, publicada no DOE 
Nº7100 no dia 07/02/2020, (fl. 17).Transcorrido o prazo 
para apresentação de defesa prévia, o condutor/infrator 
deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 23-24v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência
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(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 100/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 23-
24v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
FILIPE PINTO VERAS, pelo período de 12 (doze) meses, 
devendo o condutor realizar o curso de reciclagem e 
aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0221

DECISÃO N° 124/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.011554/2019 - DETRAN/AP

Data de entrada: 21/08/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA
Registro de CNH nº 01798451857
 
I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, qualificado 
nos autos, consistente na recursa em se submeter ao 
teste de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja 
infração fora registrada no dia 08/05/2017, no auto de 
infração AJ00017487, conforme demonstra detalhamento 
de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 1109/2019, publicada no D.O.E no dia 
06/09/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 05 e 11).

Esgotadas as tentativas de notificação do condutor/
proprietário por meio postal, procedeu-se a notificação 
via edital do Mandado n°392/2020, publicada no DOE 
Nº7100 no dia 07/02/2020, (fl. 19).Transcorrido o prazo 
para apresentação de defesa prévia, o condutor/infrator 
deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 26-27v).

É o breve relato. Decido.
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II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 

procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 099/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 26-
27v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
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Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0202

DECISÃO N° 85/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.003064/2020-DETRAN/AP

Data de entrada: 28/02/2020

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: JOSIMAR DE MENEZES FERREIRA

Registro de CNH nº 06598312867

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                  
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada 
ao condutor JOSIMAR DE MENEZES FERREIRA, 
qualificado nos autos, consistente na recursa em se 
submeter ao teste de alcoolemia, por aparelho de 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 16/11/2017, 
no auto de infração AJ00033910, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 264/2021, publicada no D.O.E no dia 
09/03/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 692/2021, com recebimento 
no dia 27/10/2021 (fls. 08 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 16-17v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.
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Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 063/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 16-
17v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
JOSIMAR DE MENEZES FERREIRA , pelo período de 
12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0165

DECISÃO N° 86/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.000314/2021-DETRAN/AP

Data de entrada: 27/01/2021

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: JOSINEY DOS SANTOS SILVA

Registro de CNH nº 03583688002

I - RELATÓRIO:
                                                                                                                                                     
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor JOSINEY DOS SANTOS SILVA, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 02/12/2017, no auto de infração 
AJ00035343, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 265/2021, publicada no D.O.E no dia 
09/03/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 693/2021, com recebimento 
no dia 28/10/2021 (fls. 08 e 11).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 15-16v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:
 
Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
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sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 

que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 062/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 15-
16v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
JOSINEY DOS SANTOS SILVA , pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto  de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0167

DECISÃO N° 89/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.008982/2019-DETRAN/AP
Data de entrada: 11/07/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: PABLO ARAUJO PONTES

Registro de CNH nº 06610892273
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I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor PABLO ARAUJO PONTES, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 08/01/2017, no auto de infração 
AJ00008229, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 0475/2019, publicada no D.O.E no dia 
15/08/19, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 09v).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 1.393/2021, com recebimento 
no dia 16/03/2022 (fls. 10 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 17-18v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
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nº 078/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 17-
18v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
PABLO ARAUJO PONTES, pelo período de 12 (doze) 
meses, devendo o condutor realizar o curso de reciclagem 
e aguardar o prazo de suspensão para restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP,26 de agosto  de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0169

DECISÃO N° 95/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.000340/2021-DETRAN/AP

Data de entrada: 28/01/2021

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: PAULO SANTOS DOS SANTOS

Registro de CNH nº 06981720443

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor PAULO SANTOS DOS SANTOS, qualificado 
nos autos, consistente na recursa em se submeter ao 
teste de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja 
infração fora registrada no dia 08/12/2017, no auto de 
infração AJ00035966, conforme demonstra detalhamento 
de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 180/2021, publicada no D.O.E no dia 
01/03/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 122/2021, com recebimento 
no dia 22/06/2021 (fls. 08 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 16-17v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
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(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 077/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 16-
17v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
PAULO SANTOS DOS SANTOS , pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 

para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0269

DECISÃO N° 96/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.000379/2021-DETRAN/AP

Data de entrada: 02/02/2021

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: ROGERIO GOMES DA COSTA

Registro de CNH nº 02857163444

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor ROGERIO GOMES DA COSTA, qualificado nos 
autos, consistente na recursa em se submeter ao teste 
de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja infração 
fora registrada no dia 17/12/2017, no auto de infração 
AJ00035747, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

A Portaria n. 171/2021, publicada no D.O.E no dia 
01/03/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 06).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 110/2021, com recebimento 
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no dia 25/06/2021 (fls. 09 e 12).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 16-17v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 

de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 075/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 16-
17v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
ROGERIO GOMES DA COSTA , pelo período de 12 
(doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.
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Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0258

DECISÃO N° 98/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.013974/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 08/10/2019

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: RAYLAN DEAN SANTOS DA SILVA

Registro de CNH nº 04951164392

I - RELATÓRIO:
                                                                                
Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada ao 
condutor RAYLAN DEAN SANTOS DA SILVA, qualificado 
nos autos, consistente na recursa em se submeter ao 
teste de alcoolemia, por aparelho de etilômetro, cuja 
infração fora registrada no dia 17/12/2017, no auto de 
infração AJ00003785, conforme demonstra detalhamento 
de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 1421/2019, publicada no D.O.E no dia 
17/10/2019, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 11v).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 141/2021, com recebimento 
no dia 21/06/2021 (fls. 13 e 17).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 

conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 21-22v).

É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)
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§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO
 
Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 070/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 21-
22v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
RAYLAN DEAN SANTOS DA SILVA , pelo período de 
12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o curso de 
reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para restituir 
a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).

[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0256

DECISÃO N° 99/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.000369/2021-DETRAN/AP

Data de entrada: 02/02/2021

Resumo do Assunto: SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR

Condutor: JAMES DE ASSIS CASTELO BRANCO

Registro de CNH nº 06231529637

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo insaturado com 
o objetivo de prover a apuração da conduta imputada 
ao condutor JAMES DE ASSIS CASTELO BRANCO, 
qualificado nos autos, consistente na recursa em se 
submeter ao teste de alcoolemia, por aparelho de 
etilômetro, cuja infração fora registrada no dia 17/12/2017, 
no auto de infração AJ00036159, conforme demonstra 
detalhamento de multa de fl. 3. 

A Portaria n. 163/2021, publicada no D.O.E no dia 
01/03/2021, determinou a instauração de procedimento 
administrativo e constituiu a respectiva comissão para 
apuração dos fatos (fls. 04 e 07).

O condutor (a) foi devidamente notificado através do 
Mandado de Notificação n° 099/2021, com recebimento 
no dia 22/06/2021 (fls. 09 e 13).

Transcorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, 
o condutor/infrator deixou transcorrer sem manifestação.

Ao final, a comissão instituída para apuração dos fatos 
conclui pela aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir, pelo período de 12 meses mais 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem. O 
fundamento da decisão é de “para configurar a infração 
administrativa, basta praticar a conduta descrita no tipo 
(...), uma vez que a infração trata de ato de mera conduta, 
conforme jurisprudência” (fls 17-18v).
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É o breve relato. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Preliminarmente, verifica-se o procedimento administrativo 
obedeceu ao rito estabelecido na Resolução nº 723/2018 
do CONTRAN[1] e na Portaria n. 40/2010 – DETRAN/
AP[2], tendo sido assegurados o contraditório e a ampla 
defesa.

O condutor não apresentou defesa, apesar de notificado 
para tanto. Por esta razão, o julgamento está sendo feito 
à revelia do infrator.

Assim, sob o aspecto formal, o processo mostra-se 
regular.

Em relação ao mérito, tem-se que a conduta imputada 
ao infrator constitui infração de trânsito gravíssima, 
sujeitando-o às penalidades e medidas administrativas 
indicadas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – 
CTB. Senão vejamos:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na 
forma estabelecida pelo art. 277:

Infração – gravíssima

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto 
no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista 
no caput em caso de reincidência no período de até 12 
(doze) meses. (original sem destaques)

(...)

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido 
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização 
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa que determine dependência

(...)

§ 2o  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 

administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código 
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo. (original 
sem destaques)

Ressalte-se ainda que a jurisprudência já pacificou 
entendimento no sentido de que a legislação pátria não 
exige sinais de embriaguez para a autuação, bastando 
apenas a recusa do condutor a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no art. 277, caput, do CTB.

Confira-se, a propósito, o acórdão das Turmas Recursais 
Reunidas da Fazenda Pública relativo ao incidente de 
uniformização de jurisprudência:

“Desnecessário que a autoridade de trânsito disponibilize 
outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se 
recuse à realização do teste do etilômetro (bafômetro), eis 
que, sendo voluntária sua recusa a qualquer dos meios de 
prova disponibilizados no momento da autuação, já estará 
configurada a infração de trânsito e válida a autuação do 
condutor realizada, seja pelo art.277, parágrafo 3º, do 
CTB, com as penalidades do art. 165, seja pelo art.165-A 
do CTB, conforme a data do fato”. (JRCS Nº 71008311128 
– 2019 – Cível) (original sem destaques)

III - CONCLUSÃO

Nesse trilhar, e considerando que não consta nos autos 
notícia que aponte para a reincidência, acolho o Parecer 
nº 069/2022/CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 17-
18v, e, com base no art. 165-A c/c o parágrafo 3º do art. 
277 do CTB, DECIDO suspender o direito de dirigir de 
JAMES DE ASSIS CASTELO BRANCO , pelo período 
de 12 (doze) meses, devendo o condutor realizar o curso 
de reciclagem e aguardar o prazo de suspensão para 
restituir a CNH.

Encaminhem-se os autos à Corregedoria/DETRAN-AP 
para notificar o condutor acerca da decisão proferida, 
bem como da possibilidade de interpor recurso à JARI 
e/ou de entregar a Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria desta Autarquia no prazo legal, conforme 
dispõe o art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 
3°, inc. II, da Resolução n° 723/2018-CONTRAN.

Publique-se.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA DE VASCONCELOS
Diretora Presidente em Exercício - DETRAN/AP
Decreto nº 3.642/2022

[1] Que dispõe sobre uniformização do procedimento 
administrativo para imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação (Alterada pela Deliberação n. 
163/17 e pelas Resoluções n. 557/15, n. 723/18. Revoga 
a Resolução n. 54/98).
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[2] Que regulamenta o procedimento administrativo para 
suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação, publicada no DOE n. 4707 em 
29/3/2010.

