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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: Pedro Filé Lourenço da Costa Neto

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Marcelo Ignácio da Roza
Gabinete de Segurança Institucional: CEL PM Adilton Araujo Correa
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: Maria Goreth da Silva e Sousa
Fazenda: Josenildo Santos Abrantes
Infraestrutura: Alcir Figueira Matos
Meio Ambiente: Joel Nogueira Rodrigues
Planejamento: Eduardo Corrêa Tavares
Desenvolvimento das Cidades: Augusto Wanderlley Aragão da Silva Júnior 
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: Alba Nize Colares Caldas
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: Inácio Monteiro Maciel
DIAGRO: Álvaro Renato Cavalcante da Silva
HEMOAP: Ruimarisa Pena Martins  
IEPA: Jorge Elson Silva de Souza
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  4847   DE  09  DE  NOVEMBRO  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, 

R E S O L V E : 

Tornar sem efeito o Decreto nº 4690, de 28 de outubro de 
2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 
7781, de 28 de outubro de 2022, que nomeou Juciane 
Silva de Oliveira para exercer o cargo em comissão de 
Gerente Operacional do Município de Serra do Navio do 
Projeto “Defesa Social e Institucional”, da Secretaria de 
Estado da Inclusão e Mobilização Social. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9409 

DECRETO Nº  4848   DE  09  DE  NOVEMBRO  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, c/c o art. 46, 
da Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com os 
Decretos nºs 2489, de 11/05/15 e 0002, de 03/01/22, 

R E S O L V E : 

Nomear  Tainá Duarte Aguiar para exercer o cargo 
em comissão de Gerente Operacional do Município de 
Serra do Navio do Projeto “Defesa Social e Institucional”, 
Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9420 

DECRETO Nº  4849  DE  09  DE  NOVEMBRO  DE 2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, 
inciso XV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c o 
art. 2º, inciso I, alínea “i”, do Decreto nº 0597, de 05 de 
março de 2018, tendo em vista o contido no Processo nº 
340101.2022.00019-GCG, e

Considerando a necessidade de galardoar os policiais 
militares da PMAP e personalidades e civis que tenham 
contribuído para o desenvolvimento e segurança do 
trânsito no Estado do Amapá;

Considerando, ainda, que a Medalha do Mérito de 
Trânsito Urbano e Rodoviário, instituída pelo Decreto nº 
0597, de 05 de março de 2018, tem esta destinação, 

R E S O L V E: 

Conceder a Medalha do Mérito de Trânsito Urbano e 
Rodoviário às personalidades militares e civis, abaixo 
relacionadas: 

MILITARES

Heliane Braga de Almeida – CEL QOPMC
Paulo Francysco Almeida da Silva – 1º TEN QOPMC
Adan Brayan Navegantes de Souza – 1º TEN QOPMC
Aldemir Nascimento Pereira – 1º SGT QPPMC
Alex Rabelo de Sousa – 3º SGT QPPMC
Rodrigo Gomes Rodrigues – 3º SGT QPPMC
Wendell Moura Silva – 3º SGT QPPMC
Antônio Wesley Silva Almeida – CB QPPME 

CIVIL

Aldo Balieiro Machado
Carlos Luciel Brazão de Souza 
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ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9410  

DECRETO Nº  4850  DE  09  DE  NOVEMBRO 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 200205.0076.2290.0458/2022 
GAB-DETRAN, 

R E S O L V E : 

Retificar o Decreto nº 4667, de 27 de outubro de 2022, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 7780, 
de 27 de outubro de 2022, que passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 

Onde se lê:

“Nomear Mayara da Silva Sá para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de Apoio Administrativo/
Coordenadoria de Apoio Administrativo/Diretoria 
Administrativa Financeira, Código FGS-3, do 
Departamento Estadual de Trânsito, a contar de 13 de 
outubro de 2022.”

Leia-se:

“Nomear Maiara da Silva Sá para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Núcleo/Núcleo de Serviços 
Gerais/Coordenadoria de Apoio Administrativo/
Diretoria Administrativa Financeira, Código FGS-2, do 
Departamento Estadual de Trânsito, a contar de 13 de 
outubro de 2022.” 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9411  

DECRETO Nº  4851  DE  09  DE  NOVEMBRO 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, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 200205.0076.2290.0453/2022 GAB-
DETRAN, 

R E S O L V E : 

Nomear Martinha Sousa dos Santos para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador de Apoio 
Administrativo/Coordenadoria de Apoio Administrativo/

Diretoria Administrativa Financeira, Código FGS-3, do 
Departamento Estadual de Trânsito, a contar de 1º de 
novembro de 2022.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9412 

DECRETO Nº  4852  DE  09  DE  NOVEMBRO  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, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 200205.0076.2290.0443/2022 GAB-
DETRAN, 

R E S O L V E : 

Nomear Vithoria Cristina Borges Barreto para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Técnico – Nível III/
Gabinete, Código FGS-3, do Departamento Estadual de 
Trânsito, a contar de 1º de novembro de 2022. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9433 

DECRETO Nº  4853  DE  09  DE  NOVEMBRO  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 1.289, de 05 de janeiro de 2009, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 090101.0076.2282.0169/2022 GAB-
SECOM, 

R E S O L V E :                                     

Nomear Maiane Oliveira de Amorim para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Técnico Nível I/Núcleo de 
Jornalismo Institucional/ Coordenadoria de Comunicação, 
Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Comunicação, 
a contar de 1º de novembro de 2022. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9434 

DECRETO Nº  4854  DE  09  DE  NOVEMBRO  DE  2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
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das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a 
Lei nº 1.289, de 05 de janeiro de 2009, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 090101.0076.2282.0169/2022 GAB-
SECOM, 

R E S O L V E :                                     

Exonerar Carlos Kennedy Rodrigues Lobato do cargo 
em comissão de Assessor Técnico Nível I/Núcleo de 
Jornalismo Institucional/Coordenadoria de Comunicação, 
Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Comunicação, 
a contar de 1º de novembro de 2022. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9435 

DECRETO Nº  4855  DE  09  DE  NOVEMBRO DE  2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c 
o art. 46, da Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997, de 
acordo com os Decretos nºs 0064, de 05/01/15 e 0002, 
de 03/01/22, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
320101.0076.1477.0184/2022 GAB – DPE/AP, 

R E S O L V E : 

Exonerar Rayza Indacuê Cardoso Ferreira do cargo 
em comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do 
Projeto “Expansão e Melhoria do Atendimento Jurídico no 
Estado do Amapá”, Código CDS-2, da Defensoria Pública 
do Estado do Amapá, a contar de 04 de novembro de 
2022. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9422 

DECRETO Nº  4856  DE  09  DE  NOVEMBRO DE  2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c 
o art. 46, da Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997, de 
acordo com os Decretos nºs 0064, de 05/01/15 e 0002, 
de 03/01/22, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
320101.0076.1477.0184/2022 GAB – DPE/AP, 

R E S O L V E : 

Nomear Dayane Melo Viana para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do 
Projeto “Expansão e Melhoria do Atendimento Jurídico no 
Estado do Amapá”, Código CDS-2, da Defensoria Pública 

do Estado do Amapá, a contar de 04 de novembro de 
2022. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9421 

DECRETO Nº  4857  DE  09  DE  NOVEMBRO DE 2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c 
o art. 46, da Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997, de 
acordo com os Decretos nºs 0970, de 11/03/19 e 0002, 
de 03/01/22, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
380101.0076.2292.0687/2022 GAB - SECULT, 

R E S O L V E : 

Exonerar Sávio Nunes Bordalo do cargo em comissão 
de Gerente Geral de Articulação Institucional do Projeto 
“Articulação Institucional de Desenvolvimento Setorial 
da Gestão”, Código CDS-3, da Secretaria de Estado da 
Cultura. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9436  

DECRETO Nº  4858  DE  09  DE  NOVEMBRO  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 1.073, de 02 de abril de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 380101.0076.2292.0687/2022 GAB - 
SECULT, 

R E S O L V E : 

Exonerar Jeferson Iasuhiro Leal Ishikawa do cargo em 
comissão de Gerente/Museu Histórico Joaquim Caetano 
da Silva/Coordenadoria de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da 
Cultura. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9439 

DECRETO Nº  4859  DE  09  DE  NOVEMBRO DE  2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
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das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a 
Lei nº 1.073, de 02 de abril de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 380101.0076.2292.0687/2022 GAB - 
SECULT, 

R E S O L V E : 

Nomear Sávio Nunes Bordalo para exercer o cargo em 
comissão de Gerente/Museu Histórico Joaquim Caetano 
da Silva/Coordenadoria de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da 
Cultura. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9437 

DECRETO Nº  4860  DE  09  DE  NOVEMBRO DE 2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c 
o art. 46, da Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997, de 
acordo com os Decretos nºs 0970, de 11/03/19 e 0002, 
de 03/01/22, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
380101.0076.2292.0687/2022 GAB - SECULT, 

R E S O L V E : 

Nomear Jeferson Iasuhiro Leal Ishikawa para exercer 
o cargo em comissão de Gerente Geral de Articulação 
Institucional do Projeto “Articulação Institucional de 
Desenvolvimento Setorial da Gestão”, Código CDS-3, da 
Secretaria de Estado da Cultura. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9438 

DECRETO Nº  4861   DE  09  DE  NOVEMBRO  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 
1.774, de 17 de outubro de 2013, regulamentada pelo 
Decreto nº 6483, de 19/11/13, e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 140101.0076.2582.1647/2022-GABINETE/
SEFAZ, 

R E S O L V E : 

Exonerar, a pedido, Divaneide Ramalho Trindade da 
função comissionada de Secretário Administrativo da 
Comissão Permanente de Licitação, Código CDI-1, da 

Secretaria de Estado da Fazenda. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9423 

DECRETO Nº  4862  DE  09  DE  NOVEMBRO  DE  2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c 
o art. 46, da Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997, de 
acordo com os Decretos nºs 4120, de 19/08/15 e 0002, 
de 03/01/22, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
300101.0076.1851.3260/2022 GABINETE-SESA, 

R E S O L V E : 

Exonerar Adenor de Souza do cargo em comissão de 
Coordenador do Projeto “Saúde Integral da População 
Negra e Afrodescendente”, Código CDS-3, da Secretaria 
de Estado da Saúde. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9440  

DECRETO Nº  4863  DE  09  DE  NOVEMBRO  DE  2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, 
inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c 
o art. 46, da Lei nº 0338, de 16 de abril de 1997, de 
acordo com os Decretos nºs 4120, de 19/08/15 e 0002, 
de 03/01/22, e tendo em vista o contido no Ofício nº 
300101.0076.1851.3260/2022 GABINETE-SESA, 

R E S O L V E : 

Nomear Marco Antônio de Souza Gaia para exercer o 
cargo em comissão de Coordenador do Projeto “Saúde 
Integral da População Negra e Afrodescendente”, Código 
CDS-3, da Secretaria de Estado da Saúde. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9441  

DECRETO  Nº  4864  DE  09  DE  NOVEMBRO  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 
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2.257, de 05 de dezembro de 2017, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 280101.0076.1177.1635/2022 GAB-
SEED, 

R E S O L V E : 

Nomear Kutanan Waiapi Waiana para exercer o cargo 
em comissão de Diretor da E. I. E. Parutaike, Código 
CDS-1, da Secretaria de Estado da Educação. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9424  

DECRETO Nº  4865   DE  09  DE  NOVEMBRO  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, c/c o art. 15, 
do Decreto nº 5237, de 30/12/10, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 200205.0076.2290.0438/2022-GAB/
DETRAN,
  
R E S O L V E :
  
Art. 1° Nomear os servidores abaixo relacionados, para 
comporem, na qualidade membro titular e suplente, o 
Conselho Diretor do Departamento Estadual de Trânsito:
 

ÓRGÃO MEMBRO DATA DA 
NOMEAÇÃO

SEINF Pedro Barros do Rêgo Baptista - Titular
Alcir Figueira Matos - Suplente 26.03.2022

SEED

Neurizete de Oliveira Nascimento - 
Titular
Dannielsom Thomptsom de Souza 
Miranda - Suplente

29.01.2022

SEFAZ
Wellington de Carvalho Campos - 
Titular
Irizete Soares Rodrigues - Suplente

10.06.2022

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-1109-0010-9426  

DECRETO Nº  4866   DE  09  DE  NOVEMBRO  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, c/c o art. 15, 
do Decreto nº 5237, de 30/12/10, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 200205.0076.2290.0438/2022-GAB/
DETRAN, 

R E S O L V E : 

Art. 1° Reconduzir os servidores abaixo relacionados, a 
membros do Conselho Diretor do Departamento Estadual 
de Trânsito:

ÓRGÃO MEMBRO DATA DA 
RECONDUÇÃO

SEAD Suelem Amoras Távora Furtado - Titular
Regina Maria de Oliveira Duarte - Suplente 26.03.2022

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-1109-0010-9425 

DECRETO Nº  4867   DE  09  DE  NOVEMBRO  DE  2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, 
inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c as 
Leis nºs 0325, de 30 de dezembro de 1996; 1.159, de 14 
de dezembro de 2007, alterada através da Lei nº 1.243, 
de 02 de julho de 2008, e tendo em vista o contido no 
Processo nº 0051.0680.0653.0001/2022-GAB/APOIO/
SIMS, 

R E S O L V E : 

Nomear Guilherme Francisco Souza Amaral para 
compor o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 
Idosa - CEDPI/AP, na qualidade de membro titular, como 
Representante da Defensoria Pública do Estado do 
Amapá - DPE/AP, em substituição a José Rodrigues dos 
Santos Neto. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9427

DECRETO Nº  4868   DE  09  DE  NOVEMBRO  DE  2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, 
inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c as 
Leis nºs 0325, de 30 de dezembro de 1996; 1.159, de 14 
de dezembro de 2007, alterada através da Lei nº 1.243, 
de 02 de julho de 2008, e tendo em vista o contido no 
Processo nº 0051.0680.0653.0001/2022-GAB/APOIO/
SIMS, 

R E S O L V E : 

Nomear Roberto Coutinho Filho para compor o Conselho 
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Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDPI/AP, na 
qualidade de membro suplente, como Representante da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP, em 
substituição à Nilvânia da Conceição Pereira Góes 
Borralho. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9442 

DECRETO Nº  4869   DE  09  DE  NOVEMBRO  DE  2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, 
inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá, c/c as 
Leis nºs 0325, de 30 de dezembro de 1996; 1.159, de 14 
de dezembro de 2007, alterada através da Lei nº 1.243, 
de 02 de julho de 2008, e tendo em vista o contido no 
Processo nº 0051.0680.0653.0001/2022-GAB/APOIO/
SIMS, 

R E S O L V E : 

Nomear Maria Abintes Uchôa para compor o Conselho 
Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDPI/AP, na 
qualidade de membro titular, como Representante do 
Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no 
Amapá - SINSEPEAP, em substituição a Paulo Pantoja 
Monteiro.  

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9443  

DECRETO  Nº  4870  DE  09  DE  NOVEMBRO  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 1.289, de 05 de janeiro de 2009, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 090101.0076.2282.0162/2022 GAB-
SECOM, 

R E S O L V E :                                     

Exonerar Neuciane Pereira de Lima do cargo em 
comissão de Assessor Técnico Nível I/Núcleo de 
Jornalismo Institucional/Coordenadoria de Comunicação, 
Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Comunicação, 
a contar de 03 de outubro de 2022. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9444 

DECRETO  Nº  4871  DE  09  DE  NOVEMBRO  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 1.289, de 05 de janeiro de 2009, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 090101.0076.2282.0162/2022 GAB-
SECOM, 

R E S O L V E :                                     

Nomear Maksuel Martins Souza para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Técnico Nível I/Núcleo de 
Jornalismo Institucional/Coordenadoria de Comunicação, 
Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Comunicação, 
a contar de 03 de outubro de 2022. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9428

DECRETO Nº 4872   DE   09   DE  NOVEMBRO  DE 2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
2.257, de 05 de dezembro de 2017, e tendo em vista o 
contido no Ofício nº 280101.0076.1177.1612/2022 GAB 
- SEED, 

R E S O L V E : 

Exonerar, a pedido, Alan Lima Leão da função 
comissionada de Diretor Adjunto da E. E. Vidal de 
Negreiros, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9445  

DECRETO  Nº  4873  DE  09  DE  NOVEMBRO  DE  2022 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE  R$ 
219.658,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas através do inciso VIII, 
do art. 119, da Constituição Estadual e do art.  7º, da Lei 
n.º 2.628,  de  14 de  janeiro de 2022, que estima a Receita 
e fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2022 e da 
Lei n° 2.697, de 05 de maio de 2022, que autoriza o Poder 
Executivo abrir Créditos Adicionais Suplementares.

DECRETA:
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Art. 1º  Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 219.658,00(duzentos e dezenove mil e seiscentos e 
cinquenta e oito reais), destinado ao reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, conforme anexo I 
constante do presente Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrem à conta de Convênios, firmado 
entre o Governo do Estado do Amapá e outras entidades, na  forma do  art. 43, da Lei Federal n.º 4.320/64. 

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador  

ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária de Estado do Planejamento – Em exercício 

Anexo do Decreto nº 4873 de 09 de novembro de 2022 ................................................................................ f. 02  
   

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 
Em R$ 1,00 

UO/ Programa de Trabalho Id. Uso Fonte Nat. da Despesa MUNICÍPIO Emenda Parlamentar Valor
13103 - SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 10.000

04.122. 0066. 2074 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO 10.000

 0 103 4490 160000 - Amapá 0000.E0000 - Não definida 10.000

25201 - INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ 209.658

19.573. 0083. 2691 - DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PARA  SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO  
DO AMAPÁ

209.658

 0 203 4490 160000 - Amapá 0000.E0000 - Não definida 209.658

HASH: 2022-1109-0010-9430  

DECRETO  Nº  4874  DE  09  DE  NOVEMBRO  DE  2022 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE  R$ 1.345.108,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas através do inciso VIII, 
do art. 119, da Constituição Estadual e do art.  7º, da Lei n.º 2.628,  de  14 de  janeiro de 2022, que estima a Receita 
e fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2022 e da Lei n° 2.697, de 05 de maio de 2022, que autoriza o Poder 
Executivo abrir Créditos Adicionais Suplementares.

DECRETA:

Art. 1º  Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 1.345.108,00(hum milhão e trezentos e quarenta e cinco mil 
e cento e oito reais), destinado ao reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, conforme anexo I constante 
do presente Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação, na 
forma do inciso II, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64. 

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador  

ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária de Estado do Planejamento – Em exercício 
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Anexo do Decreto nº 4874 de 09 de novembro de 2022 ................................................................................ f. 02  
   
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO  
Em R$ 1,00  

UO/ Programa de Trabalho Id. Uso Fonte Nat. da Despesa MUNICÍPIO Emenda Parlamentar Valor
05101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 1.233.984

03.122. 0074. 2020 - REMUNERAÇÃO, PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA 
DPE-AP 1.233.984

 0 127 3190 160000 - Amapá 0000.E0000 - Não definida 1.233.984

05301 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 111.124

03.422. 0076. 2024 - GESTÃO E REAPARELHAMENTO DA DPE-AP - FEDPAP 111.124

 0 225 4490 160000 - Amapá 0000.E0000 - Não definida 111.124

HASH: 2022-1109-0010-9429 

DECRETO Nº  4875  DE  09  DE  NOVEMBRO  DE  2022

Dispõe sobre a Criação do Grupo de Trabalho para elaborar o Plano Estadual de Políticas para as Mulheres – PEPM, 
no âmbito do Estado do Amapá, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso 
XXV, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo nº 0024.0722. 1399.0001/2022-GAB/
SEPM, e

Considerando a necessidade de definir e implementar políticas públicas específicas voltadas para as Mulheres e 
meninas no âmbito do Estado do Amapá;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra o direito à igualdade, e repudia 
qualquer forma de discriminação, inclusive de sexo;

Considerando os pressupostos e princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), da Convenção 
sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979) e da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres (Convenção de Belém do Pará/OEA);

Considerando o que ratifica-se no documento norteador do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e ao Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher;

Considerando, ainda, a Lei nº 2.651, de 02 de abril de 2022, da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres 
- SEPM, 

R E S O L V E : 

Art. 1º  Fica criado o Grupo de Trabalho (GT) para elaborar o Plano Estadual de Políticas para Mulheres - PEPM, cujo 
objetivo é planejar toda a política para mulheres e meninas no Estado, organizando as ações governamentais em prol 
da igualdade de gênero e dá força às políticas públicas, contribuindo para a construção de um Estado mais igualitário, 
cuja composição será a seguinte:

I - Alessandra Brito Coêlho (Gerente Institucional de Projetos-GIP da SEPM);

II - Patrícia dos Santos Garcia (Auxiliar técnica da Gerência Institucional de Projetos-GIP/SEPM);

III - Maria Silvanda Mendes Duarte (Secretária Adjunta da SEPM);

IV - Anna Carolina Maciel Gomes (Gerente de Autonomia Financeira da SEPM);

V - Caroline Dandara Picanço Souza (Gerente Geral do Núcleo de Acolhimento às Mulheres Amapaenses Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo - AMA LBTI/SEPM);
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VI - Tânia Fátima Leal da Silva (Assessora técnica do 
AMA-LBTI/SEPM);

VII - Luciana Viana dos Santos (Ouvidoria da Mulher/
SEPM);

VIII - Maria do Socorro Mendes Blanc (Gerente Geral de 
Articulação Institucional/SEPM);

IX - Sandra Maria de Matos Cardoso (Presidenta do 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Amapá- 
CEDIMAP);

X - Ana Maria Viana Guerra dos Santos (Conselheira 
Estadual da Mulher, representante da SEED);

XI - Dávine Juliane Cardoso Machado (Gerente do 
Núcleo de Articulação da Rede de Atendimento à Mulher/
SEPM);

XII - Rosana de Jesus dos Santos Picanço (Gerente 
Geral do Centro de Atendimento à Mulher e a Família - 
CAMUF/Macapá);

XIII - Adria Albina da Silva Oliveira (Secretária Executiva 
do Gab/SEPM);

XIV - Lucianne da Costa Gomes (Gerente Geral do 
Centro de Referência em Atendimento à Mulher-CRAM/
Macapá);

XV - Núbia Maria Gonçalves Silva (Gerente Geral do 
Centro de Atendimento à Mulher e a Família - CAMUF/
Santana).

Art. 2º Fica constituído o grupo de Sistematização do 
Plano Estadual de políticas para mulheres- PEPM, com a 
seguinte composição:

I - Alessandra Brito Coêlho (SEPM);

II - Taymara Cardoso Pereira (SEJUSP);

III - Maria de Fátima Gonçalves de Azevedo (RURAP);

IV - Estefhane dos Santos Farias (SEJUV);

V - Naira Fontineli Silva (SEPI);

VI - Sandra de Matos Cardoso (CEDIMAP);

VII - Cássio Ramon da Silva Pantoja (SESA);

VIII - Maria Dioceles do Nascimento Sousa (SEED);

IX - Terezinha de Jesus de Barros Queiroz (Fundação 
Marabaixo);

X - Welma de Oliveira Sozinho (SIMS). 

Art. 3º A construção, coordenação, elaboração 
e organização geral do referido plano ficará sob 
responsabilidade técnica da Secretaria de Estado de 
Políticas para as Mulheres - SEPM.

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

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9431 

DECRETO  Nº  4876  DE  09  DE  NOVEMBRO  DE  2022 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 
XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 
2.650, de 02 de abril de 2022, 

R E S O L V E : 

Exonerar Marco Antonio de Souza Gaia da função 
comissionada de Motorista/Gabinete, Código FGI-2, 
da Fundação Estadual de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial do Amapá - Fundação Marabaixo. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9432

PORTARIA Nº 116/2022 - GABGOV  

O Chefe de Gabinete do Governador, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o art. 22 da Lei nº. 0811, de 20 
de fevereiro de 2004, atualizada pela Lei nº. 1.964, de 22 
de dezembro de 2015 e pelo Decreto nº. 5853 de 31 de 
dezembro de 2015, e tendo em vista a Programação de 
Férias/2022-GABGOV,  

R E S O L V E :  

CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES de 15 
(quinze) dias, relativas ao exercício 2021, ao servidor 
JORGE HENRIQUE ALMEIDA GONÇALVES, no 
exercício do Cargo Comissionado de Chefe da Assessoria 
Especial do Governador, Código CDS-4, deste Gabinete 
do Governador, com usufruto para o período de 09 a 
23.11.2022.  

CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, em Macapá-
AP, 07 de novembro de 2022.  
MARCELO IGNACIO DA ROZA 
Chefe de Gabinete do Governador 

HASH: 2022-1109-0010-9419 
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PORTARIA Nº 14/2022-CG/PGE  

O PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR, no uso 
das atribuições que lhe conferem o art. 11, incisos IX e XI, 
art. 143, § 1º e 144, inciso I, II e III,§§ 1º e 2º, todos da Lei 
Complementar nº 089, de 01 de julho de 2015, e,  

Considerando que a Corregedoria é o órgão responsável 
pela orientação, organização, disciplina e controle das 
atividades funcionais e da conduta dos Procuradores do 
Estado.  

Considerando que é atribuição da Corregedoria realizar 
as correições ordinárias no âmbito da Procuradoria Geral 
do Estado do Amapá, visando à verificação da regularidade 
e eficiência dos serviços prestados pelos Procuradores 
do Estado, propondo medidas e recomendações de 
providências necessárias ao seu aprimoramento.  

RESOLVE:  

Art. 1º Realizar Correição Ordinária na Procuradoria de 
Licitações, Contratos e Convênios da Procuradoria-Geral 
do Estado do Amapá, a iniciar-se no dia 16 de novembro 
de 2022, com prazo para conclusão de até 30 (trinta) dias 
úteis.   

Art. 2º Designar os servidores Gabriel Martins Góes, 
Jéssica Natália Peres Hausseler Augustin, Danilo 
Gustavo Pinheiro Feijó e Dyelly Coelho dos Reis, 
lotados na Corregedoria-Geral, para auxiliarem nos 
trabalhos que serão realizados.  

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
Gabinete do Procurador do Estado Corregedor, em 09 de 
novembrode 2022.  
DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO 
Procurador do Estado Corregedor 
HASH: 2022-1109-0010-9362 

PORTARIA Nº 592/2022-PGE.  

O SUBPROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO ESTADO 
DO  AMAPÁ,  no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 9º, § 2º, incisos I, II e VI da Lei 
Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, e  tendo 
em vista o Documento n° 070101.0077.2667.0067/2022 a 
Reprogramação de Férias/2022-PJUD-PGE.  

RESOLVE:  

Art. 1º - RETIFICAR os termos da Portaria Nº 311/2022-
PGE,  publicada no D.O.E. nº 7696 de 24.06.2022,  que 
concedeu  férias ao servidor CHARLES SAMPAIO DO 
NASCIMENTO.  

Onde se Lê. 

II - O segundo período dar-se-á do dia 14 a 28 de 
dezembro de 2022.         

Leia-se. 

II - O segundo período dar-se-á do dia 05  a 19 de 
dezembro de 2022.  

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

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
Gabinete do Procurador-Geral, Macapá-AP, 07 de 
novembro de 2022.   
ALEXANDRE MARTINS SAMPAIO 
Subprocurador-Geral Adjunto do Estado. 
OAB/AP - 1662-B  

HASH: 2022-1109-0010-9214 

PORTARIA Nº 593/2022-PGE.  

O SUBPROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO ESTADO 
DO  AMAPÁ,  no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 9º, § 2º, incisos I, II e VI da Lei 
Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, e  tendo 
em vista o Documento n° 070101.0077.2667.0067/2022 a 
Reprogramação de Férias/2022-PJUD-PGE.  

RESOLVE:  

Art. 1º - RETIFICAR os termos da Portaria Nº 300/2022-
PGE,  publicada no D.O.E. nº 7696 de 24.06.2022,  que 
concedeu  férias ao servidor ARIEL WANDERLEY SILVA 
DOS SANTOS.  

Onde se Lê. 

II - O segundo período dar-se-á do dia 28 de novembro a 
12 de dezembro de 2022.  

Leia-se. 

II - O segundo período dar-se-á do dia 14 a 28 de 
novembro de 2022.  

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

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
Gabinete do Procurador-Geral, Macapá-AP, 07 de 
novembro de 2022.   
ALEXANDRE MARTINS SAMPAIO 
Subprocurador-Geral Adjunto do Estado. 
OAB/AP - 1662-B  

HASH: 2022-1109-0010-9216 
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PORTARIA Nº 594/2022-PGE.  

O SUBPROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO ESTADO 
DO  AMAPÁ,  no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 9º, § 2º, incisos I, II e VI da Lei 
Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, e  tendo 
em vista o PROC. Nº 0019.0332.0963.0009/2020/2022-
PGE.  

RESOLVE:  

Art. 1º- CONCEDER nos termos do Art. 98 da Lei 
nº 089/2015, a Procuradora do Estado JEANE 
ALESSANDRA TELES MARTINS PAIVA, no exercício 
do Cargo Comissionado de Procuradora Chefe da 
Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios - 
PLCC, 15 (Quinze) dias de férias, o gozo dar-se-á do dia 
16 a 30 de novembro do corrente ano.  