HASH: 2022-0826-0010-0189

PORTARIA Nº 1074/2022 – DETRAN/AP, DE 26 DE 
AGOSTO DE 2022.

A DIRETORA – PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais, 
conferida pelo Decreto Estadual n.º 3642/2022 de 10 de 
Agosto de 2022.
 
RESOLVE:
 
Art.1º- CONSTITUIR a Comissão de recebimento 
referente a aquisição de ÁGUA E GELO, que tem 
como objetivo receber e examinar, no que diz respeito 
à quantidade e a especificação, o material ou bens 
permanentes adquiridos pelo Departamento Estadual de 
Trânsito do Estado do Amapá, por meio do Processo nº 
0053.0333.2341.0001/2022-DAF/DETRAN/AP.
 
Art.2º- ESTABELECER que a Comissão de que trata o 
art. 1º terá como competências:

I – Receber e examinar, no que diz respeito à quantidade 
e a qualidade, o material entregue pela Adjudicada, 
conforme especificação constante nos:

Termo de Adesão a ARP nº 066/2022 CLC/PGE/AP, 
(Órgão Gerenciador), na modalidade de Pregão na forma 
Eletrônica sob nº 009/2022-CLC/PGE.
 
II – Rejeitar o material sempre que estiver fora das 
especificações descritas nos termos de Adesão 
supracitados, podendo submetê-lo, se necessário, ao 
Controle de Qualidade;
 
III – Expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou 
Notificação, no caso de rejeição de material;
 
IV – Rever seus atos, de ofício ou mediante provocação;
 
Art.3º- NOMEAR, para compor a referida Comissão, os 
seguintes servidores:
 

Servidor Cargo/Função Setor

Carla Tainá Vilhena de 
Paiva

Coordenadora 
de Apoio 

Administrativo
Presidente CAA

Elaine Alencar Ferreira
Gerente de 
Núcleo de 
Patrimônio

Membro Setor de 
Patrimônio

Alberto Bacelar de O. 
Filho

Gerente de 
Núcleo de 

Almoxarifado
Membro Setor de 

 
Art. 4º- DETERMINAR que nenhum material ou bem 
deverá ser liberado aos usuários antes de cumpridas 
as formalidades de recebimento, aceitação e registro no 
competente instrumento de controle.
 
Art. 5º - REVOGADAS as disposições em contrário, 
esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                               
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA VASCONCELOS
Diretora – Presidente do DETRAN/AP em exercício
Decreto n.° 3642/2022
 
HASH: 2022-0826-0010-0207

COMUNICADO Nº. 028/2022 – DETRAN/AP

RECURSO DE MULTA/SOLUÇÃO

A Junta Administrativa de Recurso de Infrações JARI – 
DETRAN/AP, após apreciação dos processos abaixo 
relacionados, nos termos da resolução nº 918/2022 
– CONTRAN, Art. 14, do Código de Trânsito Brasileiro, 
proferiu as seguintes soluções.
 

PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO RESULTADO

QLS6H47 AS00020758 10.000.1911/2022 INDEFERIDO

  QLN6481 AS00018302 10.000.0034/2022 INDEFERIDO

NFB9109 AS00018991 10.000.0047/2022 INDEFERIDO

NES6172 AS0005570 10.000.0554/2022 INDEFERIDO

QLO2247 SE00019948 10.000.1725/2022 INDEFERIDO

NEO6684 AS00024232 10.000.2716/2022 INDEFERIDO

QLQ3J67 AS00046396 10.000.2044/2022 INDEFERIDO

QLO2370 AS00011041 10.000.1846/2022 INDEFERIDO

QLO2370 AS00011042 10.000.1843/2022 INDEFERIDO

QLO2370 AJ00025376 10.000.1847/2022 INDEFERIDO

QLO2370 SE00011456 10.000.1845/2022 INDEFERIDO
 
A íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.     
                                                                                                                                                                                 
Macapá/AP, 26 de Agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA VASCONCELOS
Diretora Presidente em exercício/ DETRAN-AP
Decreto n°3642- de 10 de agosto de 2022
 
HASH: 2022-0826-0010-0271

COMUNICADO Nº. 029/2022 – DETRAN/AP

RECURSO DE MULTA/SOLUÇÃO
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A Junta Administrativa de Recurso de Infrações JARI – 
DETRAN/AP, após apreciação dos processos abaixo 
relacionados, nos termos da resolução nº 918/2022 
– CONTRAN, Art. 14, do Código de Trânsito Brasileiro, 
proferiu as seguintes soluções.
 

PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO RESULTADO

NET1918 AJ00049793 10.002.1793/2019 DEFERIDO

NET6862 AJ00046808 10.000.6892/2019 DEFERIDO

NEO6684 AS00024233 10.000.2717/2022 INDEFERIDO
 
A íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.     
                                                                                                                                                                                 
Macapá/AP, 26 de Agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA VASCONCELOS
Diretora Presidente em exercício/ DETRAN-AP
Decreto n°3642- de 10 de agosto de 2022
 
HASH: 2022-0826-0010-0277

COMUNICADO Nº. 030/2022 – DETRAN/AP

RECURSO DE MULTA/SOLUÇÃO

A Junta Administrativa de Recurso de Infrações JARI – 
DETRAN/AP, após apreciação dos processos abaixo 
relacionados, nos termos da resolução nº 918/2022 
– CONTRAN, Art. 14, do Código de Trânsito Brasileiro, 
proferiu as seguintes soluções.
 

PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO RESULTADO

NEO6767 AS00011889 10.000.2153/2022 INDEFERIDO

NEO6767 AS00011888 10.000.2154/2022 INDEFERIDO

NFA7227 AS00023469 10.000.2685/2022 INDEFERIDO

NFA7227 AS00023467 10.000.2684/2022 INDEFERIDO

NEL9912 AS00020503 10.000.2054/2022 INDEFERIDO

NEP8667 AS00030784 10.000.2365/2022 INDEFERIDO

JXP7041 AS00022607 10.000.2800/2022 INDEFERIDO

JXP7041 AS00025386 10.000.2802/2022 INDEFERIDO

QLQ0941 AS00022180 10.000.2467/2022 INDEFERIDO

NER2D59 SE00020142 10.000.2463/2022 INDEFERIDO

NEI8180 AS00015629 10.000.2508/2022 INDEFERIDO

JXP7041 AS00022608 10.000.2801/2022 INDEFERIDO
 
A íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.     

Macapá/AP, 26 de Agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA VASCONCELOS
Diretora Presidente em exercício/ DETRAN-AP
Decreto n°3642- de 10 de agosto de 2022
 
HASH: 2022-0826-0010-0274

COMUNICADO Nº. 031/2022 – DETRAN/AP

RECURSO DE MULTA/SOLUÇÃO

A Junta Administrativa de Recurso de Infrações JARI – 
DETRAN/AP, após apreciação dos processos abaixo 
relacionados, nos termos da resolução nº 918/2022 
– CONTRAN, Art. 14, do Código de Trânsito Brasileiro, 
proferiu as seguintes soluções.
 

PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO RESULTADO

NET1918 AJ00049793 10.002.1793/2019 DEFERIDO

NET6862 AJ00046808 10.000.6892/2019 DEFERIDO
 
A íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.     

Macapá/AP, 26  de Agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA VASCONCELOS
Diretora Presidente em exercício/ DETRAN-AP
Decreto n°3642- de 10 de agosto de 2022

HASH: 2022-0826-0010-0268

COMUNICADO Nº. 032/2022 – DETRAN/AP

RECURSO DE MULTA/SOLUÇÃO

A Junta Administrativa de Recurso de Infrações JARI – 
DETRAN/AP, após apreciação dos processos abaixo 
relacionados, nos termos da resolução nº 918/2022 
– CONTRAN, Art. 14, do Código de Trânsito Brasileiro, 
proferiu as seguintes soluções.
 

PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO RESULTADO

QLO7945 AS00027540 10.000.3163/2022 INDEFERIDO

NEY2171 AS00027958 10.000.1594/2022 INDEFERIDO

NET0853 AJ00057272 10.000.1078/2022 INDEFERIDO

NEV8721 AS00017500 10.000.0388/2022 INDEFERIDO

NEM4662 AS0006800 10.000.0259/2022 INDEFERIDO

QLO0005 AS00005670 10.001.2387/2019 INDEFERIDO

QLQ5037 AS00010103 10.000.1027/2022 INDEFERIDO

NEI5402 AS00023342 10.000.1628/2022 INDEFERIDO

NEM7151 AS00004640 10.000.0733/2022 INDEFERIDO
 
A íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.     
                                                                                                                                                                                 
Macapá/AP, 26 de Agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA VASCONCELOS
Diretora Presidente em exercício/ DETRAN-AP
Decreto n°3642- de 10 de agosto de 2022
 
HASH: 2022-0826-0010-0276
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COMUNICADO Nº. 033/2022 – DETRAN/AP

RECURSO DE MULTA/SOLUÇÃO

A Junta Administrativa de Recurso de Infrações JARI – 
DETRAN/AP, após apreciação dos processos abaixo 
relacionados, nos termos da resolução nº 918/2022 
– CONTRAN, Art. 14, do Código de Trânsito Brasileiro, 
proferiu as seguintes soluções.
 

PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO RESULTADO

NET0567 SE00010106 10.001.6757/2022 INDEFERIDO

NEP4468 AJ00054801 10.000.3587/2022 INDEFERIDO

NER2D59 SE00020146 10.000.2466/2022 INDEFERIDO

NER2D59 SE00020140 10.000.2465/2022 INDEFERIDO

NER2D59 SE00020142 10.000.2463/2022 INDEFERIDO

NEM5501 AS00000864 10.000.1738/2022 INDEFERIDO

NER0879 AS00027799 10.000.2593/2022 INDEFERIDO

NEI7317 AS00021270 10.000.2667/2022 INDEFERIDO

NEM5501 AS00000865 10.000.1739/2022 INDEFERIDO
 
A íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.     
                                                                                                                                                                                 
Macapá/AP, 26 de Agosto de 2022.
VALÉRIA DA LUZ BEZERRA VASCONCELOS
Diretora Presidente em exercício/ DETRAN-AP
Decreto n°3642- de 10 de agosto de 2022
 
HASH: 2022-0826-0010-0278

Junta Comercial do Amapá

PORTARIA Nº 118/2022 – JUCAP DE 26 DE AGOSTO 
DE 2022

O Presidente da Junta Comercial do Estado do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
23, inciso I da Lei nº 8.934/94, pelo art. 29 da Lei Estadual 
nº 2.297/2018 e art. 10, inciso XXXl do Regimento Interno 
da Junta Comercial do Estado do Amapá, aprovado   pela 
Resolução nº 06/2018-JUCAP.