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

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
Gabinete do Procurador-Geral, Macapá-AP, 07 de 
novembro de 2022.  
ALEXANDRE MARTINS SAMPAIO 
Subprocurador-Geral Adjunto do Estado. 
OAB/AP - 1662-B  

HASH: 2022-1109-0010-9233 

PORTARIA Nº 595/2022-PGE.  

O SUBPROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO ESTADO 
DO  AMAPÁ,  no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo art. 9º, § 2º, incisos I, II e VI da Lei 
Complementar nº. 0089 de 01 de Julho de 2015, c/c a 
Lei nº 1881, de 28 de abril de 2015,  e tendo em vista o 
OFÍCIO N° 070101.0077.0950.0058/2022-PLCC/PGE.  

RESOLVE:  

Art.1º - RETIFICAR os termos da Portaria Nº 562/2022-
PGE, publicada no D.O.E. nº 7778 de 25/10/2022,  que 
concedeu  férias da servidora ANA PAULA ROCHA 
TAVARES, no exercício do Cargo Comissionado de 
Responsável  Técnico Nível III – Análise de Processo, 
Código: CDS-3                        

Onde se Lê 

O gozo dar-se-á do dia 03 de novembro a 02 de dezembro 
do corrente ano.                         

Leia-se  

Art. 2º - DEFIRO o fracionamento do período de férias no 
exercício de 2022, sendo:  

I - O primeiro período foi usufruído do dia 20 de outubro a 
03 de novembro de 2022.  

II - O segundo período dar-se-á do dia 01 a 15 de 
dezembro de 2022.    

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

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
Gabinete do Procurador-Geral, Macapá-AP, 08 de 
novembro de 2022.  
ALEXANDRE MARTINS SAMPAIO 
Subprocurador-Geral Adjunto do Estado. 
OAB/AP - 1662-B 

HASH: 2022-1109-0010-9215 

 

PORTARIA Nº. 0125/2022-PCA.   

O DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA, no 
uso das atribuições que lhe confere o Art. 23 da Lei 
Estadual nº 0338 de 16 de abril de 1997, e Decreto nº 
041 de 02 de janeiro de 2015, tendo em vista Ofício. Nº 
370101.0077.0581.0029/2022/DC-PCA.   

RESOLVE:   

ART. 1º - HOMOLOGAR, o deslocamento do servidor: 
JOSE AMARILDO NUNES MAGALHÃES, Perito Criminal 
e Diretor do Departamento de Criminalística/PCA, da sede 
de suas atividades funcionais até a cidade de Brasília/
DF, para participar da 18ª Reunião das Caixas Norte, 
no período de 09.11.2022 a 12.11.2022, sem ônus para 
o estado. Responderá pela direção do Departamento de 
Criminalista o servidor: MANOEL DA SILVA BARBOSA 
FILHO, perito Criminal, no referido período.  

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

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

Macapá-AP, 09 de Novembro de 2022.   
SALATIEL GUIMARÃES 
Diretor Geral/PCA  

HASH: 2022-1109-0010-9369 

 

PORTARIA Nº 672/2022 - FISC./DAG/CBMAP  

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
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do Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 2821, de 12 de agosto de 
2016. 

RESOLVE: 

Art.1º - Designar a comissão abaixo relacionada para 
fiscalizar a aquisição de materiais através dos Processos 
00029-FREBOM-2022, tendo como objeto a Aquisição de 
MATERIAL QUIMÍCO para atender as necessidades do 
Corpo de Bombeiros Militar do Amapá – CBMAP. 

Art. 2°- A comissão deverá acompanhar e fiscalizar 
a execução do objeto, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas, determinando o que 
for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados, e apresentar relatório final no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento 
definitivo do objeto no Almoxarifado Geral do CBMAP; 

CAP QOCBM DIEGO ALVES GATINHO MAT. 1130412; 

CB QPCBM 087 JEFFERSON ATAIDE DOS SANTOS 

MAT. 1158058; 

SD QPCBM FEM 091 FATIMA SAMARA BARBOSA 
VILELA SMITH MAT. 1214730. 

Art. 3º - A comissão poderá solicitar, diretamente, o apoio 
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. Conforme o Art. 67 da lei 
federal 8666/93. 

Art.4°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação e terá vigência até o vencimento do instrumento 
de formalização contratual e de sua garantia quando 
houver; 

Art.5°- Publique-se, registre-se e cumpra-se.  

Macapá-AP, 07 de novembro de 2022. 
WAGNER COELHO PEREIRA 
Coronel QOCBM 
Comandante Geral do CBMAP 

HASH: 2022-1109-0010-9221

PUBLICIDADE
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Secretaria de Fazenda

( P ) Nº 120/2022-SEFAZ

O Secretário de Estado da Fazenda do Governo do 
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e tendo em vista o teor do OFÍCIO Nº 
140101.0077.2582.2235/2022 GABINETE - SEFAZ

RESOLVE:  

ALTERAR a composição da Portaria nº 088/2019-SEFAZ, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 6928 de 
29/05/2019, para substituir o servidor DIEGO MULLER 
RECHE, Fiscal da Receita Estadual pelo servidor IVAN 
COSTA OLIVEIRA FILHO, Assistente Administrativo, 
como fiscal do contrato nº 002/2019-SEFAZ.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá/AP, 20 de outubro de 2022   
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
Secretário de Estado da Fazenda

HASH: 2022-1109-0010-9296

Secretaria de Desenvolvimento Rural

PORTARIA N.º 573/2022-SDR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Inciso II da Constituição do Estado do 
Amapá.

ERRATA

Na Portaria n°564/2022-SDR, ERRATA, de 08 de 
novembro de 2022, publicada no D.O.E n°7.787 do dia 
08 de novembro de 2022, pág.19,  referente ao Memo. N° 
025/2022-GAB/SDR de  08 de novembro de 2022.

ONDE SE LÊ:

Designar o servidor BRUNO RAFAEL ALFAIA FIQUEIRA, 
Responsável atividade nível II – Gerente Nuaf, CDS-
2,Decreto nº 5283/2019,  como fiscal do Convênio, nº 
002/2022-SDR-PMT, COOPERATIVA DE LOCAÇÃO, 
TRANSPORTE E SERVIÇOS/AP, CNPJ: 23.066.632/0001-

53,que trata de repasse de recurso financeiro para a 
EXPOAGRO TARTARUGALZINHO 2022.

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

LEIA-SE:

Designar o servidor BRUNO RAFAEL ALFAIA FIQUEIRA, 
Responsável atividade nível II – Gerente Nuaf, CDS-
2,Decreto nº 5283/2019,  como fiscal do Convênio, nº 
002/2022-SDR-PMT, CONVÊNIO COM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, CNPJ: 
23.066.632/0001-53,que trata de repasse de recurso 
financeiro para a EXPOAGRO TARTARUGALZINHO 2022.

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

Macapá–AP, 09 de Novembro de  2022.
JANER GAZEL YARED
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
Decreto nº. 0927/2021 – GEA

HASH: 2022-1109-0010-9246

Secretaria de Educação

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº423 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): JOAO DE SOUZA COSTA, CPF Nº 
207.192.132-15, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 423/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 660,00(seiscentos 
e sessenta reais) que corresponde a 15% (quinze 
por cento) do valor inicial reajustado do contrato. O 
valor mensal que era de R$ 4.400,00(quatro mil e 
quatrocentos reais), passa a ser R$ 5.060,00(cinco 
mil e sessenta reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.
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NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9277

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº424 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): JOANA PICANÇO LEMOS, CPF Nº 
831.736.092-04, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 424/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 660,00(seiscentos 
e sessenta reais) que corresponde a 15% (quinze 
por cento) do valor inicial reajustado do contrato. O 
valor mensal que era de R$ 4.400,00(quatro mil e 
quatrocentos reais), passa a ser R$ 5.060,00(cinco 
mil e sessenta reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9289

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº425 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): JOSINERY DA SILVA CARVALHO, 
CPF Nº 889.542.262-72, Objeto: acréscimo de 15% 
(quinze por cento) ao valor do contrato nº 425/2021-
SEED, com efeito financeiro a contar de 1º de fevereiro 
de 2022. Valor: o valor do presente acréscimo é de R$ 
660,00(seiscentos e sessenta reais) que corresponde 
a 15% (quinze por cento) do valor inicial reajustado do 
contrato. O valor mensal que era de R$ 4.400,00(quatro 
mil e quatrocentos reais), passa a ser R$ 5.060,00(cinco 
mil e sessenta reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 

nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9307

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº426 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): RONILSON NASCIMENTO PICANÇO, 
CPF Nº 040.622.112-03, Objeto: acréscimo de 15% 
(quinze por cento) ao valor do contrato nº 426/2021-
SEED, com efeito financeiro a contar de 1º de fevereiro 
de 2022. Valor: o valor do presente acréscimo é de R$ 
660,00(seiscentos e sessenta reais) que corresponde 
a 15% (quinze por cento) do valor inicial reajustado do 
contrato. O valor mensal que era de R$ 4.400,00(quatro 
mil e quatrocentos reais), passa a ser R$ 5.060,00(cinco 
mil e sessenta reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9313

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº427 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): PAULO CHAGAS COSTA, CPF Nº 
044.320.702-00, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 427/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 660,00(seiscentos 
e sessenta reais) que corresponde a 15% (quinze 
por cento) do valor inicial reajustado do contrato. O 
valor mensal que era de R$ 4.400,00(quatro mil e 
quatrocentos reais), passa a ser R$ 5.060,00(cinco 
mil e sessenta reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
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de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9310

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº428 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): TOME PICANÇO DE ALMEIDA, CPF Nº 
598.583.112-49, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 428/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 660,00(seiscentos 
e sessenta reais) que corresponde a 15% (quinze 
por cento) do valor inicial reajustado do contrato. O 
valor mensal que era de R$ 4.400,00(quatro mil e 
quatrocentos reais), passa a ser R$ 5.060,00(cinco 
mil e sessenta reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9321

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº429 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): LUCIVALDO DOS SANTOS, CPF Nº 
773.104.112-34, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 429/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 330,00(trezentos e 
trinta reais) que corresponde a 15% (quinze por cento) 
do valor inicial reajustado do contrato. O valor mensal 
que era de R$ 2.200,00(dois mil e duzentos reais), 
passa a ser R$ 2.530,00(dois mil quinhentos e trinta 
reais);  Dotação Orçamentária: despesa consignada no 
orçamento sob o Elemento de Despesa: 339093, Programa 

de Trabalho: Amapá Educando; Ações: Fornecimento de 
Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do Ensino 
Fundamental e Fornecimento de Transporte Escolar para 
Alunos da Zona Rural do Ensino Médio; Fonte de Recurso: 
101(RTU)/107(RP). Fundamento Legal: Nos termos do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93; autorização da Secretária de 
Estado da Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9290

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº430 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): ANA DA SILVA RODRIGUES, CPF Nº 
323.436.203-34, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 430/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 280,50(duzentos 
e oitenta reais e cinquenta centavos) que corresponde 
a 15% (quinze por cento) do valor inicial reajustado do 
contrato. O valor mensal que era de R$ 1.870,00(um mil 
oitocentos e setenta reais), passa a ser R$ 2.150,50(dois 
mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos);  
Dotação Orçamentária: despesa consignada no orçamento 
sob o Elemento de Despesa: 339093, Programa de 
Trabalho: Amapá Educando; Ações: Fornecimento de 
Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do Ensino 
Fundamental e Fornecimento de Transporte Escolar para 
Alunos da Zona Rural do Ensino Médio; Fonte de Recurso: 
101(RTU)/107(RP). Fundamento Legal: Nos termos do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93; autorização da Secretária de 
Estado da Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9288

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº431 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): DAVID DA SILVA RODRIGUES, CPF Nº 
209.436.602-20, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 431/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 280,50(duzentos 
e oitenta reais e cinquenta centavos) que corresponde 
a 15% (quinze por cento) do valor inicial reajustado do 
contrato. O valor mensal que era de R$ 1.870,00(um mil 
oitocentos e setenta reais), passa a ser R$ 2.150,50(dois 
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mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos);  
Dotação Orçamentária: despesa consignada no orçamento 
sob o Elemento de Despesa: 339093, Programa de 
Trabalho: Amapá Educando; Ações: Fornecimento de 
Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do Ensino 
Fundamental e Fornecimento de Transporte Escolar para 
Alunos da Zona Rural do Ensino Médio; Fonte de Recurso: 
101(RTU)/107(RP). Fundamento Legal: Nos termos do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93; autorização da Secretária de 
Estado da Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9311

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº432 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): JULIANDRO RODRIGUES, CPF Nº 
018.514.812-30, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 432/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o valor 
do presente acréscimo é de R$ 495,00(quatrocentos e 
noventa e cinco reais) que corresponde a 15% (quinze 
por cento) do valor inicial reajustado do contrato. O valor 
mensal que era de R$ 3.300,00(três mil e trezentos 
reais), passa a ser R$ 3.795,00(três mil setecentos e 
noventa e cinco reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9312

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº433 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES, CPF 
Nº 648.527.842-72, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 433/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o valor 
do presente acréscimo é de R$ 495,00(quatrocentos e 
noventa e cinco reais) que corresponde a 15% (quinze 

por cento) do valor inicial reajustado do contrato. O valor 
mensal que era de R$ 3.300,00(três mil e trezentos 
reais), passa a ser R$ 3.795,00(três mil setecentos e 
noventa e cinco reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9315

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº435 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): LUIS CARLOS PINHEIRO BORGES, CPF 
Nº 388.588.272-87, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 435/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 525,00(quinhentos 
e vinte e cinco reais) que corresponde a 15% (quinze 
por cento) do valor inicial reajustado do contrato. O valor 
mensal que era de R$ 3.500,00(três mil e quinhentos 
reais), passa a ser R$ 4.025,00(quatro mil e vinte e cinco 
reais);  Dotação Orçamentária: despesa consignada no 
orçamento sob o Elemento de Despesa: 339093, Programa 
de Trabalho: Amapá Educando; Ações: Fornecimento de 
Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do Ensino 
Fundamental e Fornecimento de Transporte Escolar para 
Alunos da Zona Rural do Ensino Médio; Fonte de Recurso: 
101(RTU)/107(RP). Fundamento Legal: Nos termos do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93; autorização da Secretária de 
Estado da Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9316

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº436 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): JOSE AGENOR DOS SANTOS, CPF Nº 
017.761.592-33, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 436/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o valor 



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

18 de 209

do presente acréscimo é de R$ 435,00(quatrocentos 
e trinta e cinco reais) que corresponde a 15% (quinze 
por cento) do valor inicial reajustado do contrato. O valor 
mensal que era de R$ 2.900,00(dois mil e novecentos 
reais), passa a ser R$ 3.335,00(três mil trezentos e 
trinta e cinco reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9314

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº437 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): SARA DE SOUZA SANTOS, CPF Nº 
009.087.152-93, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 437/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 300,00(trezentos 
reais) que corresponde a 15% (quinze por cento) do valor 
inicial reajustado do contrato. O valor mensal que era de 
R$ 2.000,00(dois mil reais), passa a ser R$ 2.300,00(dois 
mil e trezentos reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9322

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº438 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): ABIMAEL PIMENTEL CASTRO, CPF Nº 
773.916.322-87, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 

cento) ao valor do contrato nº 438/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 250,50(duzentos e 
cinquenta reais e cinquenta centavos) que corresponde 
a 15% (quinze por cento) do valor inicial reajustado do 
contrato. O valor mensal que era de R$ 1.670,00(um mil 
seiscentos e setenta reais), passa a ser R$ 1.920,50(um 
mil novecentos e vinte  reais e cinquenta centavos);  
Dotação Orçamentária: despesa consignada no orçamento 
sob o Elemento de Despesa: 339093, Programa de 
Trabalho: Amapá Educando; Ações: Fornecimento de 
Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do Ensino 
Fundamental e Fornecimento de Transporte Escolar para 
Alunos da Zona Rural do Ensino Médio; Fonte de Recurso: 
101(RTU)/107(RP). Fundamento Legal: Nos termos do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93; autorização da Secretária de 
Estado da Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9287

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº439 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): EDSON ARAÚJO DA SILVA COSTA, CPF 
Nº 009.407.502-60, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 439/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 250,50(duzentos e 
cinquenta reais e cinquenta centavos) que corresponde 
a 15% (quinze por cento) do valor inicial reajustado do 
contrato. O valor mensal que era de R$ 1.670,00(um mil 
seiscentos e setenta reais), passa a ser R$ 1.920,50(um 
mil novecentos e vinte  reais e cinquenta centavos);  
Dotação Orçamentária: despesa consignada no orçamento 
sob o Elemento de Despesa: 339093, Programa de 
Trabalho: Amapá Educando; Ações: Fornecimento de 
Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do Ensino 
Fundamental e Fornecimento de Transporte Escolar para 
Alunos da Zona Rural do Ensino Médio; Fonte de Recurso: 
101(RTU)/107(RP). Fundamento Legal: Nos termos do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93; autorização da Secretária de 
Estado da Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9291

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº440 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
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Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): ISRAEL CORREA COSTA, CPF Nº 
004.139.402-09, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 440/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 247,50(duzentos 
e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) que 
corresponde a 15% (quinze por cento) do valor inicial 
reajustado do contrato. O valor mensal que era de R$ 
1.650,00(um mil seiscentos e cinquenta reais), passa 
a ser R$ 1.897,50(um mil oitocentos e noventa e sete 
reais e cinquenta centavos);  Dotação Orçamentária: 
despesa consignada no orçamento sob o Elemento 
de Despesa: 339093, Programa de Trabalho: Amapá 
Educando; Ações: Fornecimento de Transporte Escolar 
para Alunos da Zona Rural do Ensino Fundamental 
e Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Médio; Fonte de Recurso: 
101(RTU)/107(RP). Fundamento Legal: Nos termos do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93; autorização da Secretária de 
Estado da Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9319

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº441 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): IVANILSO CORREA MACIEL, CPF Nº 
785.494.502-00, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 441/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 247,50(duzentos 
e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) que 
corresponde a 15% (quinze por cento) do valor inicial 
reajustado do contrato. O valor mensal que era de R$ 
1.650,00(um mil seiscentos e cinquenta reais), passa 
a ser R$ 1.897,50(um mil oitocentos e noventa e sete 
reais e cinquenta centavos);  Dotação Orçamentária: 
despesa consignada no orçamento sob o Elemento 
de Despesa: 339093, Programa de Trabalho: Amapá 
Educando; Ações: Fornecimento de Transporte Escolar 
para Alunos da Zona Rural do Ensino Fundamental 
e Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Médio; Fonte de Recurso: 
101(RTU)/107(RP). Fundamento Legal: Nos termos do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93; autorização da Secretária de 
Estado da Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9309

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº442 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): ARLESON MIRANDA FURTADO, CPF Nº 
006.327.362-40, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 442/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 660,00(seiscentos 
e sessenta reais) que corresponde a 15% (quinze 
por cento) do valor inicial reajustado do contrato. O 
valor mensal que era de R$ 4.400,00(quatro mil e 
quatrocentos reais), passa a ser R$ 5.060,00(cinco 
mil e sessenta reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9320

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº443 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): MARCELO PICANÇO DE SOUZA, CPF 
Nº 674.174.502-53, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 443/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 660,00(seiscentos e 
sessenta reais) que corresponde a 15% (quinze por cento) 
do valor inicial reajustado do contrato. O valor mensal que 
era de R$ 4.400,00(quatro mil e quatrocentos reais), 
passa a ser R$ 5.060,00(cinco mil e sessenta reais);  
Dotação Orçamentária: despesa consignada no orçamento 
sob o Elemento de Despesa: 339093, Programa de 
Trabalho: Amapá Educando; Ações: Fornecimento de 
Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do Ensino 
Fundamental e Fornecimento de Transporte Escolar para 
Alunos da Zona Rural do Ensino Médio; Fonte de Recurso: 
101(RTU)/107(RP). Fundamento Legal: Nos termos do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93; autorização da Secretária de 
Estado da Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9267
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº444 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): EDSON MIRANDA DE SOUZA, CPF Nº 
668.172.002-10, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 444/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 660,00(seiscentos 
e sessenta reais) que corresponde a 15% (quinze 
por cento) do valor inicial reajustado do contrato. O 
valor mensal que era de R$ 4.400,00(quatro mil e 
quatrocentos reais), passa a ser R$ 5.060,00(cinco 
mil e sessenta reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9317

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº445 /2021-NCC/SEED

Processo nº 0021.0830.1177.0001/2022-SEED, 
Contratante: Secretaria de Estado da Educação. 
Contratado(a): JOSE DE SOUZA CIRILO, CPF Nº 
156.766.842-91, Objeto: acréscimo de 15% (quinze por 
cento) ao valor do contrato nº 445/2021-SEED, com efeito 
financeiro a contar de 1º de fevereiro de 2022. Valor: o 
valor do presente acréscimo é de R$ 660,00(seiscentos 
e sessenta reais) que corresponde a 15% (quinze 
por cento) do valor inicial reajustado do contrato. O 
valor mensal que era de R$ 4.400,00(quatro mil e 
quatrocentos reais), passa a ser R$ 5.060,00(cinco 
mil e sessenta reais);  Dotação Orçamentária: despesa 
consignada no orçamento sob o Elemento de Despesa: 
339093, Programa de Trabalho: Amapá Educando; 
Ações: Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos 
da Zona Rural do Ensino Fundamental e Fornecimento 
de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do 
Ensino Médio; Fonte de Recurso: 101(RTU)/107(RP). 
Fundamento Legal: Nos termos do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93; autorização da Secretária de Estado da 
Educação.

NEURIZETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Secretária de Estado da Educação

HASH: 2022-1109-0010-9318

PUBLICIDADE
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PORTARIA N° 09/2022-CEE/AP

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 09/2022-CEE/AP, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

A PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1898/2021-GAB/GEA, com fundamento 
nos Artigos 8º, 12, 13, 61 e 62 do Regimento deste Conselho Estadual de Educação, aprovado 
pelo Decreto Governamental nº 5236/2010,

Considerando o artigo 7º da Lei nº 1282/2008;

Considerando artigo 101 do Regimento deste CEE;

Resolve:

Art. 1º Instituir Comissão Especial encarregada de elaborar a Proposta 
Orçamentária deste CEE para o ano de 2023.

Art. 2º Nomear para compor a Comissão referida no artigo anterior os seguintes 
Conselheiros, Assessores Técnicos e Assessor Administrativo:

- Ailton Asdrubal  Cardoso Guedes – Conselheiro da CEB;
- Luizel Simões de Brito – Conselheiro da CPLN;

             -  Railton Aparecido Ramos de Brito – Vice Presidente do CEE
            - Paulo de Tarso Smith Neves – Conselheiro da CEB;
             -  Michelle Mayra Monteiro de Oliveira – Conselheira da CEPES;  
             - Lais Regina de Oliveira Almeida - Assessora Técnica da CEPES;            
             -  Gracilene  Camarão Moura – Assessora Técnica da CEB;   

- Manoel Ferreira Colares - Assessor Administrativo.

Art. 3º Designar como Presidente da Comissão o Conselheiro Railton 
Aparecido Ramos de Brito, e como Vice-Presidente, Conselheiro Paulo de Tarso Smith 
Neves.

Art. 4º O Presidente da Comissão Especial poderá, mediante anuência prévia da 
Presidência do Conselho, convidar pessoas, entidades especializadas, para colaborarem nos 
trabalhos ou prestarem esclarecimentos.

Art. 5º Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e 
apresentação da Proposta Orçamentária.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cód. verificador: 124038303. Cód. CRC: 4889DEB
Documento assinado eletronicamente por IVONE DE SOUZA CONCEIÇÃO em 09/11/2022 13:25, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2022-1109-0010-9398
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Secretaria de Transporte

EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2022-SETRAP

PARTES: Secretaria de Estado de Transportes – 
CONTRATANTE e Forte Ltda - CONTRATADA. OBJETO: 
Execução das obras de reconstrução das pontes em 
madeira de lei sobre o Igarapés abaixo discriminados, 
constituintes do Lote 04 - Tartarugalzinho: Reconstrução 
da ponte em madeira de lei sobre o Igarapé nº 02 – Ext. 
15,00m X 4,60m. Reconstrução da ponte em madeira 
de lei sobre o Igarapé nº 03 – Ext. 10,00m X 4,60m. 
Reconstrução da ponte em madeira de lei sobre o 
Igarapé nº 04 – Ext. 10,00m X 4,60m. Reconstrução da 
ponte em madeira de lei sobre o Igarapé do Ocimar – Ext. 
10,00m X 4,60m. Reconstrução da ponte em madeira 
de lei sobre o Igarapé do Constantino – Ext. 10,00m X 
4,60m. VALOR: R$ 932.644,80 (Novecentos e trinta e 
dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: 
21.101.1.26.782.0030.1051.160000.4.4.90.51.0.101. 
VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a 
partir da data da assinatura. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Concorrência Pública nº 004/2022- CPL/SETRAP, cujo 
resultado foi homologado em data de 29/09/2022, 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 José Eddy Clay da Silva Góes – 
Procurador - Forte Ltda. ASSINATURA: 08/11/2022.

Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Secretário – SETRAP

HASH: 2022-1109-0010-9345

EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2022-SETRAP

PARTES: Secretaria de Estado de Transportes 
– CONTRATANTE e Econ Construtora Ltda - 
CONTRATADA. OBJETO: Execução das obras de 
reconstrução das pontes em madeira de lei sobre o 
Igarapés abaixo discriminados, constituintes do Lote 04 
- Tartarugalzinho: Reconstrução da ponte em madeira de 
lei sobre o Igarapé do Pula-Pula – Ext. 10,00m X 4,60m. 
Reconstrução da ponte em madeira de lei sobre o Igarapé 
da Solange – Ext. 5,00m X 4,60m. Reconstrução da ponte 
em madeira de lei sobre o Igarapé do Ramal Nova Vida – 
Ext. 10,00m X 4,60m. VALOR: R$ 366.399,29 (Trezentos 
e sessenta e seis mil trezentos e noventa e nove reais 
e vinte e nove 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: 

Concorrência Pública nº 004/2022- CPL/SETRAP, cujo 
resultado foi homologado em data de 29/09/2022, 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: 08/11/2022.

Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Secretário – SETRAP

HASH: 2022-1109-0010-9298

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2022-SETRAP

PARTES: Secretaria de Estado de Transportes 
– CONTRATANTE e Econ Construtora Ltda - 
CONTRATADA. OBJETO: Execução das obras de 
reconstrução das pontes em madeira de lei sobre o 
Igarapés abaixo discriminados, constituintes do Lote 05 
- Tartarugalzinho: Reconstrução da ponte em madeira de 
lei sobre o Igarapé do Perpétuo – Ext. 5,00m X 4,60m. 
Reconstrução da ponte em madeira de lei sobre o Igarapé 
do Panta – Ext. 10,00m X 4,60m. Reconstrução da ponte 
em madeira de lei sobre o Igarapé do Calado – Ext. 
10,00m X 4,60m. Reconstrução da ponte em madeira de 
lei sobre o Igarapé do Mutum II – Ext. 5,00m X 4,60m. 
VALOR: R$ 535.738,26 (Quinhentos e trinta e cinco 
mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e seis 
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: 
Concorrência Pública nº 004/2022- CPL/SETRAP, cujo 
resultado foi homologado em data de 29/09/2022, 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: 08/11/2022.

Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Secretário – SETRAP

HASH: 2022-1109-0010-9301

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2022-SETRAP

PARTES: Secretaria de Estado de Transportes – 
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CONTRATANTE e Cirqueira Construções Ltda - EPP 
- CONTRATADA. OBJETO: Execução das obras de 
Reconstrução da ponte em madeira de lei sobre o Igarapé 
do São Raimundo/ Comunidade São Raimundo, São 
Joaquim do Pacuí, Macapá/AP – Ext. 1,00m X 4,60m. 
VALOR: R$ 169.861,29 (Cento e sessenta e nove 
mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte nove 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: 
21.101.1.26.782.0030.1051.160000.4.4.90.51.0.101
. VIGÊNCIA: 135 (cento e trinta e cinco) dias, contados 
a partir da data da assinatura. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 007/2022- CPL/SETRAP, 
cujo resultado foi homologado em data de 25/10/2022, 
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 Francinete 
Sousa da Silva – Procuradora - Cirqueira Construções 
Ltda. ASSINATURA: 08/11/2022.

Benedito Arisvaldo Souza Conceição
Secretário – SETRAP

HASH: 2022-1109-0010-9366

PORTARIA Nº 315/2022-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 Contrato Nº   036/2022  
– SETRAP,  entre a Secretaria de Estado de Transportes 
- SETRAP e a empresa CIRQUEIRA CONSTRUÇÕES 
LTDA. EPP, cujo objetivo é a Execução das obras de 
reconstrução das pontes em madeira de lei sobre os 
Igarapés, Lote 02: Reconstrução da ponte em madeira de 
lei sobre o Igarapé do Sem Denominação – Ext. 5,00m 
X 4,60M, Reconstrução da ponte em madeira de lei 
sobre o Igarapé da Dona Zezé - Ext. 10,00m X 4,60m , 
Reconstrução da ponte em madeira de lei sobre o Igarapé 
do Marreta – Ext. 10,00m X 4,60M, Reconstrução da 
ponte em madeira de lei sobre o Igarapé do Gentil – Ext. 
10,00m X 4,60M.

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 66 e 67 da 
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 o servidor abaixo relacionado para 
compor a Equipe de Fiscalização dos serviços durante a 
vigência do Contrato nº 036/2022-SETRAP, observando 

o fiel cumprimento do Contrato e as especificações 
constantes.
 
NILSON JOSÉ FERNANDES OLIVEIRA

FERNANDO AUGUSTO BARBOSA SOTÃO

Art.  2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 08 de Novembro de 2022
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-1109-0010-9335

PORTARIA Nº 316/2022-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 Contrato Nº   037/2022  
– SETRAP,  entre a Secretaria de Estado de Transportes - 
SETRAP e a empresa CIRQUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. 
EPP, cujo objetivo é a Execução das obras de reconstrução 
das pontes em madeira de lei sobre os Igarapés, Lote 01- 
Tartarugalzinho: Reconstrução da ponte em madeira de 
lei sobre o Igarapé do Fortaleza – Ext. 25,00m X 4,60M, 
Reconstrução da ponte em madeira de lei sobre o Igarapé do 
Campo - Ext. 15,00m X 4,60m , Reconstrução da ponte em 
madeira de lei sobre o Igarapé do Joaquina – Ext. 10,00m 
X 4,60M, Reconstrução da ponte em madeira de lei sobre o 
Igarapé do Boneco – Ext. 5,00m X 4,60M.

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 66 e 67 da 
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 o servidor abaixo relacionado para 
compor a Equipe de Fiscalização dos serviços durante a 
vigência do Contrato nº 037/2022-SETRAP, observando 
o fiel cumprimento do Contrato e as especificações 
constantes.
 
NILSON JOSÉ FERNANDES OLIVEIRA

FERNANDO AUGUSTO BARBOSA SOTÃO

Art.  2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
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MACAPÁ-AP, 08 de Novembro de 2022
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2022-1109-0010-9344

PORTARIA Nº 317/2022-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- DESIGNAR  os  Servidores abaixo relacionados, 
para viajarem  da  Sede de suas atribuições Macapá/AP, 
até o Município de SERRA DO NAVIO-AP , com o objetivo 
de executarem serviços de recuperação e manutenção em 
diversos ramais e ruas , no período de  08 a 17/11/2022.

JUSCELINO DA SILVA E COSTA Tecnico em 
Infraestrutura

RAIMUNDO MARLUCIO DA S. MONTEIRO Motorista 
Oficial

FRANCISCO MELO DE ALMEIDA Aux. Oper. Serv. 
Diversos

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

MACAPÁ-AP, 08  DE NOVEMBRO  DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado de Transportes

HASH: 2022-1109-0010-9334

PORTARIA Nº 318/2022-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- DESIGNAR os 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 em Ramais e Ruas 
do referido Município, no período de  08 a 22/11/2022.

CLARINDO DE JESUS SOUZA DOS SANTOS                      
Aux. Operac. Serv. Diversos

JOSÉ ALMIR LOPES CARNEIRO Motorista Oficial

LUIZ ALBERTO SOUZA DE JESUS Aux. Administrativo

PAULO SERGIO LOPES Agente de Portaria

OZIEL CAVALCANTE GONÇALVES Agente de Portaria

LOURIVAL MENDES PANTOJA Agente de Portaria

RAIMUNDO NONATO MARTINS Chefe de Residência – 
CDI-3

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

MACAPÁ-AP, 08 DE NOVEMBRO  DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado  de Transportes

HASH: 2022-1109-0010-9370

PORTARIA Nº 319 /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- DESIGNAR os Servidores abaixo relacionados  
,  para viajarem da Sede de suas atribuições Macapá/
AP, até a cidade de UBERLANDIA , com o objetivo de 
realizarem vôos de experiencia e posteriormente o 
translado para Macapá da Aeronave do GEA de prefixo 
PP-EIX Bandeirante, que se encontra na Oficina da Voar 
Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda.,  no período de  
13 a 18/11/2022.

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA Chefe da 
DITRAER/DT-CDS-2

PAULO SÉRGIO DE SOUSA LOPES Comandante de 
Aeronave

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

MACAPÁ-AP, 08 DE NOVEMBRO DE 2022.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado de Transportes

HASH: 2022-1109-0010-9329

Secretaria de Segurança

PORTARIA Nº 049/2022 – GAB/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 119, incisos I e II da Constituição 
Estadual, c/c a Lei nº 1.335, de Maio de 2009 e pelo 
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Decreto nº 0792/2018 de 26 de março de 2018, publicado 
no DOE 6648 de 26 de março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º Designar Comissão PARA RECEBIMENTO, 
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO da doação de 
Equipamentos de Proteção Respiratória - EPR, realizada 
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública-MJSP, 
com interveniência da Secretaria de Gestão e Ensino em 
Seguraça Pública - SEGEN, conforme informação contida 
no OFÍCIO Nº 11287/2022/CLOG/CGAD-DFNSP/DFNSP/
SENASP/MJ, (Processo nº 08106.010212/2022-42 SEI nº 
20303898).

Art. 2º. A Comissão de Recebimento será composta pelos 
Servidores abaixo relacionados:

Representante da SEJUSP:

- LEANDRO MATHEUS VIANAN LEÃO - Setor de 
Patrimônio - Titular

- RODRIGO JORGE JUCÁ ARAUJO - Setor de Patrimônio 
- Suplente

Representante do Corpo de Bombeiros Militar/AP:

- 1º TEN QOCBM Francielton Araújo Amador – Titular

- 1º TEN QOCBM Marlúcio Anderson da Conceição 
Trajano - Suplente

- 1º TEN QOCBM Manoela Nobre de Oliveira – Titular

- 2º SGT QPCBM Fábio Gonçalves Soares – Suplente

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor da data de sua 
assinatura, com final de vigência adstrita ao cumprimento 
das obrigações por parte da Comissão designada.

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

Macapá-AP, 08 de novembro de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-1109-0010-9275

PORTARIA Nº 08/2022 - SRH/FUNSEP

O PRESIDENTE DO FUNDO ESTADUAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA-FUNSEP/AP, representado neste 
ato pelo Secretário de Segurança, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 6º, da Lei 2.354/2018 e 
do 7º do Decreto nº 3.452/2018, e o constante nos autos 
do Processo Eletrônico nº 0023.0130.1896.0006/2022 - 
FUNSEP /SEJUSP

RESOLVE:  

AUTORIZAR o pagamento (saque) de diárias em favor 
do servidor EDGARD TENÓRIO DE OLIVEIRA JUNIOR 
– CB QPCBM, em razão do deslocamento realizado da 
sede de suas atribuições na cidade de Macapá-AP até 
a cidade de Brasília-DF, com a finalidade de participar 
como instrutores da 2ª etapa do CURSO DE COMBATE A 
INCÊNDIO URBANO – CCIU/2022 a ser executada pela 
ABM/CBMAP, com recurso do FUNSEP - Ação 2051 - 
ECV - Repasse 2019, no período de 5 a 12 de novembro 
de 2022, conforme plano de viagem.

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

Macapá-AP, 07 de novembro de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL RR PM
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública
Presidente do Conselho Diretor do Fundo Estadual de 
Segurança Pública.

HASH: 2022-1109-0010-9276

PORTARIA Nº 091/2022 - SRH/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, incisos I e II da 
Constituição Estadual e pelo Decreto nº 0792/2018 
de 26 de março de 2018, e tendo em vista o Ofício nº 
330101.0077.1250.0171/2022 – GTA/SEJUSP.

RESOLVE:

AUTORIZAR o deslocamento dos servidores MAGNO 
JORGE FARIAS MAGAVE PICANÇO – CB PM, Piloto 
de Aeronave e LUIS ROBERTO BATISTA NERI – CEL 
BM, Piloto de Aeronave, pertencentes ao Grupo Tático 
Aéreo/GTA, que viajaram da sede de suas atribuições 
Macapá-AP até a cidade de Eusébio-CE, com a finalidade 
de realizar o translado e a manutenção calendárica 
(obrigatória) de 600 (Seiscentas) horas da célula e motor 
da aeronave PR-GAP (Gavião 01), no período de 02 a 06 
de novembro de 2022.

Macapá-AP, 07 de novembro de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA– CEL PM
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-1109-0010-9264

PORTARIA Nº 092/2022 - SRH/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, incisos I e II da Constituição Estadual e pelo 
Decreto nº 0792/2018 de 26 de março de 2018. Tendo 
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em vista o Ofício nº 330101.0077.2159.0016/2022 CPEA/
SEJUSP.

RESOLVE:

AUTORIZAR o deslocamento das servidoras MARIA 
ACIRENE ARAÚJO DA COSTA, Presidente do Conselho 
Penitenciário, ELIANE FONSECA ALBUQUERQUE 
CANTUÁRIA, Conselheira do Conselho Penitenciário, 
e  NARA NEI LAERTE RIBEIRO, Chefe de Gabinete 
do Conselho Penitenciário, pertencentes ao Conselho 
Penitenciário do Estado do Amapá, que viajarão da sede de 
suas atribuições Macapá-AP até os municípios de Laranjal 
do Jari-AP e Vitória do Jari-AP, com o objetivo de realizar 
fiscalizações/inspeções nas delegacias dos referidos 
municípios, no período de 07 a 09 de novembro 2022.

Macapá-AP, 07 de movembro de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA– CEL PM
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-1109-0010-9266

PORTARIA Nº 093/2022 - SRH/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 123, incisos I e II da 
Constituição Estadual e pelo Decreto nº 0792/2018 
de 26 de março de 2018, e tendo em vista o Ofício nº 
330101.0077.1250.0180/2022 – GTA/SEJUSP.

RESOLVE:

AUTORIZAR o deslocamento dos servidores MARCEL 
EDMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO – 2º TEN 
QEOBM, Mecânico de Aeronave e DENYSON GUSTAVO 
CÂMARA FERREIRA – CB QPCBM, Mecânico de 
Aeronave, pertencentes ao Grupo Tático Aéreo/GTA, que 
viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até 
a cidade de Eusébio-CE, com a finalidade de realizar o 
translado e a manutenção calendárica (obrigatória) de 
600 (Seiscentas) horas da célula e motor da aeronave 
PR-GAP (Gavião 01), no período de 02 a 05 de novembro 
de 2022, conforme plano de viagem.

Macapá-AP, 07 de novembro de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA– CEL PM
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-1109-0010-9265

PORTARIA Nº 23/2022 UCC/SEJUSP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 123, 

da Constituição do  Estado do Amapá, c/c a Lei nº 1.335, 
18 de maio de 2009 e o Decreto Estadual nº 4902, de 
30/12//2021 (DOE-AP Nº 7.575, 30/12/2021), RESOLVE:

1. Designar a Comissão de recebimento, fiscalização e 
acompanhamento do CONTRATO Nº 40/2022 – SEJUSP, 
referente a Aquisição de Ar Condicionado, visando 
atender as necessidades da Secretaria de Estado da 
Justiça e Segurança Pública do Amapá, com recursos 
do BNDES, constante no Processo de Utilização SIGA 
nº 00012/SEJUSP/2022 (00052/PGE/2021) e PRODOC 
nº 0023.0279.1243.0034/2022-SEJUSP, os servidores a 
seguir discriminados:

- RODRIGO JORGE JUCÁ DE ARAÚJO - (Presidente) - 
Matrícula nº 0099116-3-04;

- LEANDRO MATHEUS VIANA LEÃO - (Membro) - 
Matrícula nº 09666272-3-03;

- JEYSSE DE SOUZA SOUZA - (Membro) – Matrícula nº 
0107581-0-02;

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

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

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

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

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

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

8. Dê-se Ciência e Cumpra-se.

Macapá-AP, 09 de novembro de 2022.
JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA – CEL PM RR
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública

HASH: 2022-1109-0010-9297
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Secretaria de Infraestrutura

EDITAL Nº 007/2022 CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

EDITAL Nº 007/2022 – CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA -
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEINF

1

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINF, no uso de suas atribuições e 

tendo em vista o EDITAL N° 001/2022 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEINF, publicado no 

Diário Oficial do Estado do Amapá n° 7.760, em 28 de setembro de 2022,

Considerando o Edital nº 005/2022 - RESULTADO DEFINITIVO DA 2ª FASE - ANÁLISE 

DOCUMENTAL E CURRICULAR – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEINF;

RESOLVE:

I - Convocar a candidata com deficiência, classificada no Processo Seletivo Simplificado SEINF, 

listada no Anexo Único deste Edital, conforme vagas previstas no item 1.3 do Edital nº 001/2022 para 

Avaliação por Equipe Multiprofissional, nos termos do item 2.2 e seus subitens do Edital nº 001/2022.

1. DA AVALIAÇÃO

1.1 A candidata convocada deverá se apresentar para avaliação da Equipe Multiprofissional, 

impreterivelmente no dia, local e horário estipulado no item 2 deste Edital, munida de documento de 

identificação oficial com foto e de Laudo Médico (original ou cópia autenticada), expedido no prazo de até

12 (doze) meses anteriores a referida avaliação, atestandoa espécie e o grau ou nível de deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, a 

provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico 

responsável por sua emissão, bem como apresentar os exames necessários para comprovação da

deficiência declarada.

1.1.1 O laudo médico a que se refere o subitem anterior poderá não ser devolvido ao candidato, passando 

a constituir documento do PSS.

1.1.2 O Laudo Médico especificado no item 1.1 deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que 

se enquadra a pessoa portadora de deficiência, nos termos do artigo 4° do Decreto Federal n° 3.298/99 

e demais legislações vigentes.

1.2 Somente será avaliada a candidata relacionada no Anexo Único do presente Edital, a qual foi 

Classificada no PSS e se declarou portadora de deficiência no ato da inscrição.

1.3 Avaliação terá a finalidade de verificar se a deficiência de que o candidato é portador o habilita a 

concorrer às vagas reservadas para candidatos em tais condições, nos termos do item 2.2.2 do Edital nº 

001/2022.
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EDITAL Nº 007/2022 – CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA -
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEINF

2

1.4 A avaliação será realizada por Equipe Multiprofissional composta por dois médicos peritos e um 

representante da carreira pleiteada, designados através de Portaria específica da Secretaria de Estado 

de Infraestrutura – SEINF.

1.5 A Avaliação de constatação da deficiência será realizada observando os critérios estabelecidos na 

legislação vigente.

1.6 Se necessário, a qualquer tempo a Equipe Multiprofissional poderá solicitar exames 

complementares, para a conclusão do diagnóstico e emissão de parecer final. 

1.6.1 Em todos os exames complementares, além do nome e número do documento de identificação do 

candidato, deverão constar obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe especifico do 

profissional responsável, sendo considerado não autêntico o documento apresentado sem a observância 

dessas informações. 

1.7 A Equipe Multiprofissional emitirá parecer constatando, ou não, a deficiência do candidato. 

1.8 O candidato que não tiver sua deficiência constatada, ou que deixar de observar qualquer das 

disposições deste edital ou do item 2.2 e seus subitens do Edital nº 001/2022, será eliminado da lista de 

candidatos com deficiência.

1.9 Não haverá segunda chamada ou repetição da avaliação. O candidato não poderá alegar qualquer 

desconhecimento sobre a realização da avaliação como justificativa para sua ausência. O não 

comparecimento, por qualquer que seja o motivo, caracterizará DESISTÊNCIA do candidato e resultará 

na sua eliminação do PSS.

1.10 Será oportunizado ao candidato a interposição de recurso no prazo de até 02 (dois) dias úteis após 

a publicação do resultado preliminar.

2. DO LOCAL E DATA

Macapá/AP, 09 de novembro de 2022.

ALCIR FIGUEIRA MATOS
Secretário de Infraestrutura do Estado do Amapá

Decreto nº 0790/2018

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: 17/11/2022 HORÁRIO: 07:30 as 8:00

FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL

CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO

10 655244 JOSICLEIA DA CONCEICAO MARQUES

HASH: 2022-1109-0010-9282
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Secretaria de Mobilização Social

PORTARIA Nº 323/2022-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 Despacho 
GAB/SIMS do dia 07/011/2022 através do Ofício nº 
310103.0077.3093.0454/2022 CFGPAS - SIMS.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a Servidora Maria Augusta de Souza 
Lopes, Analista de Planejamento e Orçamento, como 
responsável pela inserção de Relatórios de Informações 
das atividades e ações executadas pela Coordenadoria 
de Formulação e Gestão da Política de Assistência Social 
(CFGPAS/SIMS) ao sistema SIPLAG/SIAPE no período 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a contar da data 
de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

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

Macapá/AP, 09 de novembro de 2022.
Alba Nize Colares Caldas
Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social
Decreto n. 4423/2022

HASH: 2022-1109-0010-9324

RESOLUÇÃO Nº 022/2022 CEAS/AP

Dispõe sobre a aprovação do Remanejamento no 
valor de R$: 70.000,00 (setenta mil reais) da Dotação 
Orçamentaria 339039 (serviço de terceiros pessoa jurídica) 
a ser transferido para o elemento de despesa 339033 
(aquisição de passagens e despesas de locomoção) junto 
ao Projeto de Reprogramação de Saldo Remanescente 
do ano 2021 para o exercício 2022 do Índice de Gestão 
Descentralizada do SUAS – IGDSUAS-E.

O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- CEAS, na 7ª Reunião Ordinária Remota e Presencial, 
realizada no dia 27 de setembro de 2022, de acordo com 
as competências e atribuições conferidas pelo Artigo 7º, 
Inciso XI da Lei nº 0256, de 22 de dezembro de 1995 e de 
acordo com a decisão de seu Plenário;

CONSIDERANDO que a Política Pública de Assistência 
Social no Brasil tem fundamento constitucional como parte 
do sistema de seguridade social, regulamentado pela Lei 

nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS; alterada Lei 12.435 de 06 de 
julho de 2011 - Lei do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS;

CONSIDERANDO a Portaria MDS Nº 113 de 10/12/2015 
– que Regulamenta Cofinancianciamento Federal 
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a 
transferência de recursos na modalidade fundo a fundo 
e Os recursos financeiros existentes em 31 de Dezembro 
de cada ano poderão ser reprogramados para o exercício 
seguintes à conta do Bloco de Financiamento a que 
pertencem;

CONSIDERANDO o Ofício Nº 310103.0076.2283.0862/ 
/2022 GAB - SIMS de 24 de agosto de 2022 que 
encaminha manifestação referente ao remanejamento 
do valor 70.000,00 (setenta mil reais) da Dotação 
Orçamentaria 339039 (serviço de terceiros pessoa 
jurídica) a ser transferido para o elemento de despesa 
339033 (aquisição de passagens e despesas de 
locomoção) junto ao Projeto de Reprogramação de Saldo 
Remanescente do ano 2021 para o exercício 2022 do 
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS-E 
em conformidade com a Resolução nº: 015/2022 – CEAS/
AP, publicado no Diário Oficial do Amapá 7689.

CONSIDERANDO o Parecer Nº: 008/2022 - CFOPAS/
CEAS-AP de 30 de setembro de 2022:

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar o Remanejamento no valor de R$: 
70.000,00 (setenta mil reais) da Dotação Orçamentaria 
339039 (serviço de terceiros pessoa jurídica) a ser 
transferido para o elemento de despesa 339033 
(aquisição de passagens e despesas de locomoção) junto 
ao Projeto de Reprogramação de Saldo Remanescente 
do ano 2021 para o exercício 2022 do Índice de Gestão 
Descentralizada do SUAS – IGDSUAS-E.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação e revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência e publique-se.

Macapá-AP, 09 de novembro de 2022.
Lena Cristina Gomes Vidal
Presidente do CEAS/AP
Resolução CEAS N° 002/2022

HASH: 2022-1109-0010-9235

RESOLUÇÃO Nº 06 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre a Pactuação da Instituição de Câmara 
Técnica da Comissão Intergestores Bipartite de 
Assistência Social do Estado do Amapá – CIB/AP.
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A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/
AP, considerando a 83ª Reunião Ordinária da CIB/AP 
e 2ª Reunião Descentralizada, ocorrida no dia 20 de 
outubro de 2022, dando cumprimento as suas atribuições 
definidas em seu regimento interno e;

CONSIDERANDO que a Política Pública de Assistência 
Social no Brasil tem fundamento constitucional como parte 
do sistema de seguridade social, regulamentado pela Lei 
nº: 8742/2013 e alteradas na Lei nº: 12435/2011 e;

CONSIDERANDO Ofício Circular n° 04/2022 - 
COEGEMAS/AP, na qual faz solicitação de Instalação 
de Câmara Técnica, objetivando o fortalecimento das 
atividades do processo eleitoral do COEGEMAS/AP;

RESOLVE:

Art. 1º – Pactuar a Instituição de Câmara Técnica da 
Comissão Intergestores Bipartite – CIB/AP, objetivando 
fortalecer o Processo Eleitoral do Colegiado Estadual de 
Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS/
AP;

Art. 2° - Pactuar a Câmara Técnica da CIB/AP, composta 
pelos seguintes membros:

MEMBROS DA CIB/AP

I - Lena Cristina Gomes Correia

II - Gracy da Costa de Andrade

III - Deuzinete Matias dos Santos – Representante do 
Município de Vitória do Jari /AP

TÉCNICOS ESTADUAL - SIMS

IV - Josinelma Valadares de Oliveira

V - Luana da Silva Viana

REPRESENTANTE DO CEAS/AP NA CIB/AP

VI - Eliete Marly Albuquerque Miranda

REPRESENTANTES DO COEGEMAS/AP

VII - Liliane da Silva Dias - Município de Amapá/AP

VIII - Elielma Palheta Barata – Município de Porto Grande/AP

Art. 3° - Compete à Câmara Técnica, de acordo com o 
Artigo 17 do Regimento Interno da Comissão Intergestores 
Bipartite – CIB/AP:

I – Cumprir determinações do plenário da CIB/AP;

II – Desenvolver estudos análises com vistas a assessorar 

e subsidiar a CIB/AP;

III – Subsidiar tecnicamente as pactuações a cargo do 
plenário da CIB/AP;

IV – Elaborar e apresentar ao plenário relatórios dos 
trabalhos desenvolvidos;

Parágrafo Único: A Câmara Técnica possuirá caráter 
temporário de 120 (cento e vinte), dias, e será instituída 
no período de 20/10/2022 à 20/02/2023.

Art. 4°- O órgão gestor Estadual se responsabilizará pelo 
apoio administrativo e se necessário financeiro (despesas 
com transporte, hospedagem e alimentação), para a 
consecução dos trabalhos da Câmara Técnica, conforme 
previsto no Artigo 18 do Regimento Interno da CIB/AP;

Art. 5°- A Coordenadora desta Câmara Técnica será a 
sra. Gracy da Costa de Andrade – Membro da CIB/AP;

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Macapá, 20 de outubro de 2022
LENA CRISTINA GOMES CORREIA
Coordenadora da CIB/AP

MAIARA CALDAS CHAGAS
Membra do COEGEMAS/AP

HASH: 2022-1109-0010-9217

Secretaria de Saúde

PORTARIA Nº 0790/2022-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 300101.0077.0053.0289/2022;

RESOLVE:

Art. 1° Autorizar o deslocamento do servidor Hiroyoshi 
Adachi – Urologista, que viajará da sede de suas 
atividades Macapá-AP até o município de Amapá-AP, 
sem ônus para esta Secretaria, no dia 12 de novembro 
de 2022, a fim de participar da Ação intitulada V TCE na 
Comunidade: orientação, controle social e transparência, 
que acontecerá no referido Município.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 9 de novembro de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-1109-0010-9361
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PORTARIA Nº 0791/2022-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 300101.0077.0089.0052/2022;

RESOLVE:

Art. 1° Autorizar o deslocamento da servidora Allana Carolyne de Figueiredo Tavares – Coordenadora de Tecnologia 
da Informação, que viajará da sede de suas atividades Macapá-AP até Curitiba-PR, no período de 23 a 27 de novembro 
de 2022, a fim de participar do Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública (SECOP).

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

Macapá, 9 de novembro de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-1109-0010-9343

PORTARIA Nº 0792/2022-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, tendo em vista o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e considerando o contido no Prodoc n° 
300101.0077.3264.0376/2022;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar a servidora abaixo indicada para, com observância na legislação vigente, atuar como fiscal do contrato 
celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA e a empresa a seguir enunciada:
 

N° Empresa Contrato Objeto Vigência Nome do Fiscal Local

01 S. G. P. Soares & Cia LTDA 06/2022

Fornecimento de órteses, 
próteses e materiais 
especiais (OPME’s), 

padronizadas pela tabela 
sus, para realização de 

cirurgias ortopédicas, buco- 
maxilo-facial, nefrologia e 

neurológicas.

21/09/2022 a 
20/09/2023 Maricelma Saboia Machado HEO

 
Art. 2º Devido à padronização de novos fluxos da Secretaria de Estado da Saúde expresso na Portaria Normativa 
Nº 0002/2022-SESA, publicada no Diário Oficial nº 7623 do dia 10 de março de 2022, fica autorizado em caráter 
excepcional o ateste de notas e relatórios de fiscais no período compreendido pela vigência contratual.
 
Art. 3º Esta Portaria tem efeitos retroativos e entra em vigor a partir da data: 21/09/2022 a 20/09/2023.
 
Macapá, 9 de novembro de 2022.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2022-1109-0010-9352



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

33 de 209

Secretaria de Meio Ambiente

DECISÃO Nº 228/2022 - GAB/SEMA

PROCESSO: Nº 0037.0468.2006.0076/2021 - CMFA /
SEMA

INTERESSADO(A): SHOPPING DO PEIXE DA 
AMAZÔNIA LTDA-EPP

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
apuração da conduta narrada no Auto de Infração 
Ambiental (AIA) nº 0023374 – Série A,de 11/11/2020 
lavrado em desfavor da empresa SHOPPING DO PEIXE 
DA AMAZÔNIA LTDA-EPP.

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 autuado praticou conduta ilícita 
capitulada no art. 70, incisos I, III e VI e §2º da LC nº 
0005/98, art. 16, inciso VI e XI, alínea “a”, inciso XIII e 
classificada como conduta de natureza gravíssima, nos 
termos do regulamento aprovado pelo Decreto Estadual 
nº 3.009/1998, sendo assim cominada sanção de multa 
de R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais).

Considerando o teor do Parecer Jurídico Nº 090/2022-
PPAM/PGE/AP (fls. 27-36), cujos fatos e fundamentos 
adoto como razão da presente decisão, o qual opinou 
pela possibilidade de prosseguimento do feito, com 
o consequente julgamento e decisão pela autoridade 
competente, pugnando pela manutenção da penalidade 
aplicada, nos termos do art. 70, incisos I, III e VI e § 2º, 
LC nº 0005/94, infração gravíssima nos termos do art. 16, 
incisos VI e XI, alínea “a”, inciso XIII do Decreto Estadual 
nº 3009/98.

RESOLVO:

DETERMINAR a MANUTENÇÃO da multa aplicada no 
valor de R$ 5.001 (cinco mil e um reais), nos termos do 
art. 28, II, “c” do Decreto Estadual nº 3.009/98.

Notifique-se o interessado sobre a possibilidade de 
oferecer recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do 
Estado do Amapá.

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

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

Macapá-AP, 13 de maio de 2022.
José dos Santos Oliveira
Secretária de Estado do Meio Ambiente em exercício

HASH: 2022-1109-0010-9399

DECISÃO Nº 281/2022 - GAB/SEMA

PROCESSO Nº 0037.0098.2002.0032/2020 - RDD /
SEMA

INTERESSADO(A): SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA - SEINF

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Trata-se de processo administrativo instaurado para 
apuração da conduta narrada no Auto de Infração 
Ambiental (AIA) nº 014327 - Série A, de 09/09/2020, 
lavrado em desfavor da:SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA – SEINF.

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 a Coordenação de Licenciamento 
e Controle Ambiental da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (SEMA), identificou por meio do Parecer 
Técnico n.º 313/2019/NM que a autuada descumpriu 
a condicionante geral 1.1 da Licença de Instalação N.º 
0421/2014, sendo tal infração prevista na lei n.º 0005/94 e 
no Decreto Estadual n.º 3009/98.

Considerando que a autuada violou as regras jurídicas 
estabelecidas no Código Ambiental do Estado do Amapá 
(Lei Complementar Estadual nº 0005/94 c/c art. 15, inc. V 
do Decreto Estadual nº 3009/98, sendo culminada multa 
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 27, inc. 
I, “b” do Decreto Estadual n.º 3009/98.

Considerando ainda o teor do Parecer Jurídico Nº 
192/2022-PPAM/PGE/AP (fls. 24-30), que cujos fatos 
e fundamentos adoto como razão da presente decisão, 
o qual opinou, em suma, pelo julgamento e decisão 
da autoridade competente no sentido de determinar a 
manutenção da penalidade aplicada;

RESOLVO:

a) DETERMINAR a MANUTENÇÃO da multa no valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais) conforme previsto no art. 27, I, “b” 
do Decreto Estadual nº 3009/98;
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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.

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.