Considerando o Decreto n.º 21.981, de 19 de outubro 
de 1932 e, em conformidade com a Instrução Normativa 
DREI/ME n.º 52, de 29 de julho de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o oficio de Leiloeiro Público 
Oficial do Estado do Amapá, o Sr. HENRIQUE REIS DE 
OLIVEIRA BORBA, nacionalidade brasileira, casado, 
CPF nº 067.184.436-97 e portador do documento de 
identidade MG-12462990, domiciliado à Rua Professor 
Pimenta da Veiga, nº 1054, Ap. 302, Bairro Cidade Nova, 

CEP: 31170-190, Belo Horizonte/MG, matriculado sob 
o n° 18/2022-JUCAP, cujo requerimento foi deferido por 
Decisão Singular em 15/08/2022, no âmbito do Processo 
n° 22/013.154-6.

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

Helder Santana
Presidente/JUCAP

HASH: 2022-0826-0010-0215

Fundação da Criança

e do Adolescente

PORTARIA Nº 038/2022-GAB/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 OFÍCIO Nº 
310201.0077.2612.0110/2022 COMESF - FCRIA;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a composição de servidores da Comissão 
Administrativa Disciplinar - CAD, do Núcleo de Medidas 
Socioeducativas de Internação Masculina - CESEIN/
FCRIA, constituída pela Portaria nº 001/2022, publicada 
no DOE 7587, de 17 de janeiro de 2022, seção 02, 
páginas 442 e 443;

Art. 2º - Designar os servidores listados abaixo, 
pertencentes ao Quadro de Pessoal Civil do Governo do 
Estado do Amapá, lotados na Fundação da Criança e do 
Adolescente, para constituírem Comissão Administrativa 
Disciplinar - CAD, incumbida de apurar os fatos 
constantes com os adolescentes do Núcleo de Medidas 
Socioeducativas de Internação Masculina - CESEIN/
FCRIA:

TITULARES:

ALTEVIR PEREIRA SARMENTO, Matrícula: 913502;

VALDEI NOGUEIRA MONTE, Matrícula: 971019;

EMERSON LUISI DAMASCENO, Matrícula: 904155;

SUPLENTES:

GLÁUCIA PAOLA MORAIS DA COSTA, Matrícula: 
9710248;

PATRÍCIA DE CAMPOS NAZARÉ, Matrícula: 836133;
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PATRICIA DE SOUZA CARVALHO, Matrícula: 9710094;

Art. 3º - A Comissão de Avaliação Disciplinar - CAD 
terá exercício de 06 (seis) meses, contados a partir da 
publicação em diário Oficial do Estado, sendo admitida a 
recondução de membros;

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação;

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 24 de agosto de 2022.
JONATHAN MATOS SALES
Diretor-Presidente/FCRIA
Decreto nº 1643/2022-GEA

HASH: 2022-0826-0010-0261

PORTARIA Nº 039/2022 - GAB/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 OFÍCIO Nº 
310201.0077.2618.0249/2022 CESEIN - FCRIA;

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o deslocamento dos servidores: 
ANGELA MARIA DOS ANJOS NASCIMENTO, Pedagoga 
- Matrícula: 0621978; e JONAS COSTA BRITO, Assistente 
Administrativo/ Responsável por Atividade Nível III/
Serviços Gerais e Transporte - Matrícula: 337056, ambos 
do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados 
na Fundação da Criança e do Adolescente, para viajarem 
da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município 
de Pedra Branca do Amapari-AP, a fim de realizarem 
visita escolar que subsidiará confecção de relatório a ser 
apresentado à justiça, no período de 29 a 30 de Agosto 
de 2022;

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 24 de Agosto de 2022.
JONATHAN MATOS SALES
Diretor-Presidente/FCRIA
Decreto nº 1643/2022-GEA

HASH: 2022-0826-0010-0260

Agência de Fomento do Amapá

PORTARIA N° 122/2022 – AFAP

A Diretora Presidente da Agência de Fomento do Amapá 
S/A – AFAP, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Ofício n° 13.414/2022-BCB/Deorf/GTREC de 01 de 
Julho de 2022 e tendo em vista o Estatuto da Empresa.

RESOLVE:

Designar WERNER CONDE DA SILVA – Diretor 
Administrativo e Financeiro para exercer, cumulativamente, 
o cargo de Diretor técnico desta Agência de Fomento do 
Amapá S/A – AFAP, durante o gozo de férias do titular, 
GUARABICHABA MARTINS FERREIRA, no período de 
15 de agosto a 03 de setembro 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, 15 de agosto de 2022.
SYNTIA M. DOS SANTOS LAMARÃO
Diretora Presidente/AFAP

HASH: 2022-0825-0009-9989

PORTARIA N° 123/2022 – AFAP

A Diretora Presidente da Agência de Fomento do Amapá 
S/A – AFAP, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Ofício n° 13.414/2022-BCB/Deorf/GTREC de 01 de 
Julho de 2022 e tendo em vista o Estatuto da Empresa.

RESOLVE:

 Designar os servidores MANOEL NONATO DE ALMEIDA 
– Assistente Administrativo, EMÍLIA GARÇON BORGES – 
Técnica de Fomento/Comunicação, JOÃO GUILHERME 
SOUZA GUEDES – Assistente Administrativo de Fomento 
e DANIEL FERREIRA REGO – Agente de Fomento, para 
se deslocarem da sede de suas atribuições até o município 
de Porto Grande, no dia 19 de Agosto de 2022, com o 
objetivo de participarem da ação de concessão de crédito 
aos empreendedores que atuarão no XXVIII festival 
do Abacaxi 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, 17 de agosto de 2022.
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SYNTIA M. DOS SANTOS LAMARÃO
Diretora Presidente/AFAP

HASH: 2022-0825-0009-9990

PORTARIA N° 124/2022 – AFAP

A Diretora Presidente da Agência de Fomento do Amapá 
S/A – AFAP, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Ofício n° 13.414/2022-BCB/Deorf/GTREC de 01 de 
Julho de 2022 e tendo em vista o Estatuto da Empresa.

RESOLVE:

Designar os servidores SYNTIA MACHADO DOS 
SANTOS LAMARÃO – Diretora Presidente, CLEISON 
SOUZA DE MORAIS – Gerente de Crédito, MARLON 
BRANDO MARQUES NASCIMENTO SILVA – Agente de 
Fomento Externo, UDEMENSON CHAVES DOS SANTOS 
– Agente de Fomento Externo e PAULO FRIZAN RAMOS 
DE ARAÚJO – Motorista, para se deslocarem da sede de 
suas atribuições até o município de Porto Grande, nos dias 
19 e 20 de Agosto de 2022, com o objetivo de participarem 
da ação de concessão de crédito aos empreendedores 
que atuarão no XXVIII festival do Abacaxi 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, 17 de agosto de 2022.
SYNTIA M. DOS SANTOS LAMARÃO
Diretora Presidente/AFAP

HASH: 2022-0825-0009-9988

PORTARIA N° 125/2022 – AFAP

A Diretora Presidente da Agência de Fomento do Amapá 
S/A – AFAP, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Ofício n° 13.414/2022-BCB/Deorf/GTREC de 01 de 
Julho de 2022 e tendo em vista o Estatuto da Empresa.

RESOLVE:

Designar PAULO FRIZAN RAMOS DE ARAÚJO – 
Motorista desta agência de Fomento do Amapá S/A - 
AFAP, como servidor responsável pelo Crédito Rotativo no 
valor de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), 
visando o custeio de despesas com abastecimento de 
veículo tipo Pick-up, locado para esta AFAP, bem como 
o custeio de despesas operacionais durante a viagem 
ao município de Porto Grande, conforme a Portaria nº 
124/2022, nos dias 19 e 20 de agosto 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, 18 de agosto de 2022.
SYNTIA M. DOS SANTOS LAMARÃO

Diretora Presidente/AFAP

HASH: 2022-0825-0010-0042
PUBLICIDADE
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Agência de Defesa e Inspeção

Agropecuária do Estado do Amapá

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 021/2022- 
DIAGRO

PROCESSO: Nº 230.204.209/2022 – DIAGRO

PROCESSO SIGA Nº00018/DIAGRO/2022.

CONTRATANTE: A Agência De Inspeção E Defesa 
Agropecuária Do Estado Do Amapá – Diagro.

CONTRATADA: CACOAL AUTO PEÇAS LTDA, inscrita 
no CNPJ (MF) nº 20.662.956/0001-66

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 
EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
AGENCIA DE DEFESA E AGROPÉCUÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ- DIAGRO.

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 nº 041/2022-CLC/PGE e seus anexos, 
constantes nos Processos SIGA nº00057/PGE/2021.

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste 
Termo correrão à conta dos recursos próprios: 240: 
Recursos de Diretamente Arrecadados (RTU), Ação 2025 
e Natureza de Despesas:  Outros Serviços de Terceiros 
PJ-339030.

PERÍODO: (12) DOZE MESES.

VALOR TOTAL: R$ 8.583,30 (OITO MIL, QUINHENTOS 
E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 25/08/2022.

ASSINATURAS: Assinam pelo Contratante: Diretor 
Presidente, Dr. ALVARO  RENATO CAVALCANTE DA 
SILVA, e pela Contratada Sr. JHEFESON DA SILVA 
SOUSA.

Macapá, 26 de Agosto de 2022.
Alvaro  Renato Cavalcante da Silva
Diretor Presidente em Exercício
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPÉCUARIA 
– DIAGRO
DECRETO Nº 2497/2021-GEA

HASH: 2022-0826-0010-0171

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº020/2022- 
DIAGRO 

PROCESSO: Nº 230.204.205/2022 – DIAGRO.

PROCESSO UTILIZAÇÃO SIGA Nº00017/DIAGRO/2022.

CONTRATANTE: A Agência De Inspeção E Defesa 
Agropecuária Do Estado Do Amapá – Diagro.

CONTRATADA: GR LOBATO- ME, inscrita no CNPJ (MF) 
nº 31.734.960/0001-09.

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MICROFONE 
TIPO MESA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
AGENCIA DE DEFESA E AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ- DIAGRO.

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 nº109/2021- CLC/PGE e seus anexos, 
constantes nos Processos SIGA nº 00032/PGE/2021.

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste 
Contrato correrão à conta 240: Recursos Diretamente 
Arrecadados (RDA), Ação 2025 e Elemento de Despesa: 
449052- Aquisição de Material Permanente.

PERÍODO: (12) DOZE MESES.