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

Macapá-AP, 17 de junho de 2022.
Joel Nogueira Rodrigues
Secretário de Estado do Meio Ambiente

HASH: 2022-1109-0010-9257

PORTARIA Nº 256/2022-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 
260101.0077.1985.0444/2022 CGRH - SEMA, de, 27 de 
outubro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR servidores abaixo relacionados, 
para viajarem da sede de suas atribuições Macapá-AP, 
com objetivo de participarem do III encontro Técnico da 
Amazônia Legal Brasileira, e terá como tema central 
a gestão de recursos hídricos com foco na outorga de 
direito de recursos hídricos, de acordo com o que segue:

DESTINO: Belém - PA

PERÍODO: 16/11 a 19/11/2022

CLEANE DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO - Analista 
de Meio Ambiente

JULIANA MACIEL DE ASSUNÇÃO - Analista de Meio 
Ambiente

MARCIA MARIA MEDEIROS GOMES -Analista de Meio 
Ambiente

NERCY VIRGÍNIA RABELO FURTADO - Analista de 
Meio Ambiente

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

GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO 
DO MEIO AMBIENTE, em Macapá, 07 de novembro de 
2022.
(assinada eletronicamente)
ARNALDO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado do Meio Ambiente
Em Substituição

HASH: 2022-1109-0010-9218

Secretaria de Cultura

PORTARIA Nº 310/2022 – 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 380101.0077.2292.0465/2022 GAB – 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 “ANIVERSÁRIO MAZAGÃO NOVO”, no dia 15 de 
novembro de 2022, na Praça 23 de Janeiro, em Mazação 
Novo, no Município de Mazagão-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, 09 de Novembro de 
2022.
CLÉVERSON ALBERTO DA COSTA BAÍA
Secretário de Estado da Cultura
Dec. N° 1.642 de 04/04/2022

HASH: 2022-1109-0010-9259

Secretaria de Planejamento

PORTARIA Nº 076/2022 - SEPLAN

O Secretário de Estado do Planejamento no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4419, 
de 07 de outubro de 2022:

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento dos servidores Carlos 
Alexandre Monteiro Silva, Gerente de Análise e 
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Planejamento de Propostas/GECAP/SEPLAN, Código 
CDS-2 e Rafael Monteiro Macedo, Gerente de Núcleo 
de Formulação e Acompanhamento dos Programas e 
Projetos Econômicos/COPLAN/SEPLAN, Código CDS-2, 
lotados na SEPLAN, da sede de suas atribuições Macapá-
AP, até a cidade de Curitiba-PR, com o objetivo de 
participarem do Seminário Nacional de TIC para Gestão 
Pública, no período de 23 a 26 de novembro de 2022.

Dê-se Ciência e Cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, em Macapá-AP, 27 de outubro de 
2022.
EDUARDO CORRÊA TAVARES
Secretário/SEPLAN

HASH: 2022-1109-0010-9254

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 038 /2022–
SEPM/AP
 

Processo SIGA nº 00008/SEPM/2021

MODALIDADE: DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE

Fundamentação Legal: LEI nº 8.666/93 art. 25 inciso II.

Adjudicado: L S PEREIRA LTDA

CNPJ: nº 47.415.675/0001-65

Valor Aditivado: R$ 38.869,00 (Trinta e oito mil, oitocentos e sessenta 
e nove reais)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA 
ELABORAÇÃO E EXECUAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE 
POLITICAS PARA AS MULHERES.

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho – 1.18.101.1
4.422.029.2548.0.16000 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS – Natureza de Despesas: 33.90.39 Pessoa 
Jurídica- Fonte de Recursos: 107 – Recursos próprios- RP (IPVA, 
IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI e 
RDAT)

JUSTIFICATIVA: Alegamos a necessidade de contratação 
de serviços técnicos para elaboração e execução do 
II plano Estadual de políticas para as mulheres desta 
Secretaria, com parâmetro no Inciso II do art. 25 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, 09 de novembro de 2022.
Renata Apóstolo Santana
Secretária de Estado da SEPM/AP
Decreto nº 1888/2022 – GEA/AP

HASH: 2022-1109-0010-9294

PUBLICIDADE
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Secretaria de Administração

EDITAL Nº 001/2022 – ALTERAÇÃO (09.11.2022)

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ 
EDITAL Nº 001/2022 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

PÁGINA – 1

EDITAL Nº 001/2022
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO
QUADRO DE PESSOAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

EDITAL Nº 001/2022 – ALTERAÇÃO, 09 de novembro de 2022

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das suas atribuições, 
torna pública a Alteração do Edital de abertura, que tem o propósito de informar nova data referente à 
reaplicação da prova para o cargo de Pedagogo, para os candidatos que estavam presentes no dia 16 de outubro 
de 2022, no município de Macapá / AP.

Considerando o incidente ocorrido na escola Centro de Educação do Amapá – CEDAP, em 16 de outubro 
de 2022, o qual, conforme apurado pelos Órgãos Oficiais do Estado do Amapá, através do inquérito policial nº 
6682/2022, caracterizou-se como um caso fortuito, imprevisível, que inviabilizou a aplicação das provas naquela 
escola;

Considerando que a Administração Pública deve assegurar a isonomia entre os candidatos, sendo-lhe 
vedado promover distinções arbitrárias entre aqueles que concorrem às vagas do mesmo cargo; 

RESOLVE:

I - Incluir o item 8.1.1 no Item 8. DAS PROVAS, determinando nova data e horário para reaplicação de prova 
escrita objetiva e discursiva para o cargo de Pedagogo, na cidade de Macapá/AP:

8. DAS PROVAS

8.1.1. A reaplicação da Prova Escrita Objetiva e Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para o
cargo de PEDAGOGO, será realizada na cidade de Macapá, no dia 12 de fevereiro de 2023, das 14h às 18h,
segundo o horário oficial de Macapá/AP.

8.1.1.2. Serão convocados para a reaplicação somente os candidatos para o cargo de PEDAGOGO que 
compareceram aos seus respectivos locais de prova no dia 16/10/2022, conforme apurado na lista de 
frequência assinada na data dos fatos. 

II - Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Macapá/AP, 09 de novembro de 2022.

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

Decreto nº 1535/2018
Cód. verificador: 123942648. Cód. CRC: C754DB9
Documento assinado eletronicamente por SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO em 09/11/2022 15:19,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticador

HASH: 2022-1109-0010-9408
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PORTARIA N° 1313/2022 - SEAD
 
O Secretário de Estado da Administração do Governo do Amapá no uso da competência que lhe foi delegada pelos 
Decretos n° 1497 de 16/10/1992 e 0422 de 30/01/2019, de acordo com o Decreto n° 0316 de 23/02/1994 que 
regulamentou o §1° do artigo 37, da Lei n° 0066, de 03/05/1993 e Decreto n° 1535 de 14/05/2018.
 
RESOLVE:
 
Homologar o resultado da Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório   do(a)(s) servidor(a)(s) pertencente(s) ao 
Quadro de Pessoal Civil do Governo do Estado do Amapá, abaixo relacionado(s):
 

Grupo GRUPO SAUDE
Cargo MEDICO - NEUROLOGIA

Nº Nome: Matricula Admissão Pontos
1 ANDERSON ADRIANO PINTO FERRAZ 108966-8 04/01/2013 100,00

 
Macapá-AP, 09 de novembro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-1109-0010-9400

PORTARIA Nº 1314/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 14/05/2018 
e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando, o art. 10 da Lei no 0066 de 03/05/1993, que regulamenta a Progressão Funcional como avanço do 
servidor de uma referencia para a seguinte, na mesma carreira;
 
Considerando a Lei nº  0618 de  17 de  julho  de  2001,  que  estabelece  o  interstício  mínimo de 18 (dezoito) meses 
para a concessão da  Progressão  Funcional  dos  Servidores  Públicos  do Quadro de Pessoal Civil do Governo do 
Estado do Amapá;
 
Considerando que para a concessão   da   progressão,   o   servidor   deverá   cumprir   o interstício mínimo de 18 
meses sem que tenha ausência injustificada ao serviço ou sofrido penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico 
Único dos Servidores Estaduais.
 
Considerando os critérios regulamentados pelos Planos   de   Cargos,   Carreiras   e   Sal ários dos Servidores Públicos 
Efetivos do Quadro de Pessoal Civil   do   Governo   do   Estado   do Amapá, quanto ao desenvolvimento do servidor 
no cargo em que ocupa, por   meio   de progressão funcional;
 
Considerando, ainda, que as Fichas de Avaliação de Desempenho, para   efeito   de progressão, foram encaminhadas 
à Secretaria de Estado da Administra ção - SEAD,   conforme registros existentes no NCP/CGP/SEAD;
 
RESOLVE:

Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saúde, nos termos do 
art. 20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: MEDICO - 2013

N° Matrícula Nome Classe Padrão De / Para Efeito Financeiro

1 0112655-5 MARCO TULIO MUNIZ FRANCO
3ª/I 3ª/II Sem Efeito Financeiro

3ª/II 3ª/III 03/11/2017
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Macapá-AP, 9 de novembro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2022-1109-0010-9447

PORTARIA Nº 1315/2022 - SEAD

A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 14/05/2018 
e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando, o art. 10 da Lei no 0066 de 03/05/1993, que regulamenta a Progressão Funcional como avanço do 
servidor de uma referencia para a seguinte, na mesma carreira;
 
Considerando a Lei nº  0618 de  17 de  julho  de  2001,  que  estabelece  o  interstício  mínimo de 18 (dezoito) meses 
para a concessão da  Progressão  Funcional  dos  Servidores  Públicos  do Quadro de Pessoal Civil do Governo do 
Estado do Amapá;
 
Considerando que para a concessão   da   progressão,   o   servidor   deverá   cumprir   o interstício mínimo de 18 
meses sem que tenha ausência injustificada ao serviço ou sofrido penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico 
Único dos Servidores Estaduais.
 
Considerando os critérios regulamentados pelos Planos   de   Cargos,   Carreiras   e   Sal ários dos Servidores Públicos 
Efetivos do Quadro de Pessoal Civil   do   Governo   do   Estado   do Amapá, quanto ao desenvolvimento do servidor 
no cargo em que ocupa, por   meio   de progressão funcional;
 
Considerando, ainda, que as Fichas de Avaliação de Desempenho, para   efeito   de progressão, foram encaminhadas 
à Secretaria de Estado da Administra ção - SEAD,   conforme registros existentes no NCP/CGP/SEAD;
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saúde, nos termos do 
art. 20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: MEDICO - 2005

N° Matrícula Nome Classe Padrão De / Para Efeito Financeiro

1 0070785-6 ROSILENE LOPES TRINDADE
3ª/I 3ª/II Sem Efeito Financeiro

3ª/II 3ª/III 03/11/2017
 

Cargo: TEC RADIOLOGIA - 2013

N° Matrícula Nome Classe Padrão De / Para Efeito Financeiro

2 0111574-0 RAFAEL LIMA SORIO
3ª/I 3ª/II Sem Efeito Financeiro

3ª/II 3ª/III 03/11/2017

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Macapá-AP, 9 de novembro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-1109-0010-9446
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PORTARIA Nº 1316/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 14/05/2018 
e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,          o      cumprimento       da      Decisão       Judicial,      referente       ao       Processo      Nº 0019171-
13.2022.8.03.0001, e contido no documento Nº 0463.0956.0166/2022 - PJUD .
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saúde, nos termos do 
art. 20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2013
N° Matrícula Nome Classe Padrão De / Para Efeito Financeiro

1 0109421-1 LELIANE SANTANA PANTOJA AMANAJAS

3ª/III 3ª/IV 08/07/2017

3ª/IV 3ª/V 08/01/2019

3ª/V 3ª/VI 08/07/2020

3ª/VI 2ª/I 08/01/2022
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Macapá-AP, 9 de novembro de 2022
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2022-1109-0010-9453

PORTARIA Nº 1317/2022 - SEAD
 
A SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DO  GOVERNO  DO  AMAPÁ,  no  uso das atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº  1497 de  16/10/1992,  nº  0422 de  30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 14/05/2018 
e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,          o      cumprimento       da      Decisão       Judicial,      referente       ao       Processo      Nº 0054609-
37.2021.8.03.0001, e contido no documento Nº 0463.2102.0191/2022 - PJUD .
 
RESOLVE:
  
Art.  1º - Conceder Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saúde, nos termos do 
art. 20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 2000
N° Matrícula Nome Classe Padrão De / Para Efeito Financeiro

1 0063443-3 ANGELO MAXIMO FERREIRA GONCALVES

2ª/V 2ª/VI 08/10/2018

2ª/VI 1ª/I 08/04/2020

1ª/I 1ª/II 08/10/2021

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

Macapá-AP, 9 de novembro de 2022 
SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
 
HASH: 2022-1109-0010-9454
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PROCESSO N° 0034.0586.1873.0032/2022 EXTRATO 
DE CONTRATO N° 0084/2022

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS - EAP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0084/2022

OBJETO: Contratação da MARGARETE DO SOCORRO 
MENDONÇA GOMES, CPF nº 209.041.692-00, com 
vínculo com o Estado do Amapá, para ministrar a 
Disciplina: “GESTÃO ESTRATÉGICA”, atendendo os 
candidatos classificados no Concurso Público – Grupo 
Gestão Governamental, referente ao edital 001/2018, 
conforme especificações constantes neste Contrato.

Nº DO PROCESSO: 0034.0586.1873.0032/2022 - EAP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: “Caput” do Artigo 25, c/c 
Artigo 13, VI da Lei 8.666/93, Lei 1775/2013, Decreto nº 
6.254, de 05/11/2013, e Decreto nº 0470/2018.

CONTRATANTE: Escola de Administração Pública do 
Amapá - EAP.

CONTRATADA: MARGARETE DO SOCORRO 
MENDONÇA GOMES.

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.787,56 (Dois mil, 
setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis 
centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Prazo de vigência do 
Contrato deverá iniciar na data da sua assinatura, e 
vigorará pelo prazo de execução dos serviços de instrutoria 
avençados no prazo de realização da Disciplina, com 
eficiência legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, tendo início e vencimento 
em dias de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o último, desde que mantidas as condições mais 
vantajosas para a administração.

ASSINATURA:

Contratante: DREISER DE ALMEIDA ALENCAR.
Diretor Presidente da EAP

Contratada: MARGARETE DO SOCORRO MENDONÇA 
GOMES.

Macapá, 01 de novembro de 2022.
DREISER DE ALMEIDA ALENCAR
Diretor-Presidente

HASH: 2022-1109-0010-9325

PROCESSO N° 0034.0586.1873.0030/2022 EXTRATO 
DE CONTRATO N° 0085/2022 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS - EAP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0085/2022

OBJETO: Contratação da senhora REGINA CELIS 
MARTINS FERREIRA, CPF nº 167.732.252-72, com 
vínculo com o Estado do Amapá, para “CONSULTORIA 
DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DA 
PGE, INDICADORES DE GESTAO - MATRIZ DE 
INDICADORES - PLANO DE MONITORAMENTO”, 
conforme especificações constantes neste Contrato.

Nº DO PROCESSO: 0034.0586.1873.0030/2022 - EAP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: “Caput” do Artigo 25, c/c 
Artigo 13, VI da Lei 8.666/93, Lei 1775/2013, Decreto nº 
6.254, de 05/11/2013, e Decreto nº 0470/2018.

CONTRATANTE: Escola de Administração Pública do 
Amapá - EAP.

CONTRATADA: REGINA CELIS MARTINS FERREIRA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 12.000,00 (Doze mil reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Prazo de vigência do 
Contrato deverá iniciar na data da sua assinatura, e 
vigorará pelo prazo de execução dos serviços de instrutoria 
avençados no prazo de realização da Consultoria, com 
eficiência legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, tendo início e vencimento 
em dias de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o último, desde que mantidas as condições mais 
vantajosas para a administração.

ASSINATURA:

Contratante: DREISER DE ALMEIDA ALENCAR.
Diretora Presidente da EAP

Contratado: REGINA CELIS MARTINS FERREIRA.

Macapá, 05 de outubro de 2022.
DREISER DE ALMEIDA ALENCAR
Diretor-Presidente

HASH: 2022-1109-0010-9238

PROCESSO N° 0034.0586.1873.0029/2022 EXTRATO 
DE CONTRATO N° 0086/2022

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS - EAP
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 0086/2022

OBJETO: Contratação da senhora TABITA LUZ DOS 
SANTOS DA TRINDADE, CPF nº 342.373.212-15, 
com vínculo com o Estado do Amapá, para ministrar a 
Disciplina: “ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS: Estrutura 
e Tipos (de Atividade, de Ocorrência, de Estudo ou de 
Pesquisa etc)” atendendo os candidatos classificados 
no Concurso Público – Grupo Gestão Governamental, 
referente ao edital 001/2018, conforme especificações 
constantes neste Contrato.

Nº DO PROCESSO: 0034.0586.1873.0029/2022 - EAP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: “Caput” do Artigo 25, c/c 
Artigo 13, VI da Lei 8.666/93, Lei 1775/2013, Decreto nº 
6.254, de 05/11/2013, e Decreto nº 0470/2018.

CONTRATANTE: Escola de Administração Pública do 
Amapá - EAP.

CONTRATADA: TABITA LUZ DOS SANTOS DA 
TRINDADE.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.689,51 (Mil, seiscentos e 
oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Prazo de vigência do 
Contrato deverá iniciar na data da sua assinatura, e 
vigorará pelo prazo de execução dos serviços de instrutoria 
avençados no prazo de realização da Disciplina, com 
eficiência legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, tendo início e vencimento 
em dias de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o último, desde que mantidas as condições mais 
vantajosas para a administração.

ASSINATURA:

Contratante: DREISER DE ALMEIDA ALENCAR.
Diretor Presidente da EAP

Contratado: TABITA LUZ DOS SANTOS DA TRINDADE.

Macapá, 07 de novembro de 2022.
DREISER DE ALMEIDA ALENCAR 
Diretor-Presidente

HASH: 2022-1109-0010-9219

PROCESSO N° 0034.0586.1873.0031/2022 EXTRATO 
DE CONTRATO N° 0087/2022

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
CONTRATOS E CONVÊNIOS - EAP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0087/2022

OBJETO: Contratação da senhora FRANCINETE 

CARDOSO LOBATO, CPF nº 397.106.532-53, com 
vínculo com o Estado do Amapá, para ministrar 
a Disciplina:  “PLANEJAMENTO E GESTÃO DE 
LOGÍSTICA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO”, atendendo 
os candidatos classificados no Concurso Público – Grupo 
Gestão Governamental, referente ao edital 001/2018, 
conforme especificações constantes neste Contrato.

Nº DO PROCESSO: 0034.0586.1873.0031/2022 - EAP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: “Caput” do Artigo 25, c/c 
Artigo 13, VI da Lei 8.666/93, Lei 1775/2013, Decreto nº 
6.254, de 05/11/2013, e Decreto nº 0470/2018.

CONTRATANTE: Escola de Administração Pública do 
Amapá - EAP.

CONTRATADA: FRANCINETE CARDOSO LOBATO.

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.830,93 (Dois mil, 
oitocentos e trinta reais e noventa e três centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Prazo de vigência do 
Contrato deverá iniciar na data da sua assinatura, e 
vigorará pelo prazo de execução dos serviços de instrutoria 
avençados no prazo de realização da Disciplina, com 
eficiência legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, tendo início e vencimento 
em dias de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o último, desde que mantidas as condições mais 
vantajosas para a administração.

ASSINATURA:

Contratante: DREISER DE ALMEIDA ALENCAR.
Diretor Presidente da EAP

Contratado: FRANCINETE CARDOSO LOBATO.

Macapá, 09 de novembro de 2022.
DREISER DE ALMEIDA ALENCAR                                                                                                                  
Diretor-Presidente

HASH: 2022-1109-0010-9237

PROCESSO N° 0034.0586.1873.0032/2022 EXTRATO 
DE CONTRATO N° 0088/2022

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS - EAP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0088/2022

OBJETO: Contratação do senhor PREBEN ELKJAER 
LARSEN NASCIMENTO PICANÇO, CPF nº 930.324.712-
49, com vínculo com o Estado do Amapá, para ministrar 
a Disciplina: “REDAÇÃO COM FOCO NA ELABORAÇÃO 
DE DOCUMENTOS OFICIAIS”, atendendo os candidatos 
classificados no Concurso Público – Grupo Gestão 
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Governamental, referente ao edital 001/2018, conforme 
especificações constantes neste Contrato.

Nº DO PROCESSO: 0034.0586.1873.0032/2022 - EAP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: “Caput” do Artigo 25, c/c 
Artigo 13, VI da Lei 8.666/93, Lei 1775/2013, Decreto nº 
6.254, de 05/11/2013, e Decreto nº 0470/2018.

CONTRATANTE: Escola de Administração Pública do 
Amapá - EAP.

CONTRATADO: PREBEN ELKJAER LARSEN 
NASCIMENTO PICANÇO.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.893,99 (Mil, oitocentos e 
noventa e três reais e noventa e nove centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Prazo de vigência do 
Contrato deverá iniciar na data da sua assinatura, e 
vigorará pelo prazo de execução dos serviços de instrutoria 
avençados no prazo de realização da Disciplina, com 
eficiência legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, tendo início e vencimento 
em dias de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o último, desde que mantidas as condições mais 
vantajosas para a administração.

ASSINATURA:

Contratante: DREISER DE ALMEIDA ALENCAR.
Diretor Presidente da EAP

Contratado: PREBEN ELKJAER LARSEN NASCIMENTO 
PICANÇO.

Macapá, 09 de novembro de 2022.
DREISER DE ALMEIDA ALENCAR
Diretor-Presidente

HASH: 2022-1109-0010-9234

PROCESSO N° 0034.0586.1873.0034/2022 EXTRATO 
DE CONTRATO N° 0089/2022

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVÊNIOS - EAP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0089/2022

OBJETO: Contratação do senhor OSMANDO JESUS 
BRASILEIRO, CPF nº 987.201.805-78, com vínculo 
com o Estado do Amapá, para ministrar a Disciplina: 
“COMUNICAÇÃO OFICIAL”, atendendo os candidatos 
classificados no Concurso Público – Grupo Gestão 
Governamental, referente ao edital 001/2018, conforme 
especificações constantes neste Contrato.

Nº DO PROCESSO: 0034.0586.1873.0034/2022 - EAP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: “Caput” do Artigo 25, c/c 
Artigo 13, VI da Lei 8.666/93, Lei 1775/2013, Decreto nº 
6.254, de 05/11/2013, e Decreto nº 0470/2018.

CONTRATANTE: Escola de Administração Pública do 
Amapá - EAP.

CONTRATADO: OSMANDO JESUS BRASILEIRO.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.393,35 (Mil trezentos e 
noventa e três reais e trinta e cinco centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O Prazo de vigência do 
Contrato deverá iniciar na data da sua assinatura, e 
vigorará pelo prazo de execução dos serviços de instrutoria 
avençados no prazo de realização da Disciplina, com 
eficiência legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, tendo início e vencimento 
em dias de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o último, desde que mantidas as condições mais 
vantajosas para a administração.

ASSINATURA:

Contratante: DREISER DE ALMEIDA ALENCAR.
Diretor Presidente da EAP

Contratado: OSMANDO JESUS BRASILEIRO.

Macapá, 25 de outubro de 2022.
DREISER DE ALMEIDA ALENCAR
Diretor-Presidente

HASH: 2022-1109-0010-9331

PORTARIA N° 066/2022-SIAC/SUPERFACIL

Concede férias anuais a servidores atuantes em âmbito 
do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão/Super 
Fácil.
 
A Diretora Geral do Sistema Integrado de Atendimento 
ao Cidadão/SIAC, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo Decreto nº 2097/2017, de 06 de junho de 
2017 e,

CONSIDERANDO que a Escala Anual de Férias é 
elaborada pela Unidade de Pessoal/NAF, com base 
nas informações encaminhadas das diversas Unidade 
deste SIAC/Super Fácil, nos termos do Art.9º do decreto 
Estadual nº.4278 de 16 de novembro de 2021, publicado 
no DOE nº.7544,
 
CONSIDERANDO a necessidade de publicação mensal 
da relação de férias de servidores, nos termos do Art.13 
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2, para viajar da sede de suas atribuições em Macapá, 
até a Cidade de Belém/PA, com objetivo de participar 
do Simpósio Coleções Cientificas e a Construção do 
Conhecimento e do 57º Congresso de Medicina Tropical, 
no período de 09 a 17/11/2022. Sem ônus para o Instituto.

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

Macapá, 09 de Novembro de 2022.
ELIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA PENAFORT
Diretora – Presidente em Exercício

HASH: 2022-1109-0010-9332

P O R T A R I A  N º 188/2022-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 4754, de 03 
de Novembro de 2022 e tendo em vista o teor do Memo 
nº 250201.0077.2734.0026/2022 – LASA/EPA de 03 de 
Novembro de 2022.

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento da servidora, 
VALDENIRA FERREIRA DOS SANTOS, Pesquisadora, 
para viajar da sede de suas atribuições em Macapá, 
até a Cidade de Salvador/BA, com objetivo de tratar da 
publicação do livro do Projeto Cartas SAO, no período de 
11 a 15/11/2022. Sem ônus para o Instituto.

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

Macapá, 09 de Novembro de 2022.
ELIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA PENAFORT
Diretora – Presidente em Exercício

HASH: 2022-1109-0010-9353

P O R T A R I A  N º189/2022-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 4754, de 03 
de Novembro de 2022 e tendo em vista o teor do Memo 
nº 250201.0077.2734.0026/2022 – LASA/EPA de 03 de 
Novembro de 2022.

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento da servidora, 
VALDENIRA FERREIRA DOS SANTOS, Pesquisadora, 
para viajar da sede de suas atribuições em Macapá, até 

do decreto Estadual nº.4278 de 16 de novembro de 2021, 
publicado no DOE nº.7544,
 
RESOLVE:
           
Art. 1º - Conceder férias anuais aos servidores abaixo 
relacionados, no mês de novembro/2022

Servidor Período
Ana Paula Santos da Silva 01 a 30.11.2022

Clean Carlos Marques 01 a 30.11.2022

Cleida Gurjão de Moraes 24.11 a 23.12.2022

Derlane de Nazare Santiago Pereira 01 a 30.11.2022

Deucimara dos Anjos Assunção 01 a 30.11.2022

Edna Maria Pantoja 03.11 a 02.12.2022

Igo Ramon de Souza Brito 01 a 30.11.2022

Iraci Costa da Fonseca 01 a 30.11.2022

Kalil Tamiozzo Quintas 01 a 30.11.2022

Kelly Leao Machado 01 a 30.11.2022

Oriane Arakuya Tiriyo Kaxuyana 01 a 30.11.2022

Paulo Monte Verde Moura 01 a 30.11.2022

Rafaela de Souza Soares 01 a 30.11.2022
       
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete da Diretora Geral do Sistema Integrado de 
Atendimento ao Cidadão.
Macapá-AP, 01 de novembro de 2022.
LUZIA BRITO GRUNHO
Diretora Geral/SIAC/SUPERFACIL
Decreto nº 2097/2017

HASH: 2022-1109-0010-9393

Instituto de Pesquisas Científicas e

Tecnológicas do Estado do Amapá

P O R T A R I A  N º 187/2022-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 4754, de 03 de 
Novembro de 2022 e tendo em vista o teor do Memo nº 
250201.0077.2711.0171/2022 – LABENMED/EPA de 07 
de Novembro de 2022.

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento da servidora, JOSIANE 
NOGUEIRA MULLER, Gerente Geral do Projeto 
“Laboratório de Entomologia Médica”, Código CDS-
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a Cidade de São Paulo/SP, com objetivo de participar da 
Sustentabilidade dos Oceanos a convite do Coordenador 
Cátedra da UNESCO no Brasil, no período de 15 a 
17/11/2022. Sem ônus para o Instituto.

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

Macapá, 09 de Novembro de 2022.
ELIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA PENAFORT
Diretora – Presidente em Exercício

HASH: 2022-1109-0010-9355

P O R T A R I A  N º190/2022-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 4754, de 03 
de Novembro de 2022 e tendo em vista o teor do Memo 
nº 250201.0077.2734.0026/2022 – LASA/EPA de 03 de 
Novembro de 2022.

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento da servidora, 
VALDENIRA FERREIRA DOS SANTOS, Pesquisadora, 
para viajar da sede de suas atribuições em Macapá, 
até a Cidade de Brasília/DF, com objetivo de tratar de 
assuntos relativo a publicação de artigo sobre indicadores 
ambientais, no período de 17 a 19/11/2022. Sem ônus 
para o Instituto.

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

Macapá, 09 de Novembro de 2022.
ELIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA PENAFORT
Diretora – Presidente em Exercício

HASH: 2022-1109-0010-9328

P O R T A R I A  N º191/2022-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 4754, de 03 
de Novembro de 2022 e tendo em vista o teor do Memo 
nº 250201.0077.2951.0015/2022 – GERCO/EPA de 07 de 
Novembro de 2022.

RESOLVE:

Art.1º - Designar o deslocamento do servidor, ORLENO 
MARQUES DA SILVA JUNIOR, Gerente Geral do Projeto 
“Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro do 

Estado do Amapá – GERCO-AP”, Código CDS-2, para 
viajar da sede de suas atribuições em Macapá, até a 
Cidade de Minas Gerais/MG, com objetivo de participar 
do trabalho de campo onde serão feitas coletas de água e 
sedimento na Bacia do Rio Paraopeba, no período de 17 
a 31/11/2022. Sem ônus para o Instituto.