VALOR TOTAL: R$ 6.109,44 (SEIS MIL CENTO E NOVE 
REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 25/08/2022.

ASSINATURAS: Assinam pelo Contratante: Diretor 
Presidente, Dr. ALVARO  RENATO CAVALCANTE DA 
SILVA, e pela Contratada Sra. GREYCEANE RODRIGUES 
LOBATO.

Macapá, 26 de Agosto de 2022.
Alvaro  Renato Cavalcante da Silva
Diretor Presidente em Exercício
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPÉCUARIA 
– DIAGRO
DECRETO Nº 2497/2021-GEA  

HASH: 2022-0826-0010-0177
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EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº022/2022- 
DIAGRO

PROCESSO: Nº 230.204.209/2022 – DIAGRO

PROCESSO SIGA Nº00018/DIAGRO/2022.

CONTRATANTE: A Agência De Inspeção E Defesa 
Agropecuária Do Estado Do Amapá – Diagro.

CONTRATADA: ALL LUCK SERVIÇOS E COMERCIO 
LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) nº 13.108.998/0001-50

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 
EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
AGENCIA DE DEFESA E AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ- DIAGRO.

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 nº 041/2022-CLC/PGE e seus anexos, 
constantes nos Processos SIGA nº00057/PGE/2021.

As despesas decorrentes da contratação do objeto deste 
Termo correrão à conta dos recursos próprios: 240: 
Recursos de Diretamente Arrecadados (RTU), Ação 2025 
e Natureza de Despesas:  Outros Serviços de Terceiros 
PJ-339030.

PERÍODO: (12) DOZE MESES.

VALOR TOTAL: R$ 6.066,60 (Seis Mil, Sessenta e Seis 
Reais e Sessenta Centavos).

DATA DA ASSINATURA: 25/08/2022.

ASSINATURAS: Assinam pelo Contratante: Diretor 
Presidente, Dr. ALVARO  RENATO CAVALCANTE 
DA SILVA, e pela Contratada Sr. LUKAS TELES DOS 
SANTOS SOARES.

Macapá, 26 de Agosto de 2022.
Alvaro  Renato Cavalcante da Silva
Diretor Presidente em Exercício
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 
– DIAGRO
DECRETO Nº 2497/2021-GEA

HASH: 2022-0826-0010-0206

PORTARIA Nº 249 DE 26 DE AGOSTO DE 2022 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA E 
INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
usando das suas atribuições, que lhes são conferidas, 
conforme Decreto Nº 2497 de 19 de julho de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionado com 
o objetivo de constituir o fiscal do Contrato Nº020/2022-
DIAGRO, da Empresa GR LOBATO-ME CNPJ Nº 
31.734.960/0001-09, da AGÊNCIA DE DEFESA E 
INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
do exercício de 2022.

ANA LILIA CASTRO DE AQUINO
CPF: 547.341-502-49

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da presente 
data.

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

Macapá-Ap, 26 de Agosto de 2022.
ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0176

PORTARIA Nº 250 DE 26 DE AGOSTO DE 2022

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA E 
INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
usando das suas atribuições, que lhes são conferidas, 
conforme Decreto Nº 2497 de 19 de julho de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionado com 
o objetivo de constituir o fiscal do Contrato Nº022/2022-
DIAGRO, da Empresa ALL LUCK SERVIÇOS E 
COMERCIO EPP, CNPJ Nº 13.108.998/0001-50, da 
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ do exercício de 2022.

SILVANIA DA SILVA COSTA ANAISSI,
CPF Nº614.021.682-68

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da presente 
data.

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

Macapá-Ap, 26 de Agosto de 2022.
ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0190
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PORTARIA Nº 251 DE 26 DE AGOSTO DE 2022

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA E 
INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
usando das suas atribuições, que lhes são conferidas, 
conforme Decreto Nº 2497 de 19 de julho de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionado com 
o objetivo de constituir o fiscal do Contrato Nº021/2022-
DIAGRO, da Empresa CACOAL AUTO PEÇAS LDA, 
CNPJ Nº 20.662.956/0001-66, da AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
do exercício de 2022.

SILVANIA DA SILVA COSTA ANAISSI,
CPF Nº614.021.682-68

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da presente 
data.

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

Macapá-Ap, 26 de Agosto de 2022.
ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0170

PORTARIA DE VIAGEM 0222/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.216/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
        
R E S O L V E:

Designar o deslocamento do servidor, FLORISVALDO 
DIAS PERNA, Agente Auxiliar Operacional de Serviços 
Diversos, para viajar da sede de suas atribuições, Município 
de Porto Grande/AP, até o Município de Pedra Branca do 
Amapari/AP, com a finalidade de conduzir veículo L200 
placa NEM6689, e apoiar ações de atualização cadastral, 
vigilância ativa e Fiscalização volante. A viagem ocorrerá 
no período dos dias 04 a 05/08/2022, as despesas com 
diárias ocorrerão a Conta do Recurso Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 03 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO
 
HASH: 2022-0826-0010-0124

PORTARIA DE VIAGEM 0223/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.217/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                    
R E S O L V E:

Designar o deslocamento do servidor, LINDOVAL 
AQUINO DOS SANTOS, Auxiliar Administrativo, para 
viajar da sede de suas atribuições, Município de Macapá/
AP até os Municípios Pracuuba e Amapá/AP, com a 
finalidade de acompanhar o técnico da SEAD para realizar 
o levantamento dos imóveis do GEA com a possibilidade 
de cessão para Diagro nos Municípios de Praccuba e 
Amapá. A viagem ocorrerá no período dos dias 02 a 
03/08/2022, as despesas com diárias ocorrerão a Conta 
do Recurso Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 03 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO
 
HASH: 2022-0826-0010-0125

PORTARIA DE VIAGEM 0231/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.218/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                         
R E S O L V E:

Designar o deslocamento dos servidores, JOSE 
RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MAGALHAES, Resp. 
p/ ativ. Nível III (Mat /Patrimônio), código FGI-3, 
RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA, Agente de 
portaria, para viajarem da sede de suas atribuições, 
Município de Macapá/AP até os Municípios Ferreira 
Gomes, Tartarugalzinho, Pracuuba/AP, com a finalidade 
de acompanhar a instalação de duas centrais e uma 
manutenção, nos referidos municípios. A viagem ocorrerá 
no período dos dias 04 a 05/08/2022, as despesas com 
diárias ocorrerão a Conta do Recurso Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 03 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO
   
HASH: 2022-0826-0010-0133
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PORTARIA DE VIAGEM 0232/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.219/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                                                                                       
R E S O L V E:

Homologar o deslocamento dos servidores, ANDREA 
CRISTINA COSTA DA SILVA, Auditor Fiscal 
Agropecuário, MELISSA DOS REIS FREITAS, Chefe 
UDEZO/CODA/DIAGRO, código FGS-1, que viajou da 
sede de suas atribuições, Município de Macapá/AP até o 
Município Porto Grande/AP, com a finalidade de realizar 
a supervisão técnica interna no Escritório de atendimento 
da localidade, afim de padronizar todas as atividades 
técnicas administrativas. A viagem ocorreu no dia 
20/06/2022, as despesas com diárias ocorrerão a Conta 
do Recurso Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 03 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0147

PORTARIA DE VIAGEM 0234/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.222/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                
R E S O L V E:

Designar o deslocamento do servidor, SIBELE RÚBIA 
RODRIGUES DE ALMEIDA, Auditor Fiscal Agropecuário, 
para viajar da sede de suas atribuições, Município de 
Macapá/AP até os Municípios Porto Alegre e Esteio/RS, 
com a finalidade de participar do Encontro Nacional do 
Programa de Sanidade dos Equinos – PNSE 2022. A 
viagem ocorrerá no período dos dias 28/08 a 01/09/2022, 
as despesas com diárias ocorrerão a Conta do Recurso 
Orçamentário.
 
Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Macapá-Ap, 11 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO
 
HASH: 2022-0826-0010-0117

PORTARIA DE VIAGEM 0236/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.224/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                                                                                       
R E S O L V E:

Designar o deslocamento do servidor, KELLY DA SILVA 
GONÇALVES, Gerente do NDA/CODA/DIAGRO, código 
FGS-2, para viajar da sede de suas atribuições, Município 
de Macapá/AP até os Municípios Pedro Leopoldo e 
Belo Horizonte/MG, com a finalidade de participar da 
“capacitação do SVO em programas sanitários de animais 
aquáticos e coleta e remessa de material para diagnóstico 
oficial- módulo 1: Piscicultura”. A viagem ocorrerá no 
período dos dias 18/09 a 25/09/2022, as despesas com 
diárias ocorrerão a Conta do Recurso Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 15 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0118

PORTARIA DE VIAGEM 0237/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.225/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                
R E S O L V E:

Designar o deslocamento dos servidores, DENIS 
RICARDO TAVARES FERREIRA, Resp. p/ ativ. Nível III 
(Serviços Gerais e Transportes), JOSE RAIMUNDO DA 
CONCEIÇÃO MAGALHAES, Resp. p/ ativ. Nível III (Mat 
/Patrimônio), código FGI-3, RONALDO CAVALCANTE 
DE SOUZA, Agente de portaria, para viajarem da sede 
de suas atribuições, Município de Macapá/AP até os 
Municípios de Cutias e Bailique/AP, com a finalidade de 
realizar levantamento dos bens patrimoniais da Diagro. 
A viagem ocorrerá no período dos dias 22 a 26/08/2022, 
as despesas com diárias ocorrerão a Conta do Recurso 
Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 17 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0130
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PORTARIA DE VIAGEM 0238/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.226/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                                                
R E S O L V E:

Homologar o deslocamento do servidor, RAPHAEL 
FRANKLIN VIANA DE SOUSA, Auditor Fiscal 
Agropecuário, que viajou da sede de suas atribuições, 
Município de Ferreira Gomes/AP, até o Município 
Macapá/AP, com a finalidade de participar de reunião 
de nivelamento. A viagem ocorreu no dia 05/08/2022, 
as despesas com diárias ocorrerão a Conta do Recurso 
Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 18 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0120

PORTARIA DE VIAGEM 0239/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.227/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                   
R E S O L V E:

Designar o deslocamento do servidor, RENALDO 
DE ALMEIDA PESSOA, Agente de Fiscalização 
Agropecuária, para viajar da sede de suas atribuições, 
Município de Itaubal do piririm/AP até o Município de 
Macapá/AP, com a finalidade de realizar coleta de sangue 
para titulação de anticorpos circulante de raiva humama. 
A viagem ocorrerá no dia 19/08/2022, as despesas com 
diárias ocorrerão a Conta do Recurso Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 19 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0196