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

Macapá, 09 de Novembro de 2022.
ELIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA PENAFORT
Diretora – Presidente em Exercício

HASH: 2022-1109-0010-9354

Agência Reguladora de Serviços

Públicos do Amapá

ATA Nº 011/2022 - REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA 
COLEGIADA DA ARSAP.

Ata n° 011/2022 de Reunião Ordinária da Diretoria 
Colegiada da Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados do Estado do Amapá – ARSAP.

Às 10 horas do dia 07 de novembro do ano 2022, na 
sala dos Diretores da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do Estado do Amapá – ARSAP, 
reuniram-se ordinariamente, em regime colegiado, os 
senhores Jaime da Silva Penante – Diretor Econômico-
Financeiro e Paulo Roberto Távora de Mendonça – 
Diretor Técnico-Operacional (ressalvados os Decretos n° 
4743 e 4744 de 2022/GEA, que abordam da ausência do 
Diretor-Presidente titular Odival Monterrozo, para tratar 
de assuntos pessoais no período de 03 a 08/11/2022, 
bem como sobre a acumulação dos cargos de Diretor 
Técnico Operacional e Diretor-Presidente da ARSAP 
pelo Sr. Paulo Roberto durante o impedimento do 
titular, respectivamente), tendo ainda a participação 
do Assessor Jurídico da ARSAP, Sr. Rodrigo Monteiro 
Pedro, para deliberarem, conforme previsto em edital 
convocatório publicado no Diário Oficial n° 7.783, sobre 
a Contratação de assessoria e consultoria especializadas 
em regulação de serviços públicos de saneamento 
básico (abastecimento de água e esgotamento sanitário) 
- Ofício n° 200204.0077.3509.0037/2022 – CTRFEF/
ARSAP, tendo, na oportunidade, sido comunicadas a 
participação dos servidores Raphael Moreira e Andrew 
Ferreira no evento “Seminário Nacional de TIC para 
Gestão Pública(SECOP)”, que ocorrerá nos dias 24 
e 25 do corrente mês na cidade de Curitiba/PR, bem 
como, o convite do Ministério Público do Estado do 
Amapá para a participação desta Reguladora na reunião 
de apresentação do TEDPLAN, que ocorrerá no dia 
08/11/2022 na sala de reuniões da Procuradoria-Geral 
de Justiça, e ainda sobre a realização da 1ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Titulares, a ocorrer no dia 25 
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do corrente mês nas dependências desta Agência, e 
após as referidas comunicações, foi abordado o tema 
da pauta, para o qual foram desenvolvidas arguições e 
manifestações dos diretores, que então decidiram pelo 
adiamento das tratativas necessárias e decisões acerca 
do item para o momento, vez que, unanimemente, os 
diretores presentes consideram indispensável a presença 
completa da Diretoria Colegiada para o ato, observando 
também a necessidade de realizar uma reunião técnica 
entre os Diretores, equipe técnica e demais envolvidos 
no tema para alinhamento de informações e demandas 
provenientes, dando vez ao item “O que ocorrer”, este que 
não teve temas abordados, e nada mais havendo para ser 
tratado na ocasião, às 10h30 da presente data, o Diretor-
Presidente em exercício, Sr. Paulo Távora, declarou 
encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos 
e determinando que fosse lavrada a presente Ata, na 
qual anoto ainda que toda documentação pertinente e a 
gravação da reunião em mídia encontram-se à disposição 
para consultas na Sede da ARSAP, bem como nos 
endereços eletrônicos https://www.instagram.com/tv/
Ckqa93LIjw_/?igshid=YmMyMTA2M2Y= e https://arsap.
portal.ap.gov.br/noticia/0711/11-ordf-reuniao-ordinaria-
da-diretoria-colegiada-da-arsap-discute-contratacao-de-
consultoria-especializada, que depois de lida e achada 
conforme, esta Ata vai assinada pelos Diretores Membros 
e por mim, Jordhana de Jesus Monteiro - Assessora 
Técnica/ADI - ARSAP e Secretária Executiva da Diretoria 
Colegiada desta Agência, que secretariei a reunião.

Jordhana de Jesus Monteiro – Secretária

Paulo Roberto Távora de Mendonça – Diretor-
Presidente em exercício
Diretor Técnico-Operacional

Jaime da Silva Penante – Diretor Econômico-Financeiro

HASH: 2022-1109-0010-9395

PORTARIA ARSAP Nº 059 DE 09 DE NOVEMBRO 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 Designar a servidora PATRÍCIA DE CASSIA DA 
SILVA BRITO, Ocupante do Cargo de Coordenadora 
Técnica de Regulação e Fiscalização Econômica-
Financeira – FGS 3, para exercer em substituição, o Cargo 
de Diretor Econômico-Financeiro – 70% do Subsídio 
4, durante o impedimento do titular JAIME DA SILVA 
PENANTE, que se afastará para participar do “Seminário 
Sustentabilidade Econômico Financeira da Prestação de 
Serviços MRSU – Desafios e Perspectivas do Município 

de Belém” e “Reunião das Agências Associadas à ABAR 
da Região Norte” no período de 08 a 11 de novembro de 
2022.

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: 2022-1109-0010-9350

Superintendência de Vigilância

em Saúde

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
004/2022 NL/SVS.

PROCESSO SIGA Nº 000037/SVS/2022     
     
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 
SUBSTRATO CROMOGÊNICO DEFINIDO ONPG-MUG 
PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS e E.coli, 
CARTELA PARA QUANTIFICAÇÃO DE COLIFORMES, 
SUBSTRATO CROMOGÊNICO PARA DETECÇÃO DE 
ENTEROCOCCUS e SUBSTRATO CROMOGÊNICO 
PARA DETECÇÃO DE Pseudomonas aeruginosa , para 
atender as necessidades do SETOR DE MICROBIOLOGIA 
DE PRODUTOS REGULADOS

ADJUDICADO:  IDEXX BRASIL LABORATORIOS 
LTDA.

CNPJ sob o nº 00.377.455/0001-20.

VALOR TOTAL: R$ 89.834,70 – (oitenta e nove mil e 
oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes, 
da contratação do objeto deste Termo correrão à conta 
dos recursos: Fonte 216, Elemento de despesa: 33.90.30, 
Programa: 2616, Ação: 0022.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, I da Lei 8.666/93, e suas 
alterações posteriores
Aprovo e Ratifico os termos deste Termo de Inexigibilidade, 
nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/1993Lei 8.666/93 e 
alterações.

EM:08/11/2022

Margarete do Socorro Mendonça Gomes
Superintendente/SVS-AP
Decreto 2532

Senhora Superintendente,
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Justifica-se a presente despesa em favor da empresa 
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA, na modalidade 
de contratação direta, com fulcro no art. 25, inciso I, 
da Lei da Lei 8.666/93 e suas alterações, levando em 
consideração que a Diretoria Executiva de Vigilância 
Laboratorial – DEVL/LACEN/SVS, já possui equipamento 
compatível com as cartelas da marca IDEXX.

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 
de competição, em especial:

I - Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência 
de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação 
ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes;

Considerando ainda, por se tratar de aquisição de 
material de consumo, este em que há inviabilidade 
de competição, pela existência de equipamento da 
marca, devidamente atestado a sua exclusividade de 
fornecimento por órgão de registro comercial, conforme 
declaração de exclusividade nº 019/2022, constante nos 
autos processuais, verificando-se a notória subsunção da 
previsão legal acima transcrita ao objeto da contratação 
em tela.

Ademais, a contratação é de grande relevância para 
a Diretoria Executiva de Vigilância Laboratorial DEVL/
LACEN/SVS.

Considerando que a aquisição é essencial para  as rotinas 
de prestação de serviço dos produtos sujeitos ao controle 
sanitário e ambiental que, além de dar apoio às ações 
das Vigilâncias Sanitárias Estadual, municipais, ANVISA 
e Ministério Público, realizando análises em águas e 
alimentos de diversas categorias, também participa de 
programas nacionais como VIGIÁGUA, PARA e Teste de 
Proficiência, onde são analisadas a presença ou ausência 
de coliformes totais e termotolerantes (principal indicação 
de contaminação fecal) que visa monitorar a potabilidade 
da água estabelecida na legislação vigente. Trata-se da 
aquisição de material de consumo para uso do Setor De 
Microbiologia De Produtos Regulados/LACEN, de acordo 
com a estimativa média de consumo e com a devida 
autorização e aprovação da Autoridade competente.

Considerando a necessidade de aquisição de 
SUBSTRATO CROMOGÊNICO DEFINIDO ONPG-MUG 
PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS e E. coli, 
CARTELA PARA QUANTIFICAÇÃO DE COLIFORMES, 
SUBSTRATO CROMOGÊNICO PARA DETECÇÃO DE 
ENTEROCOCCUS e SUBSTRATO CROMOGÊNICO 
PARA DETECÇÃO DE Pseudomonas aeruginosa, itens 
que suprirão demanda de reposição e suporte a atividades 
assistências do SVS-DEVL-NAPR.

Considerando o funcionamento adequado de serviços 
prestados pelo NAPR/DEVL/SVS, em virtude do 
indispensável apoio as ações de vigilância sanitária e 
ambiental para o atendimento das atividades de políticas 
públicas neste Estado do Amapá. Restou claro idoneidade 
por parte da empresa.

Informamos ainda, que o mesmo valor praticado pela 
referida empresa está compatível com o fornecimento 
para outros órgãos públicos conforme comprovantes 
constantes neste Processo 00037/SVS/2021, atendendo 
o artigo 26, § Único, inciso II da Lei 8666/93.

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 
17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 
único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro 
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e 
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, 
como condição para a eficácia dos atos.  

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 
artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos:

II - Razão da escolha do fornecedor ou exe

III - justificativa do preço.

O preço praticado pelo fornecedor IDEXX BRASIL 
LABORATORIOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 
00.377.455/0001-20, informamos ainda, que a referida 
empresa comprovou que pratica o mesmo valor 
do mercado com outros órgãos públicos conforme 
comprovantes (notas fiscais), constantes neste Processo 
00037/SVS/2021, atendendo o artigo 26, § Único, inciso 
III da Lei 8666/93.

CONCLUSÃO

Neste sentido, faz se necessário contratar uma empresa 
que se enquadre no texto positivado, conforme o art. 
25, I, da Lei Federal n° 8666, de 1993, que trata da 
inexigibilidade de licitação em decorrência da aquisição 
de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo da referida lei que define devendo 
a comprovação de exclusividade ser feita através de 
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do 
local em que se realizaria a licitação, e, ainda, preenche 
os requisitos necessitados para esta Superintendência, 
com isso, em face do objeto singular a ser contratado, foi 
escolhida a empresa, IDEXX BRASIL LABORATORIOS 
LTDA inscrito no CNPJ sob o nº 00.377.455/0001-20, pois 
a mesma, conforme documentos constados aos autos do 
processo, possui, larga experiência no mercado.

Pelo exposto, para salvaguardar os interesses da 
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Administração desta Superintendência, e demonstrada à 
hipótese incidente deste Ato Administrativo, submetemos 
a presente justificativa para apreciação da Senhora 
Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado do 
Amapá, bem como a sua publicação no Diário Oficial 
do Estado do Amapá, para cumprimento do disposto no 
Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Macapá-AP, 08 de novembro de 2022.            

Solange Sacramento Costa
Presidente CPL/SVS
Portaria 036/2022-GAB/SVS
P/ Railene nonato
Secretária da CPL/SVS
Portaria 036/2022- GAB/SVS

HASH: 2022-1109-0010-9222

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

RATIFICO nos termos do artigo 25, ICISO I da Lei Federal nº 8.666/93 a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 
004/2022-NL/SVS, que tem como AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SUBSTRATO CROMOGÊNICO 
DEFINIDO ONPG-MUG PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS e E.coli, CARTELA PARA QUANTIFICAÇÃO 
DE COLIFORMES, SUBSTRATO CROMOGÊNICO PARA DETECÇÃO DE ENTEROCOCCUS e SUBSTRATO 
CROMOGÊNICO PARA DETECÇÃO DE Pseudomonas aeruginosa , para atender as necessidades do SETOR DE 
MICROBIOLOGIA DE PRODUTOS REGULADOS. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SVS/AP, 
em favor da proponente, IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA, CNPJ: 00.377.455/0001-20, no valor total de R$ 
89.834,70 (oitenta e nove mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), com base Art. 25, I, da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer Jurídico 699/2022- PLCC/PGE/AP, e tendo em vista os 
elementos que instruem o processo SIGA Nº 00037/SVS/2021.
 

ITEM Descrição UND. CÓD. SIGA QTD VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$

1

Substrato cromogênico definido ONPG – MUG 
para detecção enzimática de coliformes totais 

e E. coli de água (metodologia aprovada 
e descrita no Standard Methods for Water 

and Wasterwater, última edição) em 24 
horas pelo desenvolvimento de coloração 

amarela e observação de fluorescência, sem 
necessidade da adição de outros reagentes 
para confirmação. Embalagem:  caixa com 
200 unidades para 100ml, incubação 24hs, 

compatíveis com as cartelas de quantificação 
dos coliformes.

CX 026581 11 2.220,00  24.420,00

2

Cartela para quantificação de coliformes e E. 
coli de forma fácil, rápida e exata; a amostra é 
automaticamente dividida em porções corretas, 
quando vedada pelo Quanti-Tray Sealer PLUS. 

Cartela plástica aluminizada estéril com 97 
poços de 2 tamanhos diferentes, caixa com 100 

unidades.

CX 00026582 22 2.758,35 60.683,70 

3

Substrato cromogênico para detecção 
enzimática de Enterococos (metodologia 

aprovada por órgão oficial) utiliza um 
indicador de nutrientes que fluoresce quando 
metabolizado por enterococcus. A presença 
do grupo enterococcus, que é um subgrupo 
de Streptococcus fecais, serve como valioso 

indicador bacteriano para determinar a 
extensão da contaminação fecal. Característica: 
caixa com 20 unidades para 100mL de amostra, 

incubação 24hs, compatíveis com as cartelas 
de quantificação dos enterococos.

CX 00026583 0303 759,00 2.277,00 

4

Substrato cromogênico para detecção 
enzimática especificamente de Pseudomonas 
aeruginosa em água (metodologia aprovada 
por órgão oficial) pela fluorescência azul que 
indica um resultado positivo reduzindo o risco 
de falsos positivos de organismos não alvos. 
Característica: caixa com 20 unidades para 

100 mL de amostra, incubação de 24 hs, 
compatíveis com cartelas de quantificação

CX 00026584 0303 818,00 2.454,00
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MACAPÁ/AP. 09/11/2022
MARGARETE DO SOCORRO MENDONÇA GOMES
Superintendente/SVS-AP
 Decreto 2532/2022.

HASH: 2022-1109-0010-9236

Amapá Previdência

PORTARIA Nº 282/2022 – AMPREV

A Diretora Presidente da Amapá Previdência - AMPREV, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4672, de 27 de outubro de 2022 e 
considerando o ofício nº 130204.0077.1547.2255/2022 – 
GABINETE/AMPREV;

RESOLVE:

Designar o servidor Jorge Alberto Silva de Assis, Chefe 
da Divisão de Contabilidade da Amapá Previdência/
AMPREV para responder em substituição pela Diretoria 
Financeira e Atuarial – DIFAT/AMPREV, durante o 
impedimento do Titular Diego da Silva Campos, 
que entrará em gozo de férias, no período de 21/11 a 
10/12/2022.

Macapá/AP, 09 de novembro de 2022.
Jussara Keila Houat
Diretora Presidente em substituição
Decreto nº 4672/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9333

PORTARIA Nº 283/2022 - AMPREV

A Diretora Presidente da Amapá Previdência - AMPREV, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4672, de 27 de outubro de 2022, conforme 
o ofício nº 130204.0077.1550.0146/2022– COFISPREV/
AMPREV.

RESOLVE:

Designar a colaboradora Bruna Mangas Salomão, 
Analista Previdenciária da Amapá Previdência - AMPREV, 
para responder em substituição pela função de Secretária 
do Conselho Fiscal da Amapá Previdência - COFISPREV, 
durante o impedimento da Titular Josilene de Souza 
Rodrigues, que entrará em gozo de férias, no período de 
16 a 25 de novembro de 2022.

Macapá/AP, 09 de novembro de 2022.
Jussara Keila Houat
Diretora Presidente em substituição
Decreto nº 4672/2022

HASH: 2022-1109-0010-9292

RESOLUÇÃO Nº 11/2022-CEP/AP           

O Presidente do Conselho Estadual de Previdência do 
Estado do Amapá - CEP/AP, no uso das suas atribuições 
legais, com fundamento nos arts. 102, caput, e 103, V, 
XIII da Lei nº 0915/2005, e art. 5º c/c o inciso II do art. 18, 
ambos do Regimento Interno do CEP/AP,

Considerando a apresentação do Requerimento Conjunto 
de autoria dos Conselheiros: Gilmar Santa Rosa Barbosa, 
José Casemiro de Souza Neto, Helielson do Amaral 
Machado, Jackson Rubens de Oliveira, Elias Ferreira 
Rodrigues, Álvaro de Oliveira Corrêa Júnior, Juliano 
de Andrade Araújo e William Tavares da Silva, no 
qual solicitam esclarecimentos concernentes a questões 
de natureza técnico/administrativas que culminaram no 
atraso, descontinuidade ou desistência das urgentes e 
necessárias Certificações dos Conselheiros, Presidente, 
Diretores e Servidores da AMPREV, além da urgente e 
necessária mudança de Certificação, para elevação do 
nível de categoria da Instituição AMPREV, de Nível II para 
o Nível III,

Considerando, o que Conselho Estadual de Previdência, 
na 8ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 18 de 
outubro de 2022, deliberou à unanimidade, por  receber 
o Documento de autoria da ex- Servidora Luana Picanço 
de Sousa Braga, o qual foi apresentado pelo Conselheiro 
William Tavares da Silva, para que seja encaminhado à 
Diretoria Executiva da Amapá Previdência, a qual compete 
apurar se há elementos de autoria e materialidade, 
para abertura, em tese, de procedimento administrativo 
sindicante ou disciplinar,

Considerando ainda, a proposta de gratificação aos 
Membros da Comissão de Sindicância, apresentada pela 
Diretoria Executiva da Amapá Previdência, com base 
legal no §1º, do art. 18 do Código de Conduta e da Política 
de Sanções da Amapá Previdência, o Conselho Estadual 
de Previdência, na 10ª Reunião Ordinária, realizada no 
dia 27 de outubro de 2022, deliberou, pela aprovação 
da proposta de gratificação aos Membros da Comissão 
de Sindicância, nos termos apresentados pela Diretoria 
Executiva da Amapá Previdência,
 
RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o pagamento de gratificação pelo exercício 
das funções de Presidente e Membros da Comissão de 
Sindicância, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) 
mensal, a serem pagos no prazo designado para apuração 
e conclusão dos trabalhos.
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Parágrafo único. Os Membros da Comissão farão jus 
ao recebimento integral da gratificação se concluída 
a apuração no período de 60 (sessenta) dias, devida 
inclusive em caso de prorrogação.

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

Macapá-AP, 08 de novembro de 2022.
Rubens Belnimeque de Sousa
Presidente do Conselho Estadual de Previdência do 
Estado do Amapá             

Gilmar Santa Rosa Barbosa
Vice-Presidente do Conselho Estadual de Previdência do 
Estado do Amapá

HASH: 2022-1109-0010-9220

Departamento Estadual de

Trânsito do Amapá

PORTARIA N° 1659/2022 DETRAN/AP, DE 09 DE 
NOVEMBRO DE 2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 4426 de 07 de Outubro de 2022, tendo em 
vista o teor do Processo n° 0053.0771.2341.0015/2022 
- DAF /DETRAN– OFICIO INTERNO. Nº 
200205.0077.3889.0002/2022 CSINAL - DETRAN

R E S O L V E:

ART 1º - DESIGNAR os servidores, CARLOS ABSALÃO 
DA SILVA, Diretor Técnico, MARCUS VINICIUS P. DA 
SILVA, Coordenador de Infraestrutura, SAMANTHA 
FRANCO SERRA, Analista Administrativo e SIMONE 
CÉLIA DA SILVA ASSUMPÇÃO, Coordenadora de 
Sinalização para se deslocarem da sede de suas 
atribuições funcionais na cidade de MACAPÁ/AP até o 
Município de OIAPOQUE/AP, com o objetivo de realizar 
visita técnica no CIRETRAN e vistoria técnica no CFC 
Equador Oiapoque e CFC São Cristóvão Oiapoque, no 
período de 16 á 20 de Novembro de 2022.

ART 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
expedição.

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

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN-AP
 
HASH: 2022-1109-0010-9300

PORTARIA N°1660/2022 DETRAN/AP 09 DE 
NOVEMBRO DE 2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITODO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 4426 de 07 de Outubro de 2022, tendo em 
vista o teor do Processo n° 0053.0829.2341.0009/2022– 
OFÍCIO INTERNO. Nº 200205.0077.2339.0099/2022 – 
DOP/DETRAN-AP.

R E S O L V E:

ART.1º RETIFICAR a Portaria n° 1551/2022-DETRAN/
AP, de 31 de Outubro de 2022, publicado no Diário Oficial 
do Estado do Amapá nº 7.782, em 31 de Outubro de 2022, 
que passa a vigorar com a seguinte alteração:

Onde se lê:

ART 1º-, no período de 04 á 10 de Dezembro 2022...

Leia-se:

ART 1º - no período de 11 á 17 de Dezembro 2022...

ART 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
expedição Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN-AP

HASH: 2022-1109-0010-9336

PORTARIA Nº 1661/2022 DE 09 DE NOVEMBRO DE 
2022

A Diretora-Presidente do DEPARTAMENTO ESTADUAL 
DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por meio do Decreto 
Estadual nº 4426, de 07 de outubro de 2022, com base 
no disposto nos arts. 159, 162 e 165, da Lei Estadual nº 
0066/93.

Considerando o teor do ofício nº 347/2022 CCOND-
DETRAN/AP, referente à apuração de irregularidades 
cometidas na prova teórica no CIRETRAN-SANTANA, 
autorizo a instauração do Processo Administrativo nº. 
014.010836/2022, visando apurar os fatos.

Considerando a necessidade de designar comissão para 
os trabalhos de apuração.

RESOLVE:

I - Constituir Comissão de Processo Administrativo de 
Sindicância, com a incumbência de, no prazo de 60 
(sessenta) dias, apurar as responsabilidades pelos fatos 
relatados e eventualmente, outras infrações conexas que 
surgirem no decorrer das apurações.
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II - Designar os servidores MARCO ANTONIO DAGHER 
TEIXEIRA, LANA PATRICIA LAMARÃO CANTÃO E 
PIETRO FUMASONI BIONDI para, sob a presidência do 
primeiro, integrarem a Comissão epigrafada.

III – Deliberar que os membros da Comissão poderão 
reporta-se diretamente aos demais órgãos da 
Administração Pública, em diligências necessárias à 
instrução processual.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP

HASH: 2022-1109-0010-9373

PORTARIA Nº 1662/2022 – DETRAN/AP, DE 09 DE 
NOVEMBRO DE 2022.

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 4426 de 07 
de outubro de 2022 e Decreto nº 5.237 de 30 de dezembro 
de 2010 que cria o Estatuto do DETRAN-AP;

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual n° 1.453, de 
11 de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP 
em Autarquia e suas alterações;

CONSIDERANDO os incisos I e IX do Art.22 da Lei 9.503 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO, o disposto no Art. 7º, inciso II da 
Resolução n° 780/2019, do Conselho Nacional de 
Trânsito;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n° 
081/2020-DETRAN/AP, a qual regulamenta o 
credenciamento, atualização anual de credenciamento e 
descredenciamento de empresas estampadoras de Placa 
de Identificação Veicular – PIV no âmbito do Departamento 
Estadual de Trânsito do Amapá-DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a documentação 
apresentada pela empresa S G A EVANGELISTA, sob o 
nome fantasia AMAPÁ PLACAS, CNPJ: 01.846.977/0001-
97, protocolada neste Departamento através do 
Documento Avulso 214127/2022 em 17/10/2022 que, 
solicita o seu descredenciamento junto ao DETRAN/AP 
uma vez que não tenha mais interesse em estampagem 
de placa no Estado do Amapá.

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR A PEDIDO, nos termos da PORTARIA 

Nº 097/2020-DETRAN/AP de 07/02/2020, com validade 
de 05 (cinco) anos, referente ao Credenciamento de 
Empresa de Placas de Identificação Veicular-PIV, S. G. 
A. EVANGELISTA sob o CNPJ: 01.846.977/0001-97 com 
o endereço situado na Rua Adilson José Pinto Pereira, n° 
1119, CEP 68.908-571, Bairro: São Lázaro, Macapá /AP.

Art. 2º - Esta Portaria será revogada a pedido a partir 
da data de 17 de outubro de 2022, tornando sem efeito 
qualquer tramite ou emissão de PIV.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP

HASH: 2022-1109-0010-9348

PORTARIA Nº 1663/2022-DETRAN/AP, DE 09 DE 
NOVEMBRO DE 2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

RESOLVE:

I – Instaurar o Processo Administrativo nº 014.009473/2022, 
com fins de aplicar as penalidades de suspensão do direito 
de dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro 
na Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor 
do(a) condutor(a) IURY DE SOUZA MORAES, com 
registro de CNH nº 05971655674; em razão da prática, 
em tese, da infração prevista no artigo 165A do Código 
de Trânsito Brasileiro - CTB, fato registrado no AUTO DE 
INFRAÇÃO nº AJ00058639, de 15 de Novembro de 2018, 
autuado pelo DETRAN-AP.

II – Constituir Comissão de Processo Administrativo, 
composta pelos servidores Marco Antônio Dagher 
Teixeira, Lana Patrícia Lamarão Cantão e Pietro 
Fumasoni Biondi, sob a presidência do primeiro, os 
demais como membros, dando cumprimento ao item 
precedente;

III – Deliberar que os membros da Comissão poderão 
reportar-se diretamente ao condutor e servidores, em 
diligências necessárias à instrução processual;

IV – O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) 
dias, admitida a prorrogação por igual período ou a 
continuidade excepcional, ambas mediante motivação.
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Publique-se, registre-se e cumpra-se.

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9375

RESOLUÇÃO Nº. 001/CF/DETRAN-AP-2021

ASSUNTO

APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO

Aprovação do Regimento Interno, em 
reunião extraordinária realizada, em 14 de 

setembro de 2021.

 
O CONSELHO FISCAL do Departamento Estadual de 
Trânsito do Amapá – DETRAN -  AP, no uso de suas 
atribuições legais;

CONSIDERANDO, o estabelecido no Art. 12 da Lei. Nº 
1.453, de 11 de fevereiro  de 2010;

CONSIDERANDO, o disposto no Decreto 5.237 de 30 de 
Dezembro de 2010;

CONSIDERANDO, o teor da ATA da reunião extraordinária 
realizada em 14/09/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR, O REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO FISCAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 
DE TRÂNSITO  DO   AMAPÁ – DETRAN, referente ao 
exercício de 2021.

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

De ciência e publique-se.
MACAPÁ-AP, 15 de Setembro  de 2021.
 
HASH: 2022-1109-0010-9284

REGIMENTO INTERNO - CONSELHO FISCAL – 
DETRAN - AP

Dispõe sobre as diretrizes de funcionamento, composição 
e competências do Conselho Fiscal da DETRAN - AP.

CAPÍTULO I – OBJETO

Art. 1º O Conselho Fiscal, órgão responsável pela 
fiscalização dos atos Contábeis, Administrativos, 
Patrimoniais, Financeiros e Orçamentários, e pela 
verificação do cumprimento dos seus deveres legais e 
estatuários, deve atuar pautado nas boas práticas de 
governança corporativa.

Art. 2º Os membros do Conselho Fiscal devem atuar em 
estrita observância ao Constituição Federal, art. 37, XIX, 
art. 70 a 74 CF/88;  a lei Estadual  nº .1453, de 11 de 
Fevereiro  de 2010, Decreto 5237 de 30 de .dezembro  
de 2010.

Art. 3º O Conselho Fiscal deve fixar as regras 
procedimentais das reuniões, de forma a garantir que as 
discussões e as decisões sobre os assuntos em pauta 
ocorram de forma justa, democrática, transparente e 
eficaz, prevalecendo os princípios do profissionalismo, da 
formalidade e da prestação de contas.

CAPÍTULO II – COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO E MANDATO

Art. 4º O Conselho Fiscal, órgão colegiado de funcionamento 
permanente, é responsável pela fiscalização dos atos 
Contábeis, Administrativos, Patrimoniais, Financeiros e 
Orçamentários, e pela verificação do cumprimento dos 
seus deveres legais, buscando através dos princípios 
de governança corporativa – transparência, equidade 
e prestação de contas – contribuir para o melhor 
desempenho da autarquia.

Art.5º O Conselho Fiscal do DETRAN AP é composto por 
3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, 
indicados da seguinte forma:

§ 1º   - Dois membros serão indicados pela Controladoria 
Geral do Estado – CGE;

- Dois membros serão indicados pela Secretaria de Estado 
da Infraestrutura – SEINF e;
- Dois membros serão indicados pelo Departamento 
Estadual de Trânsito – DETRAN .AP

2º Os dois membros indicados acima serão na ordem de 
um titular e um suplente.

§ 3º A eleição dos membros do Conselho Fiscal observará 
ao disposto na Lei nº 1.453, de 11 de Fevereiro de 2010 
e nas demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

§ 4º Na primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal, os 
membros escolherão o seu Presidente, ao qual caberá 
dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro 
no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.

§ 5º Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em 
seus cargos, independentemente da assinatura do termo 
de posse, desde a respectiva nomeação.

Art. 6º O prazo de atuação dos membros do Conselho 
Fiscal será de 4 (quatro) anos, permitidas apenas  1(uma) 
recondução.

§ 1º Atingido o limite a que se refere o caput deste artigo, 
somente será permitido o retorno do Conselheiro Fiscal do 
DETRAN Amapá depois de decorrido período equivalente 
a um prazo de atuação.
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§ 2º Findo o mandato, o membro do Conselho Fiscal 
permanecerá no exercício da função até a investidura do 
novo titular.

Art. 7º A vacância do cargo de Conselheiro Fiscal dar-
se-á por destituição, renúncia, impedimento comprovado, 
perda do cargo ou outras hipóteses previstas em lei.

§ 1º O Conselheiro Fiscal que deixar de comparecer, sem 
justificativa formal, a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 
a 3 (três) intercaladas, ordinárias ou extraordinárias, nos 
últimos 12 (doze) meses, perderá o cargo.

§ 2º Nas hipóteses de vacância previstas no caput deste 
artigo do membro titular, o suplente assumirá o cargo até 
a eleição do novo titular.

§ 3º A perda do cargo não elide a responsabilidade civil, 
penal e administrativa a que estejam sujeitos os membros 
do Conselho Fiscal, em virtude do descumprimento de 
suas obrigações durante o mandato.

§ 4º A renúncia do Conselheiro Fiscal ao cargo deve 
ser feita por escrito e encaminhada ao Presidente do 
Conselho Fiscal, com cópia para a Secretaria de Gabinete 
do DETRAN AP, para as providências cabíveis.

§ 5º Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos 
em suas ausências ou impedimentos eventuais pelos 
respectivos suplentes.

Art. 8º Os membros do Conselho Fiscal poderão ser 
destituídos pelos respectivos órgãos que fizeram a 
indicação, a qualquer tempo, sendo responsáveis, na 
forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados Agência 
Amapá no exercício de suas funções.

Art. 9º A remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal, além do reembolso, obrigatório, das despesas 
de locomoção e estada necessárias ao desempenho da 
função, será fixada, anualmente, pela Diretoria do Detran 
Amapá e não excederá, em nenhuma hipótese, a 10% 
(dez por cento) da remuneração mensal média do Diretor 
Presidente do Detran Amapá, nos termos da Lei nº 9.292, 
de 12 de julho de 1996.

Paragrafo Único. Os membros do Conselho Fiscal, terão 
remuneração condicionada autorização em lei estadual.

CAPÍTULO III – COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

SEÇÃO I – DO CONSELHO FISCAL DA AGÊNCIA 
AMAPÁ.

Art. 10º As competências e as atribuições conferidas por 
lei ao Conselho Fiscal constituem deveres indeclináveis 
e indelegáveis, cabendo aos conselheiros fiscais a 
responsabilidade por seu não cumprimento.

Art. 11º Sem prejuízo das competências e atribuições 

fixadas na lei e no Estatuto Social do Detran Amapá, 
compete ao Conselho Fiscal:

I. Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o 
cumprimento de seus deveres legais e estatutários;

II. Examinar e opinar sobre as demonstrações contábeis 
do exercício social, inclusive sobre o Relatório de 
Administração, fazendo constar no seu parecer as 
informações complementares que julgar necessárias ou 
úteis à deliberação do Presidente do Detran Amapá.

III. Opinar sobre as propostas dos órgãos de administração 
relativas à modificação  aos planos de investimento ou ao 
orçamento de capital, à destinação dos resultados, bem 
como sobre transformação;

IV. Denunciar, por qualquer de seus membros, aos 
órgãos de administração e, se estes não adotarem as 
providências necessárias para a proteção dos interesses 
da Autarquia, aos Órgãos de Controle Federal e Estadual, 
os erros, as fraudes ou os crimes que descobrirem, bem 
como sugerir providências úteis do Detran Amapá

V. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete 
e as demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pelo Detran Amapá;

VI. Pronunciar-se sobre assuntos de sua atribuição que 
lhe forem submetidos pelo Conselho de Administração ou 
pela Presidência do Detran  Amapá;

VII. Acompanhar a execução patrimonial, financeira e 
orçamentária, podendo examinar livros e quaisquer outros 
documentos e requisitar informações;

VIII. Assistir às reuniões do Conselho Administração ou 
da Diretoria Executiva em que se deliberar a respeito de 
assuntos sobre os quais deva opinar;

IX. Convocar reunião com o Conselho Administração 
quando julgar necessário;

X. Convocar o Conselho Administração, se os órgãos da 
administração retardarem por mais de 1 (um) mês essa 
convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem 
motivos graves ou urgentes;

XI. Examinar o Relatório Anual do Controle Interno e o 
Plano Anual de Auditoria Interna;

XII. Aprovar  seu Regimento Interno e seu Plano de 
Trabalho anual  do Controle Interno;

XIII. Acompanhar a celebração de contrato de gestão 
autorizado pelo Conselho Administração, bem como a 
execução dos Convênios celebrados pelo  Detran AP;

XIV. Fiscalizar o cumprimento do limite de participação 
da autarquia no custeio dos benefícios de assistência à 
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inclusive convocação das Assembleias Gerais 
ordinárias e extraordinárias e, quando couber, atribuir 
responsabilidades e prazos; e

XII. Cumprir e fazer cumprir este Regimento e as 
demais disposições legais e regulamentares acerca do 
funcionamento do Conselho Fiscal.

CAPÍTULO IV – SECRETARIA-EXECUTIVA DO 
CONSELHO FISCAL

Art. 13º. As atividades de secretaria ao Conselho Fiscal 
serão desempenhadas por um empregado ocupante de 
Função e ou cargo de Confiança de Assessoria, a quem 
cabe:

I. Providenciar a convocação para as reuniões do 
Conselho, dando conhecimento aos conselheiros fiscais 
e eventuais participantes do local, horário e pauta do dia;

II. Organizar e distribuir a pauta dos assuntos a serem 
tratados em cada reunião, juntando os documentos 
necessários;

III. Disponibilizar documentação, ler expedientes e anotar 
as deliberações para fim de registro em ata;

IV. Secretariar as reuniões, lavrar as atas das reuniões e 
disponibilizá-las aos conselheiros fiscais para aprovação 
e assinatura;

V. Intermediar, entre o Conselho e os diversos órgãos 
da empresa, o fluxo de documentos, demandas, 
recomendações e orientações;

VI. Propor, até o dia 30 de Dezembro de cada ano, o 
calendário de reuniões para o exercício seguinte;

VII. Elaborar correspondências para assinatura do 
Presidente e demais membros do Conselho Fiscal;

VIII. Interagir com os conselheiros fiscais para prestar 
informações pertinentes ao exercício do cargo;

IX. Providenciar documentação pessoal dos conselheiros 
fiscais para realização de cadastro e efetivo exercício do 
cargo;

X. Viabilizar o acesso dos conselheiros fiscais às 
instalações do DETRAN-AP, aos diretórios e sistemas 
informatizados de apoio ao processo decisório do 
Conselho Fiscal;

XI. Realizar a conformidade formal da documentação 
relativa aos assuntos a serem submetidos ao Conselho 
Fiscal;

XII. Assessorar, sob demanda dos conselheiros fiscais, 
na análise técnica dos assuntos de pauta submetidos à 
apreciação do Conselho Fiscal;

saúde e de previdência complementar;

XV. Acompanhar a execução do Programa de 
Investimentos assim como o endividamento de curto, 
médio e longo prazo; e

XVI. Exercer essas atribuições durante eventual liquidação 
do Detran Amapá.

XVII. Emitir parecer sobre as propostas orçamentárias 
anuais e plurianuais, bem como em assuntos pertinentes a 
sua área de atuação, a pedido do Conselho Administração;

§ 1º O Plano de Trabalho, de periodicidade anual e cunho 
obrigatório, conterá matérias relacionadas à função 
fiscalizatória do colegiado, de caráter geral e específico 
da empresa.

§ 2º O Plano de Trabalho deverá ser aprovado na primeira 
reunião do Conselho Fiscal que se realizar após a eleição 
de seu Presidente, e poderá ser alterado, ao longo de sua 
vigência, pela concordância da maioria de seus membros.

SEÇÃO II – DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

Art. 12º. Compete ao Presidente do Conselho Fiscal:

I. Convocar e presidir as reuniões;

II. Aprovar e submeter a pauta dos assuntos aos 
conselheiros fiscais;

III. Orientar os trabalhos, mantendo em ordem os debates, 
bem como solucionar questões de ordem suscitadas nas 
reuniões;

IV. Assegurar que os conselheiros fiscais recebam 
informações completas e tempestivas para o exercício de 
suas funções;

V. Apurar as votações e proclamar os resultados, 
buscando consenso nas decisões do colegiado;

VI. Requisitar documentos ou informações necessárias 
ao exercício do cargo de Conselheiro Fiscal;

VII. Encaminhar, a quem de direito, as decisões, as 
manifestações e as recomendações do Conselho Fiscal, 
permitida a delegação desta atividade para a Secretaria-
Executiva;

VIII. Autorizar, consultado o colegiado, a participação de 
terceiros nas reuniões do Conselho Fiscal;

IX. Apresentar voto de qualidade nas votações que 
resultarem em empate;

X. Assinar correspondências a cargo do Conselho Fiscal;

XI. Formalizar providências deliberadas em reunião, 
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Art. 17º. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 
2 (duas) vezes a cada semestre e, extraordinariamente, 
sempre que se fizer necessário, por convocação de seu 
Presidente, por solicitação do Presidente do Conselho de 
Administração, do Diretor-Presidente do Detran Amapá 
ou de qualquer de seus membros e sempre que for 
necessário para exame de documentos e demonstrações 
financeiras.

§ 1º O Conselho Fiscal deliberará de forma colegiada, 
devendo suas decisões serem encaminhadas buscando 
o consenso ou a expressão da maioria de opiniões em 
reuniões normalmente convocadas e instaladas.

§ 2º O Conselheiro Fiscal que tiver opinião divergente pode 
fazer o registro em ata de sua posição, fundamentando-a.

§ 3º As reuniões ocorrerão, preferencialmente, de forma 
presencial, sendo facultada eventual participação por Audi 
conferência, videoconferência ou qualquer outro meio que 
possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade 
do voto, que será considerado válido para todos os efeitos 
legais e incorporado à respectiva ata.

§ 4º As reuniões ordinárias serão programadas em 
calendário anual, permitindo-se ajuste de data e horário, 
para se ter assegurado o quórum necessário ou, por 
solicitação de membro do colegiado, autorizada pelo 
Presidente do Conselho Fiscal.

§ 5º As reuniões extraordinárias ocorrerão sempre que 
se fizerem necessárias, inclusive em datas coincidentes 
com as reuniões ordinárias, observado o quórum 
mínimo, devendo ser convocadas, preferencialmente, 
com antecedência igual ou superior a 2 (dois) dias úteis, 
cabendo ao Presidente do Conselho decidir sobre a 
redução desse prazo nos casos de urgência.

§ 6º As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por 
maioria de votos, com a presença de, no mínimo, 2 (dois) 
de seus membros, cabendo ao Presidente da reunião, 
além de voto comum, o de qualidade.

§ 7º O Conselheiro que não se julgar suficientemente 
esclarecido sobre a matéria poderá pedir vista do 
documento ou adiamento da discussão, desde que antes 
de iniciada a votação.

§ 8º Na hipótese prevista no § 7º, o prazo de vista 
concedido será de, no máximo, até a reunião seguinte.

§ 9º Antes de encerrada a votação, qualquer um dos 
conselheiros fiscais que já tenha proferido o seu voto 
poderá requerer ao Presidente a reconsideração, 
consignando-se na ata esta circunstância e o novo voto 
proferido.

§ 10. Na impossibilidade de comparecimento do membro 
titular do Conselho Fiscal será convocado o seu suplente.

XIII. Adotar as ações para assegurar o agendamento dos 
assuntos a serem pautados para a reunião nos prazos 
previstos neste Regimento;

XIV. Informar as decisões, manifestações e 
recomendações do colegiado para as áreas responsáveis 
pelo assunto submetido;

XV. Acompanhar eventuais pendências e reportá-las aos 
membros do Conselho Fiscal; e

XVI. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas 
pelo Presidente do Conselho Fiscal.

CAPÍTULO V – REQUISITOS, IMPEDIMENTOS E 
RESPONSABILIDADES

Art. 14º. Os membros do Conselho Fiscal do Detran Amapá 
deverão atender aos seguintes critérios obrigatórios:

I. Ser pessoa natural, residente no País e de reputação 
ilibada;

II. Ter formação acadêmica compatível com o exercício da 
função, conforme normas vigentes;

Art. 15º. Os membros do Conselho Fiscal ao assumirem 
suas funções e durante o prazo de gestão ou atuação, 
prestarão declaração de bens, anualmente renovada, ou 
autorização para acesso à sua declaração de ajuste anual 
do Imposto de Renda, quando necessário.

§ único. As cópias das declarações de bens deverão ser 
remetidas à Comissão de Ética dos respectivos órgãos 
de origem.

Art. 16º. O membro do Conselho Fiscal não participará das 
discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam 
conflito de interesses ou nepotismo, na forma da lei.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, 
os assuntos serão deliberados em reunião especial, 
exclusivamente convocada sem a presença do Conselheiro 
Fiscal impedido, ou, ainda, podendo estes assuntos serem 
transferidos para o final da reunião, abrindo-se uma pauta 
específica para discussão e deliberação, ocasião em que 
será dispensada a participação do Conselheiro impedido.

§ 2º Nas situações previstas no § 1º deste artigo, os 
assuntos deliberados na reunião especial deverão ser 
registrados em ata específica.

§ 3º Será assegurado ao Conselheiro Fiscal impedido 
o acesso à ata de reunião e aos documentos anexos 
referentes às deliberações, após as devidas assinaturas, 
no prazo de até 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO VI – REUNIÕES E DELIBERAÇÕES DO 
CONSELHO FISCAL
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Conselho Fiscal, em via original, meio eletrônico ou mídia, 
com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis da data 
prevista para as reuniões ordinárias e, preferencialmente, 
de 2 (dois) dias úteis para as reuniões extraordinárias.

§ 3º Não serão admitidos assuntos extra pauta para 
apreciação do Conselho Fiscal, salvo se, a critério do 
colegiado, forem considerados relevantes e/ou urgentes 
e estiverem acompanhados da devida documentação.

§ 4º Os membros do Conselho Fiscal poderão convocar 
ou convidar terceiros para assistir ou participar das 
suas reuniões, mediante autorização do seu Presidente, 
visando prestar informações ou esclarecimentos sobre o 
assunto pautado.

§ 5º Na situação prevista no § 4º, os empregados 
convocados ou convidados permanecerão na reunião 
somente durante o período em que sua participação for 
necessária ou que o Conselho Fiscal julgar conveniente.

Art. 20º. Os trabalhos durante a reunião obedecerão, 
preferencialmente, à seguinte ordem:
I. Verificação da existência de quórum;

II. Lavratura de ata para consignar eventual inexistência 
de quórum;

III. Abertura da reunião;

IV. Comunicados e informes do Presidente do Conselho 
e/ou dos conselheiros fiscais;

V. Leitura, discussão e decisão de pendências de atas de 
reuniões anteriores, inclusive assinatura da ata;

VI. Realização das apresentações técnicas dos assuntos 
em pauta;

VII. Discussão e votação;

VIII. Sugestões e recomendações; e

IX. Encerramento da reunião.

Art. 21º. As reuniões do Conselho Fiscal serão registradas 
em ata, de forma clara e objetiva, devendo conter as 
seguintes informações:

I. Local e data;

II. Participantes da reunião;

III. Principais assuntos e discussões;

IV. Responsabilidades atribuídas e prazos fixados;

V. Recomendações e sugestões; e

VI. Decisões proferidas.

§ 11. Nos casos de impossibilidade de comparecimento 
do Presidente do Conselho, ocorrerá eleição de outro 
Conselheiro titular para presidi-la e, em situação da 
presença de 2 (dois) suplentes, 1 (um) deles será eleito 
para conduzir a reunião.

§ 12. As ausências de qualquer membro do Conselho 
Fiscal às reuniões deverão ser justificadas, por escrito, 
antecipadamente à data da reunião, a fim de que seu 
suplente possa ser convocado tempestivamente, cabendo 
aos demais membros do Conselho acatar ou não os 
motivos alegados para a ausência e proceder o registro 
em ata.

Art. 18º. Para o desempenho de suas atividades, o 
Conselho Fiscal utilizará, dentre outros que se fizerem 
necessários, os seguintes instrumentos:

I. Ata: documento administrativo que registra os assuntos 
debatidos durante a reunião, as manifestações, as 
opiniões, as decisões e as recomendações, bem como as 
responsabilidades atribuídas, os prazos fixados, dentre 
outras informações pertinentes;

II. Apresentação: forma esquematizada de prestar 
informações sobre assuntos levados à apreciação e à 
decisão do Conselho Fiscal;

III. Informe: assunto com impacto corporativo submetido 
para conhecimento e sugestões do Conselho Fiscal, 
podendo resultar, conforme o caso, em uma tomada de 
decisão; e

IV. Parecer: instrumento pelo qual o Conselho Fiscal presta 
contas de suas atividades ao Conselho de Administração 
e a Diretoria do Detran  Amapá, assim como emite opinião 
sobre os temas previstos em lei, como modificação 
do capital social, planos de investimento ou orçamento 
de capital, destinação dos resultados, transformação, 
incorporação, fusão ou cisão da empresa, dentre outros 
que se fizerem necessários ao desempenho de suas 
atribuições.

Art. 19º. A pauta das reuniões será aprovada previamente 
pelo Presidente do Conselho Fiscal ou, na sua ausência 
ou impedimento, pelos demais conselheiros fiscais e 
disponibilizada aos conselheiros fiscais com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias úteis para as reuniões ordinárias 
e, preferencialmente, de 2 (dois) dias úteis para as 
reuniões extraordinárias.

§ 1º A Secretaria-Executiva adotará as ações necessárias 
para assegurar que o Presidente e os membros do 
Conselho Fiscal recebam, na íntegra, por meio eletrônico 
ou mídia, a documentação referente aos assuntos a 
serem examinados, observados os prazos estabelecidos 
no caput deste artigo.

§ 2º A documentação relativa aos assuntos pautados 
deverá ser entregue pelas áreas à Secretaria-Executiva do 
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solidária, mas dela se exime o membro dissidente que 
fizer consignar sua divergência em ata da reunião e a 
comunicar ao Conselho de Administração e à Diretoria 
Executiva do Detran  Amapá.

Art. 26º. É dever de todo Conselheiro Fiscal, além 
daqueles previstos no Estatuto Social do Detran Amapá e 
na legislação aplicável:

I. Comparecer às reuniões previamente preparadas para 
discutir e opinar sobre as matérias que constam na pauta;

II. Participar ativa e diligentemente das reuniões;

III. Tomar parte das discussões e votações, pedindo vista 
da matéria, se julgar necessário, durante a discussão e 
antes da votação;

IV. Manter sigilo, na forma da legislação aplicável, sobre 
toda e qualquer informação relativa a ato ou fato relevante 
aos quais tenha acesso privilegiado em razão do exercício 
do cargo de Conselheiro, até a sua divulgação ao 
mercado, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso 
dos profissionais e terceiros que lhes prestem assessoria, 
sob pena de responder solidariamente com estes pelo 
ato que contribuir para a sua indevida divulgação ou na 
hipótese de descumprimento;

V. Informar ao colegiado, previamente à reunião, todo e 
qualquer tipo de conflito de interesse, real ou potencial, 
direto ou indireto, que possa ter quanto aos assuntos 
submetidos à sua apreciação;

VI. Preservar sua independência e imparcialidade em seus 
julgamentos e decisões, visando sempre ao interesse da 
empresa;

VII. Enviar à Comissão de Ética, anualmente, declaração 
com informações sobre situação patrimonial, participações 
societárias, atividades econômicas ou profissionais e 
indicação sobre a existência de cônjuge, companheiro ou 
parente, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, no exercício de atividades 
que possam suscitar conflito de interesses;

VIII. Comunicar por escrito à Comissão de Ética, o 
exercício de atividade privada ou o recebimento de 
propostas de trabalho que pretende aceitar, contrato ou 
negócio no setor privado, ainda que não vedadas pelas 
legislações vigentes, estendendo-se esta obrigação pelo 
período de 06 (seis) meses, contados da data da dispensa, 
exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, 
salvo quando expressamente autorizado, pela Comissão 
de Ética;

IX. Dar ciência ao colegiado acerca de consulta formulada 
à Comissão de Ética sobre eventuais situações de conflito 
de interesses ou de nepotismo;

X. Zelar pela adoção de boas práticas de governança 

§ 1º Os votos contrários, as abstenções, os 
posicionamentos com ressalvas e as eventuais 
pendências existentes relativas aos assuntos apreciados 
também serão registrados em ata.

§ 2º Compete ao colegiado decidir quanto à validação ou 
à alteração da categorização das informações registradas 
nas atas de reunião do Conselho Fiscal, em conformidade 
com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o 
normativo interno do   Detran   Amapá   que regulamenta 
a Classificação de Ativos de Informação.

§ 3º A Secretaria-Executiva disponibilizará, em até 10 
(dez) dias corridos da data da reunião, a minuta da ata 
aos conselheiros fiscais, que terão prazo de 5 (cinco) dias 
corridos para exame e indicação de eventuais correções, 
salvo o disposto no artigo 14 deste Regimento.

Art. 21º. A assinatura e o encaminhamento para publicação 
das atas de reunião do Conselho Fiscal deverão ocorrer 
até o final do mês subsequente à realização da reunião.

Art. 22º. É de responsabilidade do Gabinete Institucional 
da Diretoria Executiva:

Providenciar a guarda e a publicação das atas de reunião 
do Conselho Fiscal no portal corporativo do Detran  Amapá, 
em observância à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, e legislações correlatas; e

Providenciar a disponibilização das atas, após a 
assinatura, para os órgãos de fiscalização e de controle, 
quando solicitado, e demais órgãos da empresa, devendo 
ser dada ciência à Secretaria-Executiva.

CAPÍTULO VIII – DEVERES E VEDAÇÕES

Art. 24º. Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos 
deveres dos administradores de que tratam os artigos 153 
a 156 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 
suas alterações posteriores e respondem pelos danos 
resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres 
e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação 
da lei ou do Estatuto Social do Detran Amapá

§ 1º Os membros do Conselho Fiscal deverão exercer 
suas funções no exclusivo interesse da empresa, 
considerando-se abusivo o exercício da função com o 
fim de causar dano à empresa, ou ao seu acionista ou 
aos administradores, ou de obter, para si ou para outrem, 
vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa 
resultar, prejuízo para a empresa, seu acionista ou 
administradores.

§ 2º O membro do Conselho Fiscal não é responsável 
pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles 
foi conivente, ou se concorrer para a prática do ato.

§ 3º A responsabilidade dos membros do Conselho 
Fiscal por omissão no cumprimento de seus deveres é 
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cumprimento de suas funções legais e estatutárias.

Parágrafo único. O espírito cooperativo deve ter por meta 
manter o necessário fluxo de informações e salvaguardar 
os interesses da empresa e do seu acionista, devendo-
se garantir, por outro lado, a independência do Conselho 
Fiscal com relação a quaisquer outros órgãos do Detran 
Amapá

Art. 29º. Não cabe ao Conselho Fiscal aprovar quaisquer 
políticas empresariais, assim como interferir em questões 
relacionadas com estratégias de gestão, não podendo, 
contudo, se omitir na sugestão de medidas aos órgãos da 
administração voltadas à mitigação de riscos e à redução 
de prejuízos para a empresa.

Art. 30º. O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer de seus 
membros, poderá solicitar:

À Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração 
esclarecimentos ou informações, desde que relativas à 
sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de 
demonstrações financeiras ou contábeis especiais; e
À Auditoria Independente, à Auditoria Interna e ao Comitê 
de Auditoria esclarecimentos ou informações que julgar 
necessárias, assim como a apuração de fatos específicos.
Art. 31º. O Conselho Fiscal poderá, para apurar fato cujo 
esclarecimento seja necessário ao desempenho de suas 
funções, formular, com justificativa, questões a serem 
respondidas por perito e solicitar à Diretoria Executiva 
que indique, para esse fim, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, 3 (três) peritos, que podem ser pessoas físicas ou 
jurídicas, de notório conhecimento na área em questão, 
entre os quais o Conselho Fiscal escolherá 1 (um), cujos 
honorários serão pagos pelo DETRAN-AP.

Art. 32º. O Conselho Fiscal poderá reunir-se 
periodicamente com a Auditoria Interna ou com o Comitê 
de Auditoria para tratar assuntos de interesse comum 
e, em especial, nos momentos críticos relativamente 
à interpretação quanto à relevância e à importância de 
informações produzidas pela DETRAN-AP.

Art. 33º. As reuniões técnicas,  entre o Conselho Fiscal 
e a Auditoria Interna e Independente para discussão 
de assuntos de interesse comum, como parte das 
atividades normais desses órgãos, devem ser realizadas, 
preferencialmente, sem a presença dos membros do: 
Conselho Deliberativo e  Diretoria Executiva.

Art. 34º. O Conselho Fiscal poderá reunir-se 
periodicamente com o Conselho Deliberativo para tratar 
de assuntos de interesse comum, objetivando apoio 
e auxílio mútuos na compreensão dos temas críticos 
que podem afetar o processo decisório da autarquia, 
além daqueles determinados pela lei sobre os quais os 
conselheiros fiscais devam obrigatoriamente opinar.

Art. 35º. Os membros do Conselho Fiscal, ou ao menos 1 
(um) deles, deverão comparecer às reuniões da Diretoria 

corporativa pela empresa;

XI. Realizar a autoavaliação anual de desempenho; e

XII. Cumprir e fazer cumprir este Regimento e as 
demais disposições legais e regulamentares acerca do 
funcionamento do Conselho Fiscal.

Art. 27º. Os membros do Conselho Fiscal devem atuar com 
lealdade, zelo, diligência e urbanidade, mantendo reserva 
sobre os negócios da empresa, sendo-lhes vedado, sem 
prejuízo de outras vedações contidas no Estatuto Social 
do Detran Amapá e na legislação aplicável:

I. Praticar atos de liberalidade às custas da empresa;

II. Receber de terceiros, direta ou indiretamente, qualquer 
modalidade de vantagem pessoal, em razão do exercício 
do cargo, sem previsão estatutária ou autorização da 
Presidência da Detran Amapá;

III. Usar, em benefício próprio ou de terceiros, com ou 
sem prejuízo à empresa, as oportunidades comerciais e 
de investimento de que tenha conhecimento em razão do 
exercício do cargo de Conselheiro;

IV. Tomar por empréstimo recursos, bens ou créditos da 
empresa, ou usá-los, em proveito próprio, de sociedade 
em que tenham interesse ou de terceiros, sem prévia 
autorização da Presidência do Detran Amapá ou do 
Conselho de Administração;

V. Omitir-se no exercício ou proteção de direitos da 
empresa ou, visando à obtenção de vantagens, para si 
ou para terceiros, deixar de aproveitar oportunidades de 
negócio de interesse da empresa;

VI. Adquirir, para revender com lucro, bem ou direito 
que saibam necessário ao Detran Amapá, ou que esta 
tencione adquirir;

VII. Valer-se de informação relevante que ainda não tenha 
sido divulgada para conhecimento do mercado para obter, 
para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou 
venda de valores mobiliários; e

VIII. Intervir em qualquer operação social em que tiver 
interesse conflitante com o da empresa, bem como na 
deliberação que a respeito tomarem os administradores, 
cumprindo-lhes cientificá-los do seu impedimento e fazer 
consignar, em ata de reunião a natureza e extensão do 
seu interesse.

CAPÍTULO IX – RELACIONAMENTO DO CONSELHO 
FISCAL COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DO DETRAN-AP.

Art. 28º. O Conselho Fiscal deve manter estreito e produtivo 
relacionamento com o Conselho de Administração, a 
Diretoria Executiva, a Auditoria Interna, os Auditores 
Independentes e o Comitê de Auditoria, visando ao 
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número de conta corrente, banco e agência, telefones 
residencial, comercial e celular, e regime de trabalho;

III. Curriculum resumido para veiculação no portal 
corporativo da Detran Amapá.

VI. Foto ou produzi-la junto à área de comunicação 
empresarial, destinada a figurar no portal corporativo da 
Detran Amapá;

VII. Declaração de desimpedimento, incluindo potencial 
conflito de interesses oriundo de participação em outras 
empresas, seja como conselheiro, membro de comitê ou 
executivo.