PORTARIA DE VIAGEM 0240/2022 DIAGRO                               

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 

E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.221/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                                                                                       
R E S O L V E:

Homologar o deslocamento do servidor JOAO ROBERTO 
DA SILVA SANTOS, Chefe de UER/CODA/DIAGRO, 
código FGS-1, que viajou da sede de suas atribuições, 
Município de Oiapoque/AP, até o Município de Macapá/AP, 
com a finalidade de participar de reunião de nivelamento, 
com a coordenação e demais regionais. A viagem ocorreu 
no período dos dias 04 a 06/08/2022, as despesas com 
diárias ocorrerão a Conta do Recurso Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 19 de Agosto de 2022.                                                           
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0232

PORTARIA DE VIAGEM 0241/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.228/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
               
R E S O L V E:

Designar o deslocamento do servidor RAPHAEL 
FRANKLIN VIANA DE SOUSA, Auditor Fiscal 
Agropecuário, para viajar da sede de suas atribuições, 
Município de Ferreira Gomes/AP, até o Município Macapá/
AP, com a finalidade de realizar exame de titulação para 
o vírus da raiva. A viagem ocorrerá no dia 19/08/2022, 
as despesas com diárias ocorrerão a Conta do Recurso 
Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 19 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0233

PORTARIA DE VIAGEM 0243/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
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o contido no Processo nº 230204.231/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                                                                                       

R E S O L V E:

Designar o deslocamento do servidor CLEYTON 
NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHO, Auditor Fiscal 
Agropecuário, para viajar da sede de suas atribuições, 
Município de Macapá/AP, até o Município Itaubal do 
Piririm/AP, com a finalidade de participar de visita técnica 
nas unidades produtoras de produtos agroecológicos 
na comunidade de Inajá. A viagem ocorrerá no dia 
25/08/2022, as despesas com diárias ocorrerão a Conta 
do Recurso Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 23 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0197

PORTARIA DE VIAGEM 0244/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 
o contido no Processo nº 230204.232/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
         
R E S O L V E:

Homologar o deslocamento do servidor JOAO ROBERTO 
DA SILVA SANTOS, Chefe de UER/CODA/DIAGRO, 
código FGS-1, que viajou da sede de suas atribuições, 
Município de Oiapoque/AP, até o Município de Macapá/
AP, com a finalidade de participar de reunião sobre a 
campanha de vacinação de febre aftosa, e reunião com 
a coordenação CODA. A viagem ocorreu no período dos 
dias 22 a 26/08/2022, as despesas com diárias ocorrerão 
a Conta do Recurso Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 24 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0198

PORTARIA DE VIAGEM 0245/2022 DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA 
E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto Nº 2497 de 19 de Julho de 2021, tendo em vista 

o contido no Processo nº 230204.233/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
            
R E S O L V E:

Designar o deslocamento do servidor OLIVAN DO 
NASCIMENTO SARAIVA, Gerente do NIPOV/CIPOA/
DIAGRO, código FGS-2 para viajar da sede de suas 
atribuições, Município de Macapá/AP, até o Município 
de Itaubal do Piririm/AP, com a finalidade de participar 
de visita técnica em unidades produtoras de produtos 
agroecológicos na comunidade de Inajá. A viagem 
ocorrerá no dia 25/08/2022, as despesas com diárias 
ocorrerão a Conta do Recurso Orçamentário.

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

Macapá-Ap, 24 de Agosto de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-0826-0010-0199

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PROCESSO: Nº 230.204.205/2022 – DIAGRO.

PROCESSO UTILIZAÇÃO SIGA Nº00017/DIAGRO/2022.

ASSUNTO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº041/2022-CPL/PGE, ORIUNDA DO PROCESSO DO 
PREGÃO ELETRONICO Nº109/2021/-CLC/PGE.

FUNDAMENTO LEGAL: Este Contrato é firmado em 
observância as disposições contidas no art. 37, inciso 
XXI da Constituição Federal do Brasil de 1988; Lei 
nº 10.520/2002; 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 nº 109/2021- CLC/PGE e seus anexos, 
constantes nos Processos SIGA nº 00032/PGE/2021.

EMPRESA CONTRATADA: GR LOBATO- ME, inscrita no 
CNPJ (MF) nº 31.734.960/0001-09.

VALOR TOTAL: R$ 6.109,44 (SEIS MIL CENTO E NOVE 
REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

Considerando o aceite de adesão da ATA, a análise da 
Comissão de Licitação e do Parecer Jurídico favorável à 
adesão da referida ata de registro de preços, nº041/2021-
CLC/PGE, por pregão eletrônico Nº109/2021- com o 
processo administrativo nº 00032/PGE/2021, cujo objetivo 
resume-se um Registro de Preços para Contratação de 
Empresa Especializada no Fornecimento de MICROFONE 
TIPO MESA, e o fornecedor a ser contratado pela ata é a 
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pessoa jurídica GR LOBATO- ME, inscrita no CNPJ (MF) nº 31.734.960/0001-09, estabelecida Av. 189, nº1462, Bairro 
Marabaixo III, CEP: 68.909-857, na Cidade de Macapá-AP.

Autorizo a adesão a ata de registro de preço conforme descrito acima nos termos referenciados no processo.

Macapá, 26 de Agosto de 2022.
Alvaro  Renato Cavalcante da Silva
Diretor Presidente em Exercício
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPÉCUARIA – DIAGRO
DECRETO Nº 2497/2021-GEA

HASH: 2022-0826-0010-0172

PUBLICIDADE
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Ministério Público

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 038/2020/MP-AP

OBJETO DO CONTRATO: A prestação de serviço 
de fornecimento de Internet e Interligação da Rede 
Corporativa do Ministério Público do Amapá a unidades e 
Promotorias de todo o Estado do Amapá.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 016/2020-CPL/MP-AP

OBJETO DO ADITIVO: A prorrogação do prazo de 
vigência do Contrato nº 038/2020.

PROCESSO Nº: 20.06.0000.0004383/2022-59/MP-AP.

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá.

CONTRATADA: R$B SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais).

NOTA DE EMPENHO Nº: 478/2022.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo início em 24/09/2022 
e término em 24/09/2023.

DATA DA ASSINATURA: 25/08/2022.

ASSINATURA: assinam, pelo Contratante: Dr. Alexandre 
Flávio Medeiros Monteiro, Secretário-Geral/MP-AP e; 
pela Contratada: Sr. Adalberto Braga Rocha. 

Macapá-AP, 25 de agosto de 2022. 
HELENIZE CORREA DE MORAES
Gerente Interina da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 672/2022 – GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2022-0826-0010-0240

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 016/2022/
CPAMP/CNMP

OBJETO DO TERMO: Este TERMO tem por escopo a 
Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado 
entre o Conselho Nacional do Ministério Público e a 
Controladoria-Geral da União, em 07 de fevereiro de 

2022, publicado no Diário Oficial da União nº 33, de 16 
de fevereiro de 2022, que tem por finalidade fortalecer a 
cooperação e a integração entre as instituições, através 
do desenvolvimento e da inovação em segurança pública, 
observada a legislação vigente, e a capacitação e o 
aperfeiçoamento de recursos humanos do CNMP, do 
Ministério Público brasileiro e da CGU, compreendendo 
a realização de cursos e outros eventos afins, com a 
participação de membros e servidores dos respectivos 
órgãos, conforme especificações estabelecidas no Plano 
de Trabalho anexo ao referido Acordo.

PROCESSO Nº: 20.06.0000.0003177/2022-29/MP-AP.

PARTE: Ministério Público do Estado do Amapá.

VALOR: O presente TERMO não gera obrigação 
pecuniária, sendo celebrado a título gratuito, não 
implicando compromissos financeiros, indenizações ou 
transferências de recursos.

VIGÊNCIA: A partir da publicação do respectivo extrato, 
pelo Conselho Nacional do Ministério Público, no Diário 
Oficial da União, na forma do art. 61, parágrafo único, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, respeitado o prazo 
estabelecido na Cláusula Nona do Acordo de Cooperação, 
em 16/02/2022.

DATA DA ASSINATURA: 18/08/2022.

ASSINATURA: ASSINATURA: assina pelo MP-AP: Drª Ivana 
Lúcia Franco Cei, Procuradora-Geral de Justiça/MP-AP.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022. 
HELENIZE CORRÊA DE MORAES
Gerente Interina da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 672/2022 – GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2022-0826-0010-0230

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE 
ESPAÇO Nº 001/2022/MP-AP

OBJETO DO ACORDO: A cessão pelo Ministério Público 
do Estado do Amapá (MP-AP) à empresa PUBLIC 
THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA 
do auditório do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça/
MP-AP para a realização do curso “Implantação da Nova 
Lei de Licitações e Contratos n° 14.133/2021”, visando 
o alcance de interesses recíprocos com a celebração do 
evento, no intuito de conferir maior eficiência, eficácia 



Sexta-feira, 26 de Agosto de 2022Seção 03• Nº 7.740Diário Oficial

144 de 152

e efetividade às ações realizadas e em especial, com a 
disponibilização de materiais, serviço e pessoal, entre os 
partícipes.

Enquadramento Legal: Ato Normativo nº 017/2018/PGJ/
MP-AP- Regulamenta a utilização dos espaços de uso 
comum e de equipamentos necessários para a realização 
de eventos no âmbito do Ministério Público do Estado do 
Amapá.

PGA Nº: 20.06.0000.0006114/2022-76

PARTICIPE: Ministério Público do Estado do Amapá.

PARTICIPE: Public Thinker Treinamentos e Capacitações 
Ltda.

VALOR: Não prevê a transferência de recursos financeiros 
entre os partícipes. Cada signatário arcará com os 
respectivos custos necessários ao alcance do objeto 
pactuado.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência contará a partir de sua 
assinatura e com seu término ao final da execução do 
curso “Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos 
n° 14.133/2021”, que será realizado nos dias 29, 30 e 31 
de agosto de 2022, podendo ser prorrogado se as partes 
assim o desejarem, mediante termo aditivo.

DATA ASSINATURA: 25/08/2022.

ASSINATURA: assinam pelo Ministério Público do Estado 
do Amapá, o Dr. Alexandre Flavio Medeiros Monteiro, 
Secretário-Geral; Public Thinker, a Sra. Neusimar Corrêa 
Soares, Administradora.

Macapá, 26/08/2022.
Helenize Corrêa de Moraes
Gerente Interina da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 672/2022 – SG/MP-AP

HASH: 2022-0826-0010-0234

HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO 001/2019

No dia 06 de maio de 2019, no Ministério Público do 
Estado do Amapá, foi celebrado o Termo de Doação 
entre o Ministério Público do Estado do Amapá e a Policia 
Militar do Estado do Amapá, conforme descrito no quadro 
abaixo, resultante do Processo Administrativo MPAP, 
nº 20.06.0000.0016550/2018, bem como, os termos e 
condições constantes das cláusulas do Termo de Doação.