Parágrafo único. Os membros do Conselho Fiscal, e 
seus suplentes, devem firmar Termo de Adesão, conforme 
modelo constante do Anexo 1 deste Regimento, devendo 
tal documento permanecer arquivado na empresa 
enquanto estes mantiverem vínculo com a mesma e por, 
no mínimo, 5 (cinco) anos após a sua destituição.

Art. 40º. Os conselheiros fiscais devem participar, 
na posse e anualmente, de treinamentos específicos 
disponibilizados direta ou indiretamente pela DETRAN-
AP sobre:

I. Transparência na Administração;

II. Divulgação de informações;

III. Controle interno;

IV. Código de Ética, Conduta e Integridade;

V. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; e

VI. Demais temas relacionados às atividades da Agência 
Amapá.

§ 1º É vedada a recondução do Conselheiro Fiscal que não 
participar de nenhum treinamento anual disponibilizado 
pelo Detran  Amapá nos últimos 2 (dois) anos.

§ 2º Os Conselheiros Fiscais devem participar, ainda, de 
atividades de ambientação oferecidas pela empresa.

Art. 41º. O atendimento às disposições deste Regimento 
e da legislação pertinente deve ser comprovado por meio 
de documentação mantida na sede do Detran Amapá pelo 
prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, contados a partir do 
último dia de mandato.

Art. 42º. Os casos omissos e as eventuais dúvidas de 
interpretações ou alterações dos dispositivos deste 
Regimento serão apreciadas e decididas pelo Conselho 
Fiscal do Detran  Amapá

Macapá-AP, 14 de setembro de 2021.

HASH: 2022-1109-0010-9302

Executiva, sempre que solicitado, e responder aos 
pedidos de informações formulados pelo seu acionista.

§ único. Os pareceres e as representações do 
Conselho Fiscal, ou de qualquer um de seus membros, 
poderão ser apresentados e lidos na Assembleia Geral, 
independentemente de publicação e ainda que a matéria 
não conste da pauta do dia.

Art. 36º. Os membros do Conselho Fiscal deverão 
participar das reuniões do Conselho de Administração ou 
da Diretoria Executiva em que se deliberar a respeito de 
assuntos sobre os quais devam opinar.

Art. 37º. A ausência do Conselheiro Fiscal às reuniões 
mencionadas nos artigos 33 e 34 caracteriza omissão no 
cumprimento do seu dever, ensejando responsabilidade 
na forma da Legislação relacionada.

Art. 38º. Os órgãos de administração da Agência Amapá, 
representados pelo Conselho Deliberativo e pela Direção 
Superior, são obrigados, por meio de comunicação 
formal, a colocar à disposição dos membros em exercício 
do Conselho Fiscal:

I. Na data da instalação do Conselho Fiscal: cópia do 
Estatuto Social do  DETRAN-AP, do Código de Ética, 
Conduta e Integridade e das políticas corporativas do 
DETRAN-AP;

II. No prazo de 10 (dez) dias da assinatura: cópia das atas 
de reuniões;

No prazo de 15 (quinze) dias do recebimento: cópia dos 
balancetes e das demais demonstrações financeiras, 
elaboradas periodicamente, bem como dos relatórios de 
execução do orçamento; e

Quaisquer outros documentos, normativos e relatórios 
necessários ao desempenho das atribuições do Conselho 
Fiscal, independentemente de solicitação.

Parágrafo único. O Conselho de Administração e 
a Diretoria Executiva prestarão apoio necessário ao 
funcionamento efetivo do Conselho Fiscal, provendo-o dos 
meios indispensáveis à consecução de suas atribuições 
legais e providenciando a obtenção, junto a seus órgãos, 
das informações julgadas necessárias para a atuação do 
colegiado.

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39º. O Conselheiro Fiscal eleito deverá providenciar, 
para fins de cadastro e de efetivo exercício do cargo, a 
seguinte documentação e/ou informações:

I. Cópia da carteira de identidade,  CPF e tipo sanguíneo;

II. Número do PIS/PASEP, endereços residencial e 
comercial com CEP, e-mails profissional e pessoal, 
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gravíssima, sujeitando o infrator (a) às penalidades e 
medidas administrativas indicadas no art. 210 c/c o art. 
268, II, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Senão 
vejamos:

Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário 
policial:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do 
direito de dirigir;

Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento 
do documento de habilitação.

(...)

Art. 268. O infrator (a) será submetido a curso de 
reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:

I - quando, sendo contumaz, for necessário à sua 
reeducação;

II - quando suspenso do direito de dirigir;

III - quando se envolver em acidente grave para o qual 
haja contribuído, independentemente de processo judicial;

IV - quando condenado judicialmente por delito de trânsito;

V - a qualquer tempo, se for constatado que o condutor (a) 
está colocando em risco a segurança do trânsito;

VI - em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN.

Nesse trilhar, e considerando que o infrator (a) 
não é reincidente, acolho o Parecer nº 088/2022/
CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 27-28v, e, com 
base no art. 210 c/c o inciso II do art. 268 do CTB, 
DECIDO suspender o direito de dirigir JOSE REGINALDO 
DA SILVA ALFAIA pelo período de 5 meses, devendo o 
condutor (a) 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, 09 de novembro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP
Decreto n° 4426/2022

DECISÃO N° 147/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.012281/2019-DETRAN/AP

Data de entrada: 03/09/2019

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR

Condutor (a): JOSE REGINALDO DA SILVA ALFAIA

Registro de CNH nº 01332571560

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor (a) 
JOSE REGINALDO DA SILVA ALFAIA, qualificado nos 
autos, e consubstanciado, em tese, na transposição de 
bloqueio viário policial sem autorização, cuja infração 
fora registrada no dia 17/06/2017, no auto de infração 
E000307572, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

Portaria n° 1247/2019, publicada no DOE do dia 
16/09/2019, 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° 125/2021, recebido no dia 
25/06/2021 (fls. 10 e 14).

Constata-se nos autos do processo que o Sr. JOSE 
REGINALDO DA SILVA ALFAIA, no dia 21/07/2021, 
apresentou defesa escrita dentro do prazo legal previsto 
no art. 10 § 5° da Resolução 723/2018 – CONTRAN (fl. 
16).

Parecer exarado pela comissão responsável pela 
apuração dos fatos conclui pela aplicação da penalidade 
de suspensão do direito de dirigir, pelo período de 5 
meses, devendo o condutor (a) ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo’. (fls. 27-28v).

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.

De observar que tal conduta constitui infração de trânsito 
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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.

De observar que tal conduta constitui infração de trânsito 
gravíssima, sujeitando o infrator (a) às penalidades e 
medidas administrativas indicadas no art. 210 c/c o art. 
268, II, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Senão 
vejamos:

Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário 
policial:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do 
direito de dirigir;

Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento 
do documento de habilitação.

(...)

Art. 268. O infrator (a) será submetido a curso de 
reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:

I - quando, sendo contumaz, for necessário à sua 
reeducação;

II - quando suspenso do direito de dirigir;

III - quando se envolver em acidente grave para o qual 
haja contribuído, independentemente de processo judicial;

IV - quando condenado judicialmente por delito de trânsito;

V - a qualquer tempo, se for constatado que o condutor (a) 
está colocando em risco a segurança do trânsito;

VI - em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN.

Nesse trilhar, e considerando que o infrator (a) 
não é reincidente, acolho o Parecer nº 089/2022/
CORREGEDORIA/DETRAN-AP, de fls. 30-31v, e, com 
base no art. 210 c/c o inciso II do art. 268 do CTB, DECIDO 
suspender o direito de dirigir DANIEL DO NASCIMENTO 
MIRANDA pelo período de 5 meses, devendo o condutor 
(a) 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, 

[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: 2022-1109-0010-9360

DECISÃO N° 148/2022 – GAB/DETRAN/AP

Processo nº 014.000527/2020-DETRAN/AP

Data de entrada: 15/01/2020

Resumo do Assunto: PROCESSO DE SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR

Condutor (a): DANIEL DO NASCIMENTO MIRANDA

Registro de CNH nº 00043091358

I - RELATÓRIO:

Cuida-se de procedimento administrativo que tem por 
objeto a apuração da conduta imputada ao condutor (a) 
DANIEL DO NASCIMENTO MIRANDA, qualificado nos 
autos, e consubstanciado, em tese, na transposição de 
bloqueio viário policial sem autorização, cuja infração 
fora registrada no dia 22/10/2017, no auto de infração 
E000307572, conforme demonstra detalhamento de 
multa de fl. 3. 

Portaria n° 302/2020, publicada no DOE do dia 15/07/2020, 
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° 182/2021, recebido no dia 
22/06/2021 (fls. 08 e 12).

Constata-se nos autos do processo que o Sr. DANIEL DO 
NASCIMENTO MIRANDA, no dia 26/07/2021, apresentou 
defesa escrita dentro do prazo legal previsto no art. 10 § 
5° da Resolução 723/2018 – CONTRAN (fl. 14).

Parecer exarado pela comissão responsável pela 
apuração dos fatos conclui pela aplicação da penalidade 
de suspensão do direito de dirigir, pelo período de 5 
meses, devendo o condutor (a) ser submetido ao curso 
de reciclagem. Argumenta ainda que ‘para configurar a 
infração administrativa, basta praticar a conduta descrita 
no tipo’. (fls. 30-31v).
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INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
 
HASH: 2022-1109-0010-9349

COMUNICADO Nº 088/2022 – DETRAN/AP

DEFESA PRÉVIA/SOLUÇÃO

A Comissão de Defesa Prévia – DETRAN/AP, após 
apreciação dos processos abaixo relacionados, nos 
termos do artigo 14 da Resolução nº. 918/2022 - 
CONTRAN, do Código de Trânsito Brasileiro, proferiu as 
seguintes soluções.
 

PLACA AUTO DE 
INFRAÇÃO PROCESSO  RESULTADO

NEO7323 SE00037498 10.000.7192 /2022 INDEFERIDO

NEO7323 SE00037513 10.000.7193/2022 INDEFERIDO
      
A íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.                                           

Macapá/AP, 04 de Novembro 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
 
HASH: 2022-1109-0010-9394

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1113/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 06590212422 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.015619/2019, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00024276

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, 09 de Novembro de 2022.
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AP
Decreto n° 4426/2022

[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: 2022-1109-0010-9330

COMUNICADO Nº. 046/2022 – 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

QLO2462 AS00020736 10.000.5844/2022 INDEFERIDO

NES6138 AS00032762 10.000.3158/2022 INDEFERIDO

QLQ5029 AS00039639 10.000.5489/2022 INDEFERIDO

NEU0316 AS00034343 10.000.4500/2022 INDEFERIDO

QLP2985 SE00030274 10.000.4636/2022 INDEFERIDO

NEV3005 AS00050020 10.000.3716/2022 INDEFERIDO

NEK4036 AS00039438 10.000.5349/2022 INDEFERIDO

NES6138 AS00049598 10.000.3157/2022 INDEFERIDO

NEL3768 AS00049484 10.000.5372/2022 INDEFERIDO

NEO9132 AS00050072 10.000.2552/2022 INDEFERIDO

QLO2680 AS00048105 10.000.4007/2022 INDEFERIDO

NEK4036 AS00039436 10.000.5348/2022 INDEFERIDO
 
A íntegra das soluções encontra-se à disposição dos 
respectivos recorrentes, no DETRAN/AP.     

Macapá/AP, 07 de Novembro de 2022.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1115/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, 
e art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB). FAZ SABER ao condutor 
(a), portador da CNH de registro nº 02142262870 da 
decisão proferida pelo diretor ao processo administrativo 
nº 014.009347/2019, com fins de aplicar as penalidades 
de suspensão do direito de dirigir e de curso preventivo 
de reciclagem, com fulcro na Resolução nº 723/2018 do 
CONTRAN, em desfavor do (a) condutor (a):Fica o (a) 
notificado (a) ciente de que possui o prazo de 30 dias, 
a contar da publicação desta Notificação, para entregar 
a sua Carteira Nacional de Habilitação na Corregedoria 
do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, ou interpor 
recurso para a JARI, da decisão que aplicou a presente 
penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, conforme 
dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00008901
Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NEZ1169
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9286

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1116/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 00047881844 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.007612/2019, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 

Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NFA6888

 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9285

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1114/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 04218843653 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.011813/2019, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00017598

Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NET7775

 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9299
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Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9303

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1118/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 05962733497 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.004721/2017, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00028234
Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: NET3729
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9358

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1119/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 04779048097 da decisão proferida pelo diretor ao 

Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00033498
Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NET7709
  
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
   
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9306

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1117/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 05480927730 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.009338/2019, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00011945
Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NEY9124
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
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processo administrativo nº 014.004678/2017, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00028570
Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: NER1389
  
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9304

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1121/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 04018283396 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.006602/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00037189

Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: QLN6811

  
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9270

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1122/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 01840424631 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.009951/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00003143

Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NEQ5474

  
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9269
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Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: T110006992
Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: HZW0678
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9368

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1125/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 01350334997 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.010142/2019, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00012713

Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: QLN6316
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1123/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 04791271175 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.009891/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: T100049605

Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NEV7162
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9249

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1124/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 01247031375 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.011521/2019, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):
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FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 01398044339 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.008985/2019, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00006200
Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: JVS6398
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9326

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1128/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 01584419490 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.011508/2019, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00014395
Artigo violado: ART. 165 A

Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9357

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1126/2022:
 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 05271534060 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.007567/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00036968
Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NEK6028
  
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9279

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1127/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).
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ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 06332450514 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.018587/2017, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00032842
Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NER9935
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9260

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1131/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 06283411800 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.016895/2017, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NEZ3953
  
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9327

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1129/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 03533626131 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.016119/2019, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00021254
Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: QLN7365
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9247

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1130/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
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Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9262

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1133/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 02041787780 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.009771/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00001841
Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: QLN1359
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9364

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1134/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 06019520703 da decisão proferida pelo diretor ao 

Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00011464
Artigo violado: ART. 165 A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NEN0837
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9255

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1132/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 05078624407 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.016840/2017, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00021960
Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: NFB7335
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
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Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: NEP9794
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9256

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1136/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 06091251668 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.016908/2017, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00021856
Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: NEN1579
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9338

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1138/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

processo administrativo nº 014.009806/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00003885
Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: NEY6784
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9245

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1135/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 03854738302 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.010038/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00001845

Artigo violado: ART. 165
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Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: E000298435
Artigo violado: ART. 210

Código de desdobramento: 6076

Placa do veículo: JTN6412
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9346

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº1140/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 05751577693 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.011014/2019, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00013085

Artigo violado: ART. 175

Código de desdobramento: 5274

Placa do veículo: NEU4957
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  

INÁCIO MONTEIRO MACIEL

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 04924317799 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.016878/2017, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00030022
Artigo violado: ART. 210

Código de desdobramento: 6076

Placa do veículo: QLN3575
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9365

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1139/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 06418895590 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.009461/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
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processo administrativo nº 014.007731/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00036997
Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: NEY7713
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9374

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº1173/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 04469964931 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.005878/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00006208

Artigo violado: ART. 165

Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9371

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº1171/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 04357199908 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.018585/2017, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00033177
Artigo violado: ART. 165A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: JEN9333
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9347

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1172/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 05806158623 da decisão proferida pelo diretor ao 
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ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

 FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 04660405810 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.016901/2017, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00021976
Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: QLO3417
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9339

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº1175/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).
FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 03138659701 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.007599/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: NFA9182
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
   
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9359

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº1173/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 04469964931 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.005878/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00006208
Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: NFA9182
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9372

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº1174/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
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HASH: 2022-1109-0010-9341

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1177/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 03862932877 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.007609/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00033939
Artigo violado: ART. 165A

Código de desdobramento: 7579

Placa do veículo: NEP3164
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9342

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº1178/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 01295119934 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.018645/2017, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00037031
Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: NFB8060
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9340

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº1176/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 04717217708 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.016826/2017, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00030496
Artigo violado: ART. 165

Código de desdobramento: 5169

Placa do veículo: NEV2813
  
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
  
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
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Nacional de Habilitação devolvida.  

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022
 
HASH: 2022-1109-0010-9367

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1180/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 06799119120 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.007833/2018, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AC00014367

Artigo violado: ART. 175

Código de desdobramento: 5274

Placa do veículo: QLN6318
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9337

Junta Comercial do Amapá

PORTARIA Nº 133/2022 – JUCAP DE 09 DE NOVEMBRO 
DE 2022. 

O Presidente da Junta Comercial do Estado do Amapá, 

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AD00031448
Artigo violado: ART. 170

Código de desdobramento: 5215

Placa do veículo: PFS4157
  
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
Nacional de Habilitação devolvida.  
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN/AP
Decreto n. 4.426/2022

HASH: 2022-1109-0010-9363

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº1179/2022:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do 
Decreto Estadual nº 4.426, de 07 de outubro de 2022, e 
art. 22, II da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB).

FAZ SABER ao condutor (a), portador da CNH de registro 
nº 01969918100 da decisão proferida pelo diretor ao 
processo administrativo nº 014.014765/2019, com fins 
de aplicar as penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de curso preventivo de reciclagem, com fulcro na 
Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, em desfavor do 
(a) condutor (a):

Fica o (a) notificado (a) ciente de que possui o prazo 
de 30 dias, a contar da publicação desta Notificação, 
para entregar a sua Carteira Nacional de Habilitação na 
Corregedoria do DETRAN/AP, no período de 08h às 12h, 
ou interpor recurso para a JARI, da decisão que aplicou 
a presente penalidade no PROTOCOLO desta Autarquia, 
conforme dados abaixo:
 

AUTO DE INFRAÇÃO: AJ00023198

Artigo violado: ART. 175

Código de desdobramento: 5274

Placa do veículo: NEU4802
 
Informa, ainda, que de acordo com o art. 261, § 2º c/c art. 
268, ambos do CTB, após o cumprimento da penalidade 
e da realização do curso de reciclagem, terá sua Carteira 
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usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
23, inciso I, da Lei nº 8.934/94, art. 29 da Lei 2.297/2018 
e art. 10, inciso XXIII do Regimento Interno da JUCAP, 
aprovado pela Resolução nº 006 de 26/07/2018 da 
JUCAP. 

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar os termos da Portaria de N.129/2022, 
publicado no DOE de N. 7.779 de 26.10.2022, que 
designa os servidores EVALDO PATRICK DE FARIAS 
ATAÍDE, Chefe da Unidade de Patrimônio/Serv. Gerais 
e Transportes, YURI COELHO DOS REIS, Chefe da 
Divisão da Tecnologia da informação e Zuneide Ferreira 
Gomes, Secretária Administrativa/Gabinete/JUCAP, para 
realizarem o Inventário de Bens Móveis e Consumo da 
Junta Comercial, no período de 26 a 09.11.2022.

Onde lê-se:

26 a 09.11.2022.

Leia-se

26.10 a 09.11.2022

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

Helder Santana
Presidente/JUCAP

HASH: 2022-1109-0010-9356

Agência de Defesa e Inspeção

Agropecuária do Estado do Amapá

P O R T A R I A Nº0304/2022-DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA E 
INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto nº 2497 de 19 de julho de 2021.

Considerando o ordenamento jurídico nacional da Lei 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, Lei 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999 – Processo Administrativo e Lei Estadual 
nº 0066/1993, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Público Civis do Estado do Amapá, das 
Autarquias e Fundações Públicas Estaduais.

Considerando ainda o teor contido no Oficio nº 
230204.0077.0687.0162/2022 – CODA/DIAGRO, de 
29 de setembro de 2022, e os fatos contido nos autos 
do Processo nº. 230204.290/2022/DIAGRO, de 13 de 
outubro de 2022.

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º.Constituir a Comissão de Sindicância de Processo 
Administrativo, com a incumbência de apurar as 
responsabilidades pelos fatos constantes nos autos do 
processo.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo mencionados, para 
sob a presidência do primeiro, integrarem a presente 
Comissão de Sindicância de processo Administrativo.

OSMARIA HELENA FIGUEIREDO RABELO-           
Presidente

ANA LILIA CASTRO DE AQUINO  -  Membro

DENIS RICARDO TAVARES FERREIRA   -    Membro

Art. 3º.  A Comissão terá o prazo de 30 (Trinta) dias 
para conclusão dos trabalhos, a contar da data de sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, em Macapá-
AP, 17 de outubro de 2022.
ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-1109-0010-9224

P O R T A R I A Nº0305/2022-DIAGRO

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA E 
INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
usando das atribuições, que lhe são conferidas, conforme 
Decreto nº 2497 de 19 de julho de 2021.

Considerando o ordenamento jurídico nacional da Lei 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, Lei 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999 – Processo Administrativo e Lei Estadual 
nº 0066/1993, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Público Civis do Estado do Amapá, das 
Autarquias e Fundações Públicas Estaduais.

Considerando ainda o teor contido no Oficio nº 
230204.0077.0700.0103/2022 – ER/Porto Grande/
DIAGRO, de 06 de Outubro de 2022, e os fatos contido 
nos autos do Processo nº. 230204.291/2022/DIAGRO, de 
13 de outubro de 2022.

R  E  S  O  L  V  E :

Art. 1º. Constituir a Comissão de Sindicância de 
Processo Administrativo, com a incumbência de apurar 
as responsabilidades pelos fatos constantes nos autos do 
processo.

Art. 2º.  Designar os servidores abaixo mencionados, 
para sob a presidência do primeiro, integrarem a presente 
Comissão de Sindicância de processo Administrativo.

OSMARIA HELENA FIGUEIREDO RABELO - Presidente
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a finalidade de conduzir veículo que levará os Auditores 
Fiscais Agropecuários. A viagem ocorrerá no período dos 
dias 23 a 27/10/2022, as despesas com diárias ocorrerão 
a Conta do Recurso Orçamentário.   
  
Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Macapá-Ap, 20 de Outubro de 2022.  
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-1109-0010-9239

P  O  R  T  A  R  I  A Nº0314/2022-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 230204.299/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                             
R E S O L V E:

Designar o deslocamento do servidor ERIKA KZAN DA 
SILVA, Auditor Fiscal Agropecuário, para viajar da sede 
de suas atribuições, Município de Macapá/AP, até os 
Municípios de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari /AP, com 
a finalidade de participar das fiscalizações volantes, com 
objetivo de combate a clandestinidade de produtos de 
origem animal e vegetal e vistoria em casa de farinha. 
A viagem ocorrerá no período dos dias 23 a 27/10/2022, 
as despesas com diárias ocorrerão a Conta do Recurso 
Orçamentário.   

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

Macapá-Ap, 20 de Outubro de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-1109-0010-9223

P  O  R  T  A  R  I  A  Nº0315/2022-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 230204.301/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                                                                                       
R E S O L V E:

Designar o deslocamento dos servidores SELMA 
FIGUEIREDO MELO FERREIRA, Auditor Fiscal 
Agropecuário, OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA, 
Auditor Fiscal Agropecuário, WALTERLY SANTOS 
PAGLIARINI, Extensionista Social, para viajarem da 
sede de suas atribuições, Município de Macapá/AP, até o 

ANA LILIA CASTRO DE AQUINO - Membro

DENIS RICARDO TAVARES FERREIRA - Membro

Art. 3º. A Comissão terá o prazo de 30 (Trinta) dias 
para conclusão dos trabalhos, a contar da data de sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, em Macapá-
AP, 17 de outubro de 2022.
ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-1109-0010-9242

P  O  R  T  A  R  I  A  Nº0312/2022-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 230204.297/2022-DIAGRO.                                                                                                                          
                         
R E S O L V E:

Designar o deslocamento do servidor FLORISVALDO 
DIAS PERNA, Agente Auxiliar Operacional Serviços 
Diversos, que viajou da sede de suas atribuições, 
Município de Porto Grande/AP, até o Município Ferreira 
Gomes/AP, com a finalidade de realizar atendimento na 
ULV na referida localidade e auxiliar no planejamento da 
campanha do programa de controle e erradicação contra 
febre aftosa.  A viagem ocorrerá no período dos dias 24 a 
27/10/2022, as despesas com diárias ocorrerão a Conta 
do Recurso Orçamentário.   

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

Macapá-Ap, 20 de Outubro de 2022.
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-1109-0010-9226

P  O  R  T  A  R  I  A  Nº0313/2022-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 230204.298/2022-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 de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari /AP, com 
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AP, até o Município de Amapá/AP, com a finalidade de 
conduzir veículo que levou Diretor da Diagro, Sr. Álvaro 
Renato Cavalcante da Silva, para participar do evento 
“Aniversario do Município de Amapá/Mudança de sede 
do Governo para cidade de Amapá. A viagem ocorreu 
no período dos dias 21 a 23/10/2022, as despesas com 
diárias ocorrerão a Conta do Recurso Orçamentário.   

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

Macapá-Ap, 24 de Outubro de 2022. 
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-1109-0010-9241

P  O  R  T  A  R  I  A  Nº0319/2022-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 230204.303/2022-DIAGRO.                                                                                                                          

R E S O L V E:

Homologar o deslocamento dos servidores IVENIO 
ROQUE HARTMANN NETO, Chefe da UFIV/CODA/
DIAGRO, código FGS 1, THIAGO BALTAZAR 
CARDOSO, Gerente do NDV/CODA/DIAGRO, código 
FGS-2, que viajaram, da sede de suas atribuições, 
Município de Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, 
com a finalidade de participar do evento “Aniversario do 
Município de Amapá/Mudança de sede do Governo para 
cidade de Amapá. A viagem ocorreu no período dos dias 
20 a 22/10/2022, as despesas com diárias ocorrerão a 
Conta do Recurso Orçamentário.   

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

Macapá-Ap, 26 de Outubro de 2022.   
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO
                         
HASH: 2022-1109-0010-9225

Fundação da Criança

e do Adolescente

PORTARIA Nº 053/2022 - 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 de 04 de abril de 2022, Lei nº 
1.230/2008, e nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei 
10.520 de 17 de julho de 2022 c/c inciso I do artigo 13º do 

Município de Amapá/AP, com a finalidade de participarem 
do evento “Aniversario do Município de Amapá/Mudança 
de sede do Governo para cidade de Amapá”. A Diagro 
atuará no atendimento ao cidadão e cadastro referente 
a produtos de origem agropecuária fiscalizados pelo 
SIE (serviço de Inspeção Estadual). A viagem ocorrerá 
no período dos dias 21 a 23/10/2022, as despesas com 
diárias ocorrerão a Conta do Recurso Orçamentário.   

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

Macapá-Ap, 20 de Outubro de 2022.                        
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-1109-0010-9227

P  O  R  T  A  R  I  A  Nº0316/2022-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 230204.304/2022-DIAGRO.                                                                                                                          

R E S O L V E:

Designar o deslocamento dos servidores RAFAELA 
NUNES FERREIRA, Chefe da USA/CODA/DIAGRO, 
código FGS-1, KELLY DA SILVA GONÇALVES, Gerente 
do NDA/CODA/DIAGRO, código FGS2, para viajarem da 
sede de suas atribuições, Município de Macapá/AP, até o 
Município de Amapá/AP, com a finalidade de participarem 
do evento “Aniversário do Município de Amapá/Mudança 
de sede do Governo para cidade de Amapá”. A viagem 
ocorrerá no período dos dias 21 a 23/10/2022, as despesas 
com diárias ocorrerão a Conta do Recurso Orçamentário.   