Item 
(produto) Qtde Valor do 

Patrimônio
Valor da 

Depreciação Valor Total

Mesa em 
MDF 01 555,00 521,70 33,30

Armário 
com 02 
Portas

01 622,00 584,68 37,32

Torre em 
MDF 01 285,00 250,80 34,20

Longarina 
03 Lugares 01 379,00 333,52 45,48

Poltrona 
Diretor 01 301,45 229,10 72,35

Cadeira 
Secretaria 
com Braço

01 365,00 255,50 109,50

Total Geral R$ 332,15

OBSERVAÇÕES: 1- Os bens acima avaliados 
considerados como recuperáveis pela Comissão de 
Desfazimento foram aqui avaliados na condição de regular, 
A pesquisa e a apuração do valor final aqui encontrado 
obedeceram ao valor de mercado praticado e apurado 
pelo método comparativo, no critério de transação à vista, 
para esta data.
 
Macapá, AP, 25 de agosto de 2022.
Telma Terezinha da Silva Costa
Presidente da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

Marcos Ravel Magalhães de Abreu
Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

Suelen Morais da Silva
Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

HASH: 2022-0826-0010-0162

HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO 002/2019

No dia 22 de julho de 2019, no Ministério Público do 
Estado do Amapá, foi celebrado o Termo de Doação entre 
o Ministério Público do Estado do Amapá e o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, conforme descrito 
no quadro abaixo, resultante do Processo Administrativo 
MPAP, nº 20.06.0000.007594/2019, bem como, os termos 
e condições constantes das clausulas do Termo de Doação.

Item 
(produto) Qtde Valor do 

Patrimônio
Valor da 

Depreciação Valor Total

Mesa em L 01 616,00 505,12 110,88

Armário em 
Aço 02 581,00 549,92 31,08

Torre em 
MDF 02 570,00 501,60 68,40

Mesa em 
Aço 01 392,00 368,48 23,52

Balcão 
MDF 01 620,00 434,00 186,00

Poltrona 
Presidente 05 1.984,18 1.706,10 278,08

Lixeira Inox 02 349,00 320,89 28,11
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Cadeira 
Fixa 02 630,00 497,40 132,60

Cafeteira 01 112,00 105,28 6,72

Guilhotina 01 63,00 59,22 3,78

Botijão 
Térmico 07 3.010,00 1.565,20 1.444,80

Total Geral R$ 332,15

OBSERVAÇÕES: 1- Os bens acima avaliados 
considerados como recuperáveis pela Comissão de 
Desfazimento foram aqui avaliados na condição de regular, 
A pesquisa e a apuração do valor final aqui encontrado 
obedeceram ao valor de mercado praticado e apurado 
pelo método comparativo, no critério de transação à vista, 
para esta data.
 
Macapá, AP, 25 de agosto de 2022.
Telma Terezinha da Silva Costa
Presidente da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

Marcos Ravel Magalhães de Abreu
Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

Suelen Morais da Silva
Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

HASH: 2022-0826-0010-0155

HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO 003/2019

No dia 22 de julho de 2019, no Ministério Público do 
Estado do Amapá, foi celebrado o Termo de Doação entre 
o Ministério Público do Estado do Amapá e o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, conforme descrito 
no quadro abaixo, resultante do Processo Administrativo 
MPAP, nº 20.06.0000.007769/2019, bem como, os termos 
e condições constantes das clausulas do Termo de Doação.

Item 
(produto) Qtde Valor do 

Patrimônio
Valor da 

Depreciação Valor Total

Central de 
Ar 18.000 03 6.530,00 5.830,80 699,20

Total Geral R$ 699,20

OBSERVAÇÕES: 1- Os bens acima avaliados 
considerados como recuperáveis pela Comissão de 
Desfazimento foram aqui avaliados na condição de regular, 
A pesquisa e a apuração do valor final aqui encontrado 
obedeceram ao valor de mercado praticado e apurado 
pelo método comparativo, no critério de transação à vista, 
para esta data.
 
Macapá, AP, 25 de agosto de 2022.
Telma Terezinha da Silva Costa
Presidente da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

Marcos Ravel Magalhães de Abreu
Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

Suelen Morais da Silva
Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP
 
HASH: 2022-0826-0010-0156

HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO 004/2019

No dia 23 de agosto de 2019, no Ministério Público do 
Estado do Amapá, foi celebrado o Termo de Doação entre 
o Ministério Público do Estado do Amapá e a Delegacia 
Geral de Polícia do Amapá, conforme descrito no quadro 
abaixo, resultante do Processo Administrativo MPAP, 
nº 20.06.0000.0002753/2019, bem como, os termos e 
condições constantes das cláusulas do Termo de Doação.

Item 
(produto) Qtde Valor do 

Patrimônio
Valor da 

Depreciação Valor Total

Mesa p/ 
Escritório 01 569,00 534,86 34,14

Armário em 
MDF 01 622,00 584,68 37,32

Torre em 
MDF 02 570,00 501,60 68,40

Cadeira Fixa 02 2.959,00 2.781,46 177,54

Sofá 02 
Lugares 02 1.220,00 950,30 269,70

Sofá 03 
Lugares 01 703,00 618,64 84,36

Garrafa 
Térmica 02 860,00 447,20 412,80

Rack p/ 
Computador 01 189,00 177,66 11,34

Balcão em 
MDF 01 623,00 585,62 37,38

Bebedouro 01 390,00 366,60 23,40

Porta 
Guarda 
Chuva

02 748,00 478,72 269,28

Cadeira p/ 
Digitador 02 616,45 505,49 110,96

Quadro 
Magnético 01 125,00 110,00 15,00

Beliche 01 727,00 465,28 261,72

Total Geral R$ 1.813,34

OBSERVAÇÕES: 1- Os bens acima avaliados 
considerados como recuperáveis pela Comissão de 
Desfazimento foram aqui avaliados na condição de regular, 
A pesquisa e a apuração do valor final aqui encontrado 
obedeceram ao valor de mercado praticado e apurado 
pelo método comparativo, no critério de transação à vista, 
para esta data.
 
Macapá, AP, 25 de agosto de 2022.
Telma Terezinha da Silva Costa
Presidente da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

Marcos Ravel Magalhães de Abreu
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Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

Suelen Morais da Silva
Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP
 
HASH: 2022-0826-0010-0151

HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO 005/2019

No dia 23 de agosto de 2019, no Ministério Público do 
Estado do Amapá, foi celebrado o Termo de Doação entre 
o Ministério Público do Estado do Amapá e a Universidade 
Federal do Amapá, conforme descrito no quadro 
abaixo, resultante do Processo Administrativo MPAP, 
nº 20.06.0000.0007276/2019, bem como, os termos e 
condições constantes das clausulas do Termo de Doação.

Item 
(produto) Qtde Valor do 

Patrimônio
Valor da 

Depreciação Valor Total

Cafeteira 01 112,00 105,28 6.72

Botijão 
Térmico 02 860,00 447,20 412,80

Bebedouro 02 1.075,00 788,00 287,00

Lixeira Inox 02 336,00 268,80 67,20

Poltrona 
Presidente 01 1.700,00 1.632,00 68,00

Cadeira 
Digitador 05 1.478,00 1.307,42 170,58

Cadeira 
Presidente 04 1.432,00 1.287,00 120,16

Total Geral R$ 1.132,46

OBSERVAÇÕES: 1- Os bens acima avaliados 
considerados como recuperáveis pela Comissão de 
Desfazimento foram aqui avaliados na condição de regular, 
A pesquisa e a apuração do valor final aqui encontrado 
obedeceram ao valor de mercado praticado e apurado 
pelo método comparativo, no critério de transação à vista, 
para esta data.
 
Macapá, AP, 25 de agosto de 2022.
Telma Terezinha da Silva Costa
Presidente da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

Marcos Ravel Magalhães de Abreu
Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

Suelen Morais da Silva
Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP
 
HASH: 2022-0826-0010-0158

HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO 006/2019

No dia 23 de agosto de 2019, no Ministério Público do 
Estado do Amapá, foi celebrado o Termo de Doação entre 
o Ministério Público do Estado do Amapá e a Associação 

Casa da Hospitalidade, conforme descrito no quadro 
abaixo, resultante do Processo Administrativo MPAP, 
nº 20.06.0000.00011208/2019, bem como, os termos e 
condições constantes das clausulas do Termo de Doação.

Item 
(produto) Qtde Valor do 

Patrimônio
Valor da 

Depreciação Valor Total

Rack p/ 
Computador 01 189,00 177,66 11,34

Gaveteiro 03 
Gavetas 01 302,00 283,88 18,12

Mesa p/ 
Escritório 01 555,00 521,17 33,30

Poltrona 
Auditório 17 16.320,00 15.340,80 979,20

Armário p/ 
Cozinha 01 675,00 634,50 40,50

Gaveteiro 
Volante 01 320,00 281,60 38,40

Sofá 02 
Lugares 01 565,00 497,20 67,80

Cadeira 
Secretária 01 460,00 322,00 138,00

Arquivo em 
Aço 02 461,30 433,62 27,68

Lixeira em 
Alumínio 01 100,00 94,00 6,00

Fogão 
Industrial 02 

Bocas
01 450,00 423,00 27,00

Cafeteira 
Café 

Expresso
01 2.490,00 2.340,60 149,40

Fogão 04 
Bocas 06 2.563,50 2.012,98 550,52

Refrigerador 
280 Litros 01 700,00 658,00 42,00

Liquidificador 
02 Litros 01 104,99 79,80 25,19

Batedeira de 
Bolo 01 490,00 343,00 147,00

Garrafa 
Térmica 
Botijão

04 1.720,00 894,44 825,60

Cadeira p/ 
Digitador 01 310,00 291,40 18,60

Total Geral R$ 3.145,65

OBSERVAÇÕES: 1- Os bens acima avaliados 
considerados como recuperáveis pela Comissão de 
Desfazimento foram aqui avaliados na condição de regular, 
A pesquisa e a apuração do valor final aqui encontrado 
obedeceram ao valor de mercado praticado e apurado 
pelo método comparativo, no critério de transação à vista, 
para esta data.
 
Macapá, AP, 25 de agosto de 2022.
Telma Terezinha da Silva Costa
Presidente da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP
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Marcos Ravel Magalhães de Abreu
Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP

Suelen Morais da Silva
Membro da Comissão de Desfazimento de Bens/MPAP
 
HASH: 2022-0826-0010-0152

CONTRATO Nº 041/2022

Vinculado ao Processo nº 3.00000.145/2022-A – DPE/AP

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, CNPJ: 11.762.144/0001-00. Contratado: 
DUBAI AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: 26.363.873/0001-
52; Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo 
pick-up, para a frota da Defensoria Pública do Estado do 
Amapá; Fundamentação Legal: regida pela Lei n° 10.520 
de 17/07/2002, Decreto n° 10.024/2019, pelo Decreto 
Estadual n°3.182 /2016 e subsidiariamente pelo Decreto 
Federal n° 7.892/2013, pela Lei 8.666 e alterações; 
Vigência: de 24/08/2022 á 23/08/2023. As despesas 
correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
Programa: 1.03.422.0074.2019, Ação: 2019, Fonte 107, 
Natureza: 449052; Nota de Empenho: 2022NE00529; 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2022, SRP nº 
008/2022; Valor Global do Contrato: R$ 296.000,00 
(duzentos e noventa e seis mil reais). Signatários: JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS NETO, Defensor Público-
Geral do Estado do Amapá, nomeado pelo Decreto nº 
1399/2022, de 25 de março de 2022, pela contratante e 
ADLEY RODRIGO MARTINS DA SILVA, pela contratada.

Macapá-AP, 24 de Agosto de 2022
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-0826-0010-0286

CONTRATO Nº 042/2022

Vinculado ao Processo nº 3.00000.145/2022-A – DPE/AP

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, CNPJ: 11.762.144/0001-00. Contratado: GRAND 
CITÉ AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: 23.821.809/0001-80; 
Objeto: Aquisição de 05 (cinco) Veículos hatch, Modelo: 
Renault/SANDERO S EDITION 1.0 ; Cor: Branca; ANO: 
2022/2023, para a frota da Defensoria Pública do Estado 
do Amapá; Fundamentação Legal: regida pela Lei n° 
10.520 de 17/07/2002, Decreto n° 10.024/2019, pelo 
Decreto Estadual n°3.182 /2016 e subsidiariamente 
pelo Decreto Federal n° 7.892/2013, pela Lei 8.666 
e alterações; Vigência: de 24/08/2022 à 23/08/2023. 

As despesas correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: Programa: 1.03.422.0076.2019, Ação: 
2019, Fonte: 101, Natureza: 449052; Nota de Empenho 
nº 2022NE00530 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 
006/2022, SRP nº 008/2022; Valor Global do Contrato: R$ 
401.461,10 (quatrocentos e um mil e quatrocentos e 
sessenta e um reais e dez centavos). Signatários: JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS NETO, Defensor Público-
Geral do Estado do Amapá, nomeado pelo Decreto nº 
1399/2022, de 25 de março de 2022, pela contratante e 
ADLEY RODRIGO MARTINS DA SILVA pela contratada.

Macapá-AP, 24 de agosto de 2022
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-0826-0010-0285

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2022 DPE – AP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3.00000.184/2022-DPE

ASSUNTO: Contratação de 02 inscrições para curso de 
aperfeiçoamento em “Contratos Administrativos para 
formação e atualização de Gestores e Fiscais”

CONTRATADO: CONSULTRE CONSULTORIA E 
TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 36.003.671/0001-53

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II c/c art. 13, VI ambos da 
Lei nº 8.666/93.

VALOR: R$ 7.580,00 (sete mil quinhentos e oitenta reais).

DA NECESSIDADE DO OBJETO

A Defensoria Pública do Estado do Amapá possui a 
missão de “garantir o acesso à justiça integral e gratuita 
aos vulnerabilizados, promovendo os direitos humanos 
e a cidadania emancipatória, por meio do atendimento 
humanizado, eficiente, multidisciplinar e de qualidade”. 
Para alcançar, de forma satisfatória, a execução da 
atividade-fim do órgão, cabe ao corpo administrativo da 
DPE/AP atuar de forma eficiente no desempenho de suas 
atividades.

Dentre essas atuações, destacam-se os procedimentos 
de contratações públicas que são responsáveis por 
dar suporte ao atendimento a cidadãos que buscam 
a Defensoria, seja pela contratação de serviços ou 
aquisição de bens que permitem a melhoria da estrutura 
física e organizacional do órgão.

Considerando que essas contratações são essenciais 
para o funcionamento da DPE/AP, realizá-las de forma 
eficiente e eficaz garante a melhor prestação dos serviços 
aos cidadãos que buscam atendimento no órgão. 



Sexta-feira, 26 de Agosto de 2022Seção 03• Nº 7.740Diário Oficial

148 de 152

Nesse cenário, é importante garantir uma qualificação e 
aperfeiçoamento adequado aos servidores públicos que 
atuam no processo, seja de forma direta ou transversal 
por meio de análises técnicas e jurídicas.

O Departamento de Contratos e Convênios é responsável 
pela gestão dos contratos administrativos e fiscais, 
elaboração de minuta contratual, atividades de gestão 
e fiscalização de contratos, validação de notas fiscais, 
gestão dos prazos e vigência, elaboração de relatórios, 
repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, 
aditamento, apostilamento de contratos administrativos, 
instrução de processos de pagamento, eventual 
aplicação de sanções, extinção dos contratos, assegurar 
o cumprimento das cláusulas avençadas e entre outras 
funções atos essenciais para o funcionamento da DPE/
AP, sendo composta por duas servidoras.

Dessa maneira, é necessário buscar ferramentas de 
capacitação do corpo técnico do órgão, principalmente 
para tornar o fluxo de trabalho para o Departamento 
cada vez mais eficiente, visto o quadro reduzido 
neste departamento e o volume e complexidade das 
competências.

Nesse sentido, o curso denominado “Contratos 
Administrativos para formação e atualização de Gestores 
e Fiscais”, que tem como estrutura a capacitação por 
meio de aulas presenciais utilizando da metodologia 
de diálogo expositivo com aulas teóricas e práticas, 
fornecimento de modelos de peças e com possibilidade 
de resolução de dúvidas concretas pelo período do curso, 
compreendendo-o como uma ferramenta interessante 
para o atendimento da necessidade de atualização e 
capacitação dos servidores da DPE/AP.

O curso de capacitação e aperfeiçoamento desenvolvidos 
pela CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO 
LTDA, destina-se às contratações públicas por meio de 
abordagem técnica e aplicada, com amplo domínio nas 
normas gerais e específicas quanto à gestão e fiscalização 
de contratos administrativos.

Neste processo o valor relativo à estimativa da despesa 
corresponde ao total da contratação do objeto pleiteado no 
Projeto Básico. Atendendo o objeto na totalidade, afastada 
a possibilidade de fracionamento do objeto, portanto, 
restando-se enquadrada a modalidade adequada do 
procedimento licitatório que é a contratação direta por 
meio da inexigibilidade de licitação, inclusive por se tratar 
de aquisição de software de forma vitalícia, onde o objeto 
atenderá de forma integral a demanda.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

O fornecedor identificado no preâmbulo desta justificativa 
foi escolhido porque: (I) é do ramo pertinente ao objeto 
demandado, trata-se de serviço técnico; singular e de 
notória especialização (II) apresenta a documentação 

referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
trabalhista, restando-se atendida a exigência do inciso II do 
Parágrafo Único do art. 26, bem como as determinações 
dos artigos 28 e 29, ambos da Lei nº 8.666/93.

DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, conduz-se à conclusão de que a contratação 
por inexigibilidade de licitação terá assegurada sua 
legalidade e licitude, uma vez cabalmente demonstrada 
a necessidade do objeto constante do Projeto Básico, 
a documentação do fornecedor dentro das condições 
estabelecidas, bem como os preços ofertados dentro dos 
padrões legais, foi determinante para a escolha.

Macapá-AP, 26 de agosto de 2022.
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Amapá

HASH: 2022-0826-0010-0287

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 – DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ – 
DPE/AP (Órgão Gerenciador), inscrita no CNPJ. sob o nº 
11.762.144/0001-00, com sede na  Av. Raimundo Álvares 
da Costa, n°. 676, Bairro Centro, CEP. 68.900-074, 
Macapá/AP, neste ato representada pelo Defensor Público 
Geral do Estado do Amapá, o Sr. JOSÉ RODRIGUES 
DOS SANTOS NETO nomeado pelo Decreto nº 1.399, 
publicado no Diário Oficial do Estado, nº 7.634, de 25 
de março de 2022 e a empresa R. SOTERO DA COSTA 
LTDA - EPP, inscrita no CNPJ. sob nº 09.303.804/0001-
34, estabelecida na Av. Newton Cardoso nº 1128, 
bairro Gongós, CEP. 68.904-386, Macapá/AP, neste 
ato representada pelo seu representante legal, o Sr. 
RONILSON SOTERO DA COSTA, RG nº 244.782 - SSP/
AP e CPF. nº 523.023.182-34, RESOLVE registrar os 
preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, 
de acordo com a classificação por ela alcançada e nas 
quantidades cotadas, em conformidade com o edital de 
licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 009/2022 – 
DPE/AP, devidamente homologado, sujeitando-se as 
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº. 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 
disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços 
para eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços inerentes à manutenção predial 
preventiva e corretiva dos bens imóveis da Defensoria 
Pública do Estado do Amapá – DPE/AP, com fornecimento 
de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, e 
todo material de consumo, máquinas, equipamentos 
e ferramentas necessárias à execução dos serviços 
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na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI/AP, ou composições próprias de custos de forma 
subsidiária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, 
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Razão social: R. SOTERO DA COSTA LTDA - EPP, CNPJ. sob nº. 09.303.804/0001-34.
Endereço: Av. Newton Cardoso nº 1128, bairro Gongos, CEP. 68.904-386, Macapá/AP. Representante Legal: RONILSON SOTERO DA COSTA
E-mail: soteroesilva@gmail.com
Contato: (96) 99136-2112

Item Descrição/Especificação
Unidade 

de 
Medida

Quant.
Percentual 

de Desconto 
Registrado

Valor Total 
Registrado

1

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
inerentes à manutenção predial preventiva e corretiva dos bens 
imóveis da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, com 
fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, e 
todo material de consumo, máquinas, equipamentos e ferramentas 
necessárias à execução dos serviços na forma estabelecida nas 
planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, 
doravante denominada SINAPI/AP, ou composições próprias de 
custos de forma subsidiária.

Serviço 60.421 18% 2.469.881,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

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 Coordenaria de Compras e Contratações.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. 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 - DOE e no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amapá – DPE/AP.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, 
a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto 
ao fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5. A licitante registrada terá seu registro cancelado quando: 
6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
6.5.2. Não retirar a respectiva Ordem de serviço ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
6.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;  
6.5.4. Tiver presentes razões de interesse público.
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6.6. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da Autoridade Competente da 
CONTRATANTE. 
6.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu 
registro de preço, na ocorrência de fato superveniente 
que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovado.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços 
ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no 
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 009/2022 – 
DPE/AP.
7.2. As sanções do item acima também se aplicam aos 
integrantes do cadastro de reserva, em pregão para 
registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do 
art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
7.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação 
das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, 
do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que 
o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, 
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão 
gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 
20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 
instauração de procedimento para cancelamento do 
registro do fornecedor.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura 
pelas partes não geram para a Defensoria Pública do 
Estado do Amapá – DPE/AP a obrigação de solicitar os 
serviços que dela poderá advir independentemente de 
estimativa de consumo indicada no Edital de Licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 009/2022 – DPE/AP.
8.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é 
registrado, declara estar ciente de suas obrigações 
para com a Defensoria Pública do Estado do Amapá – 
DPE/AP, nos termos do Edital de Licitação PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP. Nº 009/2022 – DPE/AP 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 da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP. 
Nº 009/2022 – DPE/AP;
8.6.2. Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 009//2022 – DPE/AP; 
8.6.3. Proposta de Preços 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 – DPE/AP 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.

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

Macapá/AP, 25 de agosto de 2022.
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

R. SOTERO DA COSTA LTDA - EPP
RONILSON SOTERO DA COSTA
Representante Legal

HASH: 2022-0826-0010-0139

Prefeitura Municipal

De Calçoene

AVISO DE LICITAÇÃO - DESERTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022–CPL/PMC

Processo Administrativo Nº 05.990.032/2022

O MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, através da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL/PMC, torna público que 
a licitação realizada no dia 11/08/2022, às 10h00min, 
na modalidade de Tomada de Preços nº 013/2022-CPL/
PMC, com objeto Contratação de empresa especializada 
para REVITALIZAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA NO 
MUNICIPIO DE CALÇOENE E DISTRITOS, referente 
Convenio Nº 012/2022-SDC/GEA da Secretaria de Estado 
e Desenvolvimento das Cidades – SDC, foi considerada 
DESERTA, em razão do não comparecimento de 
interessados, devendo ser republicada.

Calçoene/AP, 12 de agosto de 2022.
Sebastiao Clessio Alfaia da Trindade
Presidente da CPL - PMC

HASH: 2022-0824-0009-9871
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AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022–CPL/PMC-
REPETIÇÃO

Processo Administrativo Nº 05.990.032/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para 
REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO 
MUNICIPIO DE CALÇOENE E DISTRITOS, referente 
ao Convenio Nº 012/2022-SDC/GEA da Secretaria 
de Estado e Desenvolvimento das Cidades - SDC, 
conforme especificações constantes do Projeto Básico/
Especificações Técnicas (Anexo I) do Edital.

DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 16/09/2022

HORA DA SESSÃO: 10h00min.

VALOR: R$ 962.004,55 (novecentos e sessenta e dois 
mil quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

LOCAL DA SESSÃO: Sala da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL/PMC, localizada na Rua Teodoro Antônio 
Leal, 264, Centro, CEP nº 68.960-000, Calçoene/AP. O 
Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na CPL, no 
mesmo endereço acima, de segunda a sexta feira, das 
08h00 às 13h00. O Edital será disponibilizado por meio 
magnético (Pen drive) ou no e-mail pmc.cpl01@gmail.
com. O representante da empresa deverá trazer carimbo 
com identificação do CNPJ.

Calçoene/AP, 25 de agosto de 2022.
Sebastiao Clessio Alfaia da Trindade
Presidente da CPL - PMC

HASH: 2022-0824-0009-9869

DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

ESPECIE: PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 
05.990.025/2021  INSTAURADO ATRAVÉS DO EDITAL 
DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2021 CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 012/2021, CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA 
E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE 
EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 
COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO 
DE CALÇOENE/AP, CONFORME CONVENIO N.º 
894659/2019 - PCN  O Município de Calçoene AP, neste 
ato representado pelo REINALDO SANTOS BARROS, 
Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e 
considerando as razões constantes nos autos, vem por 
meio desta, comunicar a empresa LS TERCEIRIZAÇÃO 
LTDA, CNPJ nº 29.334.518/0001-43 , com sede a Rua/
Av. Reinaldo Damasceno,  n°3027  Bairro  Santa Rita, 

CEP 68.901-348, Macapá -AP, representada pelo Sr. Cleo 
Guedes Soares acerca da RESCISÃO UNILATERAL DO 
CONTRATO Nº. 012/2021, conforme art. 79, I, da Lei 
nº. 8.666/93. Ademais, amparado nas razões fáticas e 
jurídicas constantes dos autos do processo em epígrafe, 
tendo em vista o prazo de execução da obra ter expirado 
em 19 de maio de 2022 e, sem justificativa técnica plausível 
para dilação de prazo de execução da obra, operando-
se assim, a rescisão unilateral do contrato pelo não 
cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos. Que verifique a eventual existência de 
penalidades a serem resolvidas por esta Prefeitura. Que ao 
retornar seja o processo encaminhado ao Departamento 
de Engenharia e Obras/ Contratos e Convênios para as 
providências cabíveis. Abre-se o prazo legal de 05 (cinco) 
dias úteis para o contraditório e a ampla defesa, nos 
termos do inciso I do art. 109 da Lei nº 8.666/93. Publique-
se e dê-se ciência.

Calçoene/AP, 17 de agosto de 2022
REINALDO SANTOS BARROS
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALÇOENE

HASH: 2022-0824-0009-9956

Prefeitura Municipal

De Cutias

EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022-SEMSAC/PMCT, 
Processo Administrativo nº 0008/2022- SEMSAC/PMCT

O MUNICIPIO DE CUTIAS, por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através de 
seu(sua) Secretario(a) o(a) Senhor(a) ALEXSANDRO 
PONTES MARQUES, Brasileiro(a, com RG nº 102198/AP 
e CPF nº 804.8122.052-68, residente e domiciliado(a) na 
Av. Isaias de Jesus Leite, nº 1339, Bairro Centro/ Cutias - 
AP, doravante denominado(a) como CONTRATANTE, e a 
Empresa J. K. DA SILVA COSTA EIRELI, pessoa jurídica 
de direito privado, sito a Av. Chico Mendes, 114 – Bairro: 
Infraero I – CEP: 68.908-882, Macapá/AP, inscrita no CNPJ 
sob n° 12.056.307/0001-93, neste ato representada por 
seu sócio proprietário JOSY KELEN DA SILVA COSTA, 
Brasileira, profissão Empresária, RG nº 389385 PTC/AP e 
CPF nº 934.177.212-53, residente e domiciliado(a) na Av. 
Chico Mendes, 114- A – Bairro: Infraero I – CEP: 68.908-
882, Macapá/AP, denominada CONTRATADA, acordam e 
ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 
8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, 
assim como pelas condições do Edital e do PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-CPL/SEMSAC/PMCT. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE PARA EQUIPAR A UNIDADE BÁICA DE 
SAÚDE AMÉRICO COELHO PEREIRA E POSTO DE 
SAUDE DE PRACUUBA DO ARAGUARI. Valor total da 
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contratação é de R$ 515.506,00 (quinhentos e quinze 
mil, quinhentos e seis reais). Pelo período de 12 (doze) 
meses, prorrogável de acordo com o art. 57 da lei nº 
8.666/93, contados a partir da data de assinatura do 
contrato.

Cutias-AP, 23 de agosto de 2022.
ALEXSANDRO PONTES MARQUES
SECRETÁRIO MUNICPAL DE SAÚDE DE CUTIAS-AP

HASH: 2022-0826-0010-0116

Prefeitura Municipal

De Oiapoque

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2022-CCL/PMO

Processo nº 10.02.05.08.2022-SMADS/PMO – Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS. Data e local do certame: 08 de setembro 
de 2022, às 09h00min, na sala da CCL/PMO, situada a 
Rua Joaquim Caetano da Silva, nº 460, Centro Oiapoque 
– AP, Cep 68980-000. Solicitação de edital e dúvidas 
podem ser enviados para gersoncar@oiapoque.ap.gov.br 
e ccl@oiapoque.ap.gov.br.

Oiapoque/AP, 25 de agosto de 2022
João Gerson Moraes Cardoso
Pregoeiro

HASH: 2022-0826-0010-0251

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2022-CCL/PMO

Processo nº 17210.07.16.2022-SEMIOBS/PMO – Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA. Data e local do certame: 07 de setembro 
de 2022, às 09h00min, na sala da CCL/PMO, situada a 
Rua Joaquim Caetano da Silva, nº 460, Centro Oiapoque 
– AP, Cep 68980-000. Solicitação de edital e dúvidas 

podem ser enviados para gersoncar@oiapoque.ap.gov.br 
e ccl@oiapoque.ap.gov.br.

Oiapoque/AP, 25 de agosto de 2022
João Gerson Moraes Cardoso
Pregoeiro

HASH: 2022-0826-0010-0252

Publicações Diversas

BEP BRAZILIAN ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A

Torna público que recebeu da SEMA, mediante ao 
processo N°0037.0603.2002.0013/2022, a Licença 
Prévia(LP), para a instalação de uma usina Termoelétrica 
de Gás Natural, UTE BEP TGLA BRAZILIAN ENERGY 
PARTICIPAÇÕES S.A CNPJ: 23.414.607./0001-13 com 
299 MW de potência elétrica a ser instalada na rodovia 
AP-010, km 06, Lote 249, estar localizado na Zona Zeisa 
2, no município de Santana, Estado do Amapá.

HASH: 2022-0826-0010-0086

EVOLUTION POWER PARTINERS S.A

Torna público que recebeu a SEMA, mediante ao processo 
N°0037.0603.2002.0012/2022/SEMA a Licença Prévia 
(LP), para a instalação de uma usina Termoelétrica de 
gás Natural, UTE EPP SANTANA/EVOLUTION POWER 
PARTINERS / CNPJ: 23.398.090/0001-16com 299 MW 
de potência elétrica a ser instalada na rodovia AP-010, 
lote 249, Gleba AD 04, no município de Santana, estar 
localizado na Zona Zeisa 2, Estado do Amapá.

HASH: 2022-0826-0010-0087

CARVÃO

EU, HERMESON DE OLIVEIRA FONSECA, VENHO POR 
MEIO DESTE, SOLICITAR E TORNAR PÚBLICO JUNTO 
À SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE A 
AUTORIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO.

HASH: 2022-0826-0010-0242
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