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

Macapá-Ap, 20 de Outubro de 2022.  
ÁLVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA
Diretor Presidente/DIAGRO

HASH: 2022-1109-0010-9240

P  O  R  T  A  R  I  A  Nº0318/2022-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 230204.306/2022-DIAGRO.                                                                                                                          

R E S O L V E:

Homologar o deslocamento do servidor RONALDO 
CAVALCANTE DE SOUZA, Agente de Portaria, que 
viajou da sede de suas atribuições, Município de Macapá/
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DERLANI FURTADO FERREIRA, Matrícula 836311– 
Responsável por Atividade Nível I – Equipe de Apoio;

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

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 08 de novembro de 2022.
JONATHAN MATOS SALES
Diretor-Presidente da FCRIA
Decreto nº 1643 /2022 – GEA

HASH: 2022-1109-0010-9273

Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º- Constituir pregoeiro e equipe de apoio, da 
Fundação da Criança e do Adolescente, composta pelos 
membros nomeados neste ato, conforme segue:

JONATHAN MATOS SALES - Diretor-Presidente da 
Fundação da Criança e do Adolescente/Autoridade 
Competente;

HUGO DE SOUZA LOPES - Pregoeiro;

FRANCISCO DAS CHAGAS TELES MENEZES, 
Matrícula 836095- Monitor Socioeducativo, do Grupo 
Socioeducativo e de Proteção/ NM - Equipe de Apoio;

PUBLICIDADE
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

 
TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 022/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: LIXO MARINHO EM AMBIENTES COSTEIROS: quantificação e qualificação dos 
resíduos sólidos encontrados na estação ecológica, MARACÁ-JIPIOCA, AMAPÁ-AP 
OUTORGADO: ZENAIDE PALHETA MIRANDA 
RG: 3765930 UF: PA CPF: 702.334.462-49 
Endereço: Av. 01 Marabaixo 2072 E-mail: zenaide.miranda@ueap.edu.br 
Bairro: Marabaixo I Cidade: Macapá-AP UF: AP CEP: 68900-000 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade do Estado do Amapá - UEAP 
Endereço: Av. Pres. Vargas, 650 Bairro: Central CNPJ: 08.186.277/0001-62 
Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68900-070 

NOME DO RESPONSÁVEL: Kátia Paulino dos Santos Cargo: Reitora 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “LIXO MARINHO EM AMBIENTES COSTEIROS: quantificação e 

Fundação Tumucumaque

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO Nº. 022/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

qualificação dos resíduos sólidos encontrados na estação ecológica, MARACÁ-JIPIOCA, 
AMAPÁ-AP” da Instituição Executora, Universidade do Estado do Amapá - UEAP, aprovado na 

Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto 
de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da 

inovação tecnológica através do incentivo a integração de acadêmicos de instituições de ensino 

superior públicas e privadas com as atividades das instituições de ensino superior ou pesquisa do 

Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e habilidades científicas em alunos de 

graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua 

inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

13.998,00 (treze mil novecentos e noventa e oito reais) sendo 10.498,00 (dez mil quatrocentos 
e noventa e oito reais) em despesas de custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em 
despesas de capital, recurso este aprovado na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade 

centro de custo do Banco do Brasil, através de parcela única paga após assinatura e publicação do 

Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 

5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 
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pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 

6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  
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8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 

esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  
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 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Kátia Paulino dos Santos 

Reitora 
Universidade do Estado do Amapá - UEAP 

 
 

______________________________________ 
ZENAIDE PALHETA MIRANDA 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9243
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 023/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Os impactos da arte como dispositivo de apoio à saúde mental aos jovens e 
adolescentes do programa Amapá Jovem (PAJ) 
OUTORGADO: SELMA GOMES DA SILVA 
RG: 130383 UF: AP CPF: 169.095.343-87 
Endereço: R. Dr. Braulino 1964 E-mail: selma@unifap.br 
Bairro: Universidade Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68903-500 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Os impactos da arte como dispositivo de apoio à saúde mental 

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO NO. 023/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC
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aos jovens e adolescentes do programa Amapá Jovem (PAJ)” da Instituição Executora, 

Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, 

no âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê 

fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através do incentivo a 

integração de acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas com as atividades 

das instituições de ensino superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver 

competências e habilidades científicas em alunos de graduação, contribuindo para a formação de 

recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

5.790,00 (cinco mil setecentos e noventa reais) sendo 4.790,00 (quatro mil setecentos e 
noventa reais) em despesas de custeio e 1.000,00 (hum mil reais) em despesas de capital, 
recurso este aprovado na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco 

do Brasil, através de parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário 

Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  
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CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 

5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

88 de 209

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 

6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  
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8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 

esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

90 de 209

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
SELMA GOMES DA SILVA 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9244



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

91 de 209

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

 
TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 024/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Promoção do crescimento vegetal por Trichoderma spp., um agente solubilizador de 
fostato e produtor de ácido indolacético 
OUTORGADO: ADILSON LOPES LIMA 
RG: 673355 UF: AP CPF: 485.466.150-04 
Endereço: Av. Dr. Diógenes Silva, 1118 E-mail: adilson.lopes@embrapa.br 
Bairro: Trem Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68901-090 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 5, nº 2.600 Bairro: Universidade CNPJ: 00.348.003/0001-10 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Antonio Claudio Almeida de Carvalho Cargo: Chefe Geral 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Promoção do crescimento vegetal por Trichoderma spp., um 

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO NO. 024/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC
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agente solubilizador de fostato e produtor de ácido indolacético” da Instituição Executora, 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, aprovado na Chamada Pública nº. 

002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica 
Superior que prevê fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através 

do incentivo a integração de acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas com 

as atividades das instituições de ensino superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de 

desenvolver competências e habilidades científicas em alunos de graduação, contribuindo para a 

formação de recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 
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5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 
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6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

95 de 209

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Antonio Claudio Almeida de Carvalho 

Chefe Geral 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

EMBRAPA 

 
 

______________________________________ 
ADILSON LOPES LIMA 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9278
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 025/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Estudo do efeito antagônico de bactérias ácido-lácticas microencapsuladas frente à 
patógenas multidroga-resistentes 
OUTORGADO: ANTONIO CARLOS FREITAS SOUZA 
RG: 102130 UF: AP CPF: 947.675.302-10 
Endereço: Av. Luiz Alves da Cunha, 1322 E-mail: jr_bio2005@yahoo.com.br 
Bairro:  Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68900-000 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 10 Bairro: Fazendinha CNPJ: 34.927.285/0001-22 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 

NOME DO RESPONSÁVEL: Jefferson Pinheiro Mendonça Cargo: Diretor-Presidente 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Estudo do efeito antagônico de bactérias ácido-lácticas 

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO NO. 025/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC
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microencapsuladas frente à patógenas multidroga-resistentes” da Instituição Executora, 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA, aprovado na 

Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto 
de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da 

inovação tecnológica através do incentivo a integração de acadêmicos de instituições de ensino 

superior públicas e privadas com as atividades das instituições de ensino superior ou pesquisa do 

Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e habilidades científicas em alunos de 

graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua 

inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  
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FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 

5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

100 de 209

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 

6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

101 de 209

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 

esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  
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 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Jefferson Pinheiro Mendonça 

Diretor-Presidente 
Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA 

 
 

______________________________________ 
ANTONIO CARLOS FREITAS SOUZA 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9258
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 026/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: DIVERSIDADE MOLECULAR DE BACTÉRIAS DA ESPÉCIE Klebsiella pneumoniae 
ISOLADAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS NA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 
OUTORGADO: CLEYDSON BRENO RODRIGUES DOS SANTOS 
RG: 648473 UF: AP CPF: 777.064.202-72 
Endereço: R. A Brisa do Norte, 51 E-mail: breno@unifap.br 
Bairro: Universidade Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68900-000 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “DIVERSIDADE MOLECULAR DE BACTÉRIAS DA ESPÉCIE 

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO NO. 026/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC
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Klebsiella pneumoniae ISOLADAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS NA REDE PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAPÁ” da Instituição Executora, Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, 

aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede Ciências 
(PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a iniciação à pesquisa e a 

valorização da inovação tecnológica através do incentivo a integração de acadêmicos de instituições 

de ensino superior públicas e privadas com as atividades das instituições de ensino superior ou 

pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e habilidades científicas 

em alunos de graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos e estimulando o senso 

crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  
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CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 

5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 
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pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 

6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  
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8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 

esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  
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 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
CLEYDSON BRENO RODRIGUES DOS 

SANTOS 
Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9263
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 027/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento de curativos inteligentes para o manejo de feridas 
OUTORGADO: FRANCISCO FÁBIO OLIVEIRA DE SOUSA 
RG: 99010045219 UF: CE CPF: 929.238.443-00 
Endereço: RD JUSCELINO KUBITSCHEK, 3200 , 
BL A AP 402 E-mail: phabio_oliveira@yahoo.com.br 

Bairro:  Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68903-419 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de curativos inteligentes para o manejo de 

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO NO. 027/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC
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feridas” da Instituição Executora, Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aprovado na 

Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto 
de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da 

inovação tecnológica através do incentivo a integração de acadêmicos de instituições de ensino 

superior públicas e privadas com as atividades das instituições de ensino superior ou pesquisa do 

Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e habilidades científicas em alunos de 

graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua 

inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 
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5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 
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6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 
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esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
FRANCISCO FÁBIO OLIVEIRA DE SOUSA 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9274
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 028/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Avaliação das atividades anticolinesteráica e antioxidante de flavonoides presentes 
em Euterpe oleracea: um estudo in silico, in vitro e in vivo 
OUTORGADO: LORANE IZABEL DA SILVA HAGE MELIM 
RG: 31389 UF: AP CPF: 511.870.782-04 
Endereço: AV. CASTELO BRANCO, 1473 E-mail: loranehage@gmail.com 
Bairro: Central Cidade: Santana-AP UF:  CEP: 68925-225 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Avaliação das atividades anticolinesteráica e antioxidante de 

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO NO. 028/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC
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flavonoides presentes em Euterpe oleracea: um estudo in silico, in vitro e in vivo” da Instituição 

Executora, Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aprovado na Chamada Pública nº. 

002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica 
Superior que prevê fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através 

do incentivo a integração de acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas com 

as atividades das instituições de ensino superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de 

desenvolver competências e habilidades científicas em alunos de graduação, contribuindo para a 

formação de recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 14.000,00 (quatorze mil reais) em despesas de custeio e 
0,00 (zero reais) em despesas de capital, recurso este aprovado na Chamada Pública no 002/2022, 

na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de parcela única paga após assinatura e 

publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 
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5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 
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6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 
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esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
LORANE IZABEL DA SILVA HAGE MELIM 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9248
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 029/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: INDÍGENAS UNIVERSITÁRIOS DO AMAPÁ: QUEM SÃO, QUANTOS SÃO E ONDE 
ESTÃO? 
OUTORGADO: TADEU LOPES MACHADO 
RG: 157572 UF: AP CPF: 796.067.922-34 
Endereço: R. Redenção, 1173 E-mail: tlopesm@hotmail.com 
Bairro: Pedrinhas Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68903-195 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “INDÍGENAS UNIVERSITÁRIOS DO AMAPÁ: QUEM SÃO, 

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO NO. 029/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

122 de 209

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

QUANTOS SÃO E ONDE ESTÃO?” da Instituição Executora, Universidade Federal do Amapá - 
UNIFAP, aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede 
Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a iniciação à 

pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através do incentivo a integração de acadêmicos 

de instituições de ensino superior públicas e privadas com as atividades das instituições de ensino 

superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e habilidades 

científicas em alunos de graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos e 

estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 
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5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 
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6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 
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esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
TADEU LOPES MACHADO 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9261
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 031/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Letramento em saúde entre escolares de 15 a 18 anos na saúde sexual e reprodutiva 
da rede pública no estado do Amapá: formação de monitores 
OUTORGADO: NELY DAYSE SANTOS DA MATA 
RG: 1900107 UF: PA CPF: 109.132.202-30 
Endereço: R. Renascimento, 1761 E-mail: nelydsmata@gmail.com 
Bairro: Renascer Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68907-620 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Letramento em saúde entre escolares de 15 a 18 anos na saúde 

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO NO. 031/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC
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sexual e reprodutiva da rede pública no estado do Amapá: formação de monitores” da 

Instituição Executora, Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aprovado na Chamada Pública 

nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação 
Científica Superior que prevê fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da inovação 

tecnológica através do incentivo a integração de acadêmicos de instituições de ensino superior 

públicas e privadas com as atividades das instituições de ensino superior ou pesquisa do Estado do 

Amapá, com intuito de desenvolver competências e habilidades científicas em alunos de graduação, 

contribuindo para a formação de recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua inserção na 

ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

11.680,00 (onze mil seiscentos e oitenta reais) sendo 8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta 
reais) em despesas de custeio e 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) em despesas de 
capital, recurso este aprovado na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do 

Banco do Brasil, através de parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga 

no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  
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CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 

5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 
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pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 

6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  
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8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 

esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  
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68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
NELY DAYSE SANTOS DA MATA 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9283
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

 
TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 033/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Efeitos agudos da restrição do fluxo sanguíneo na dor em pacientes com osteoartrite 
de joelho: ensaio clínico aleatorizado 
OUTORGADO: NATALIA CAMARGO RODRIGUES IOSIMUTA 
RG: 34321324-1 UF: SP CPF: 312.313.878-07 
Endereço: Al. Das Estrelas, Parte A, s/n E-mail: naticrod@unifap.br 
Bairro: Fazendinha Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68900-000 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Efeitos agudos da restrição do fluxo sanguíneo na dor em 

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO NO. 033/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC
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pacientes com osteoartrite de joelho: ensaio clínico aleatorizado” da Instituição Executora, 

Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, 

no âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê 

fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através do incentivo a 

integração de acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas com as atividades 

das instituições de ensino superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver 

competências e habilidades científicas em alunos de graduação, contribuindo para a formação de 

recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

13.998,97 (treze mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) sendo 
10.499,97 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) em 
despesas de custeio e 3.499,00 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais) em despesas 
de capital, recurso este aprovado na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo 

do Banco do Brasil, através de parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga 

no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  
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CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 

5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 
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pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 

6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  
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8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 

esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  
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 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
    NATALIA CAMARGO RODRIGUES IOSIMUTA 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9323
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 034/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Resistência antimicrobiana, virulência e diversidade genética em isolados clínicos de 
Pseudomonas aeruginosa nos Hospitais da Rede Pública do Estado do Amapá. 
OUTORGADO: ALDO APARECIDO PROIETTI JUNIOR 
RG: 15313251-6 UF: SP CPF: 102.302.028-96 
Endereço: R. Um, 9 E-mail: aldo.proietti@unifap.br 
Bairro:  Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68903-119 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Resistência antimicrobiana, virulência e diversidade genética em 

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO Nº. 034/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC
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isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa nos Hospitais da Rede Pública do Estado do 
Amapá.” da Instituição Executora, Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aprovado na 

Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto 
de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da 

inovação tecnológica através do incentivo a integração de acadêmicos de instituições de ensino 

superior públicas e privadas com as atividades das instituições de ensino superior ou pesquisa do 

Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e habilidades científicas em alunos de 

graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua 

inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) sendo 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) em 
despesas de custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso 

este aprovado na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, 

através de parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial 

do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  
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CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 

5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 
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pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 

6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  
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8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 

esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  
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 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
ALDO APARECIDO PROIETTI JUNIOR 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9405
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 035/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Síntese e avaliação da atividade inseticida de derivados clorado e nitrado de isatina 
OUTORGADO: ALEX BRUNO LOBATO RODRIGUES 
RG: 401392 UF: AP CPF: 005.265.212-28 
Endereço: Av. Caubi Sérgio Melo, 410 E-mail: alexrodrigues.quim@gmail.com 
Bairro:  Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68900-000 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Síntese e avaliação da atividade inseticida de derivados clorado 

TERMO DE OUTORGA DE AUXILIO FINANCEIRO Nº. 035/2022 CHAMADA PUBLICA NO.002/2022/FAPEAP/
SETEC
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e nitrado de isatina” da Instituição Executora, Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, 

aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede Ciências 
(PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a iniciação à pesquisa e a 

valorização da inovação tecnológica através do incentivo a integração de acadêmicos de instituições 

de ensino superior públicas e privadas com as atividades das instituições de ensino superior ou 

pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e habilidades científicas 

em alunos de graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos e estimulando o senso 

crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 
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5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 
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6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 
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esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
ALEX BRUNO LOBATO RODRIGUES 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9404
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 037/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Fauna de flebotomíneos (Diptera, Psychodidae) em fragmentos florestais e 
peridomicílios no Município de Macapá/AP 
OUTORGADO: LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS 
RG: 486029 UF: MS CPF: 528.742.651-87 
Endereço: Rod. Juscelino Kubitschek, 309 E-mail: lucviana74@gmail.com 
Bairro: JARDIM EQUATORIAL Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68903-014 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Fauna de flebotomíneos (Diptera, Psychodidae) em fragmentos 

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 037/2022
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florestais e peridomicílios no Município de Macapá/AP” da Instituição Executora, Universidade 
Federal do Amapá - UNIFAP, aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do 

Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a 

iniciação à pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através do incentivo a integração de 

acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas com as atividades das instituições 

de ensino superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e 

habilidades científicas em alunos de graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos 

e estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

13.943,00 (treze mil novecentos e quarenta e três reais) sendo 10.443,00 (dez mil quatrocentos 
e quarenta e três reais) em despesas de custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em 
despesas de capital, recurso este aprovado na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade 

centro de custo do Banco do Brasil, através de parcela única paga após assinatura e publicação do 

Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  
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CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 

5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 
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pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 

6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  
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8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 

esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

156 de 209

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
LÚCIO ANDRÉ VIANA DIAS 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9417
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

 
TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 038/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Impacto do efluente de piscicultura e da adubação verde com leguminosas nas 
características químicas do LATOSSOLO AMARELO Distrófico 
OUTORGADO: FLÁVIO DA SILVA COSTA 
RG: 3060655 UF: PB CPF: 066.335.074-37 
Endereço: Rod. Juscelino Kubitschek, 4440 E-mail: flaviocosta@unifap.br 
Bairro:  Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68903-419 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Impacto do efluente de piscicultura e da adubação verde com 
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Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

leguminosas nas características químicas do LATOSSOLO AMARELO Distrófico” da Instituição 

Executora, Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, aprovado na Chamada Pública nº. 

002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica 
Superior que prevê fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através 

do incentivo a integração de acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas com 

as atividades das instituições de ensino superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de 

desenvolver competências e habilidades científicas em alunos de graduação, contribuindo para a 

formação de recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 
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5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 
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6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 
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esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
FLÁVIO DA SILVA COSTA 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9401
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 039/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Pasta cremosa à base de oleaginosas da Amazônia com adição de insetos comestíveis 
OUTORGADO: NARCIZA MARIA DE OLIVEIRA ARCANJO 
RG: 7682677 UF: PE CPF: 082.724.194-16 
Endereço: Av. dos Bacuris, 273 E-mail: narciza.arcanjo@ifap.edu.br 
Bairro: Açaí Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68908-837 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Instituto Federal do Amapá - IFAP 
Endereço: Rodovia BR-210, Km 03, 
s/n Bairro: Brasil Novo CNPJ: 10.820.882/0001-95 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68909-398 
NOME DO RESPONSÁVEL: Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de 
Almeida Cargo: Reitora 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Pasta cremosa à base de oleaginosas da Amazônia com adição 



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

164 de 209

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

de insetos comestíveis” da Instituição Executora, Instituto Federal do Amapá - IFAP, aprovado 

na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto 
de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da 

inovação tecnológica através do incentivo a integração de acadêmicos de instituições de ensino 

superior públicas e privadas com as atividades das instituições de ensino superior ou pesquisa do 

Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e habilidades científicas em alunos de 

graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua 

inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 
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5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 
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6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 
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esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de 

Almeida 
Reitora 

Instituto Federal do Amapá - IFAP 

 
 

______________________________________ 
NARCIZA MARIA DE OLIVEIRA ARCANJO 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9414
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 040/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento de um inversor para batedeiras de açaí acionadas por energia solar 
OUTORGADO: ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA 
RG: 7537894 UF: PA CPF: 622.384.772-68 
Endereço: TV. 09 Conjunto Embrapa, 89 E-mail: andreof@unifap.br 
Bairro: Conjunt Embrapa Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68903-629 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de um inversor para batedeiras de açaí 
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acionadas por energia solar” da Instituição Executora, Universidade Federal do Amapá - 
UNIFAP, aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do Programa Rede 
Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a iniciação à 

pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através do incentivo a integração de acadêmicos 

de instituições de ensino superior públicas e privadas com as atividades das instituições de ensino 

superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e habilidades 

científicas em alunos de graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos e 

estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

13.699,86 (treze mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) sendo 
10.199,86 (dez mil cento e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  
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CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 

5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 
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pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 

6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  
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8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 

esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  
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 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9415
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

 
TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 041/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Eficácia de adsorvente de micotoxinas em dietas comerciais para tambaqui 
(Colossoma macropomum) 
OUTORGADO: ELIANE TIE OBA YOSHIOKA 
RG: 5196533-7 UF: PR CPF: 151.475.328-62 
Endereço: Av. Felipe Camarão, 187 E-mail: eliane.yoshioka@embrapa.br 
Bairro:  Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68901-111 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 5, nº 2.600 Bairro: Universidade CNPJ: 00.348.003/0001-10 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Antonio Claudio Almeida de Carvalho Cargo: Chefe Geral 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Eficácia de adsorvente de micotoxinas em dietas comerciais para 
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tambaqui (Colossoma macropomum)” da Instituição Executora, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA, aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do 

Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a 

iniciação à pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através do incentivo a integração de 

acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas com as atividades das instituições 

de ensino superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e 

habilidades científicas em alunos de graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos 

e estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

177 de 209

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 
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6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 
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esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Antonio Claudio Almeida de Carvalho 

Chefe Geral 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

EMBRAPA 

 
 

______________________________________ 
ELIANE TIE OBA YOSHIOKA 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9416
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 042/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento inicial do cumaru (Dipteryx odorata) e do pracaxi (Pentaclethra 
macroloba) em relação ao sombreamento para inserção das espécies em diferentes sistemas de plantio 
OUTORGADO: SÔNIA MARIA SCHAEFER 
RG: 348480 UF: AP CPF: 671.561.426-15 
Endereço: ROD. JUSCELINO KUBITSCHEK, 106 E-mail: sonia.schaefer@embrapa.br 
Bairro:  Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68903-197 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 5, nº 2.600 Bairro: Universidade CNPJ: 00.348.003/0001-10 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Antonio Claudio Almeida de Carvalho Cargo: Chefe Geral 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento inicial do cumaru (Dipteryx odorata) e do 
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pracaxi (Pentaclethra macroloba) em relação ao sombreamento para inserção das espécies 
em diferentes sistemas de plantio” da Instituição Executora, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA, aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do 

Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a 

iniciação à pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através do incentivo a integração de 

acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas com as atividades das instituições 

de ensino superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e 

habilidades científicas em alunos de graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos 

e estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

7.958,80 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) sendo 7.958,80 (sete 
mil novecentos e cinquenta e oito reais) em despesas de custeio e 0,00 (zero reais) em 
despesas de capital, recurso este aprovado na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade 

centro de custo do Banco do Brasil, através de parcela única paga após assinatura e publicação do 

Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  
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CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 

5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 
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pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 

6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  
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8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 

esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  
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 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Antonio Claudio Almeida de Carvalho 

Chefe Geral 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

EMBRAPA 

 
 

______________________________________ 
SÔNIA MARIA SCHAEFER 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9407



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

187 de 209

TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 043/2022

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

 
TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 043/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: PESQUISA DE CARRAPATOS (ACARI: IXODIDAE) como vetores de patógenos 
zoonótico no Bioparque da Amazônia (Macapá, AP) 
OUTORGADO: PAULO CESAR MAGALHÃES MATOS 
RG: 5203926 UF: AP CPF: 956.208.182-68 
Endereço: R. Bela Vista, 559 A E-mail: paulo.matos@ifap.edu.br 

Bairro:  Cidade: Porto Grande-
AP UF:  CEP: 68997-000 

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Instituto Federal do Amapá - IFAP 
Endereço: Rodovia BR-210, Km 03, 
s/n Bairro: Brasil Novo CNPJ: 10.820.882/0001-95 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68909-398 
NOME DO RESPONSÁVEL: Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de 
Almeida Cargo: Reitora 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “PESQUISA DE CARRAPATOS (ACARI: IXODIDAE) como vetores 
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de patógenos zoonótico no Bioparque da Amazônia (Macapá,AP)” da Instituição Executora, 

Instituto Federal do Amapá - IFAP, aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no 

âmbito do Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê 

fortalecer a iniciação à pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através do incentivo a 

integração de acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas com as atividades 

das instituições de ensino superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver 

competências e habilidades científicas em alunos de graduação, contribuindo para a formação de 

recursos humanos e estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 
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5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 
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6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 
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esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de 

Almeida 
Reitora 

Instituto Federal do Amapá - IFAP 

 
 

______________________________________ 
PAULO CESAR MAGALHÃES MATOS 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9418
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 044/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Avaliação de conforto ambiental e eficiência energética em edifícios educacionais no 
Norte e Nordeste do Brasil 
OUTORGADO: FELIPE DA SILVA DUARTE LOPES 
RG: 2454711 UF: PI CPF: 672.230.283-00 
Endereço: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK, 
3200 E-mail: felipe.lopes@unifap.br 

Bairro: Universidade Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68903-419 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Avaliação de conforto ambiental e eficiência energética em 
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edifícios educacionais no Norte e Nordeste do Brasil” da Instituição Executora, Universidade 
Federal do Amapá - UNIFAP, aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do 

Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a 

iniciação à pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através do incentivo a integração de 

acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas com as atividades das instituições 

de ensino superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e 

habilidades científicas em alunos de graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos 

e estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 
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5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 
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6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 
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esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 
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Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
FELIPE DA SILVA DUARTE LOPES 

Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9413
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TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO Nº 045/2022 

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022/FAPEAP/SETEC 
PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 

 
OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO AMAPÁ CNPJ:12.598.171/0001-43 
Endereço: Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, Jardim Marco Zero 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-329 E-mail: 
fapeap@fapeap.ap.gov.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Mary de Fátima Guedes dos Santos Cargo: Diretora-Presidente 
RG: 033891 2ª via UF: AP CPF: 209.367.612-53 
PROGRAMA: PROGRAMA REDE CIÊNCIAS (PRC) - PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUPERIOR 
TÍTULO DO PROJETO: Utilização de neurofeeedback para o auxílio da prática clínica em psicologia em 
indivíduos com sintomas de ansiedade. 
OUTORGADO: GERALDO NEVES DE ALBUQUERQUE MARANHAO 
RG: 3298469 UF: PA CPF: 707.026.322-87 
Endereço: AV DUBAI , 363 E-mail: geraldo.maranhao@gmail.com 
Bairro: Cabralzinho Cidade: Macapá-AP UF:  CEP: 68900-000 
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Endereço: Rod. Josmar Chaves 
Pinto, km 2 Bairro: Jardim Marco Zero CNPJ: 34.868.257/0001-81 

Cidade: Macapá UF: AP CEP: 68903-419 

NOME DO RESPONSÁVEL: Júlio César Sá de Oliveira Cargo: Reitor 

Relatório Parcial Ao término dos 6 (seis) primeiros meses de execução do projeto.  

Relatório Final Até 30 dias após o término da vigência do projeto. 
 

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAPÁ–FAPEAP, 

vinculada à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC, no uso de suas atribuições, conforme 

Lei no 1.438, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá de 30 de 

dezembro de 2009 e suas alterações pela lei 1966 de 22 de dezembro de 2015 e nos termos, no que 

couber o Decreto nº 3.903/2010 de 16 de setembro de 2010 e pela Resolução nº 001/2012, e de acordo 

com a Chamada Pública nº 002/2022 - FAPEAP, observadas as disposições legais as partes, aqui 

qualificadas, celebram o presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 Este instrumento tem por objeto a concessão de apoio financeiro para execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Utilização de neurofeeedback para o auxílio da prática clínica em 



Quarta-feira, 09 de Novembro de 2022Seção 02• Nº 7.788Diário Oficial

200 de 209

 
 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO AMAPÁ-FAPEAP 
 

Rodovia Josmar Chaves Pinto, Km 02, Ramal da UNIFAP, no Centro de Incubação de Empresas, Jardim Marco Zero, Macapá-AP, CEP 
68903-329. E-mail: fapeap@fapeap.ap.gov.br. 

psicologia em indivíduos com sintomas de ansiedade.” da Instituição Executora, Universidade 
Federal do Amapá - UNIFAP, aprovado na Chamada Pública nº. 002/2022-FAPEAP, no âmbito do 

Programa Rede Ciências (PCR), Projeto de Iniciação Científica Superior que prevê fortalecer a 

iniciação à pesquisa e a valorização da inovação tecnológica através do incentivo a integração de 

acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas com as atividades das instituições 

de ensino superior ou pesquisa do Estado do Amapá, com intuito de desenvolver competências e 

habilidades científicas em alunos de graduação, contribuindo para a formação de recursos humanos 

e estimulando o senso crítico e sua inserção na ciência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
 2.1. Os recursos orçamentários destinados a execução deste instrumento são provenientes 

do Tesouro Estadual, Fonte 101, Ação 2401- Fomento da Ciência, Tecnologia e Inovação, Natureza 

das Despesas 339020 e 339018. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
3.1. A FAPEAP reconhece e se compromete a repassar ao OUTORGADO o valor global de 

14.000,00 (quatorze mil reais) sendo 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em despesas de 
custeio e 3500,00 (três mil e quinhentos reais) em despesas de capital, recurso este aprovado 

na Chamada Pública no 002/2022, na modalidade centro de custo do Banco do Brasil, através de 

parcela única paga após assinatura e publicação do Termo de Outorga no Diário Oficial do Estado; 

3.2. O outorgado fica obrigado a apresentar Relatório Técnico Parcial ao término dos 6 (seis) 

primeiros meses de execução do projeto e Relatório Técnico Final, até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do projeto e Prestação de Contas Final. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:  
 4.1. O prazo de vigência do presente Termo de Outorga de Auxílio Financeiro será de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura e Publicação no Diário Oficial do Estado. Neste 

período serão permitidas até duas substituições de bolsistas, desde que o tempo concedido a cada 

bolsista não seja inferior a 3 (três) meses.  

 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA FAPEAP: 
  5.1. Acompanhar o desenvolvimento do Coordenador no projeto e desempenho do bolsista 

no que se refere à execução de seu Plano de Trabalho; 
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5.2. Nomear funcionário específico para acompanhar e avaliar todas as atividades a serem 

desenvolvidas na execução do Programa; 

5.3. Definir valor orçamentário e financeiro para financiamento do Programa; 

5.4. Responsabilizar-se pelo pagamento do projeto, de acordo com os valores aprovados e o 

pagamento das Bolsas até o 10 (décimo) dia útil de cada mês; 

5.5. A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base 

de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, 

como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 
6.1. Ser coordenador técnico e financeiro na execução do projeto; 

6.2. Administrar os recursos financeiros de acordo com as normas vigentes na FAPEAP e na 

Lei 8.666/93 e suas alterações;  

6.3. Não utilizar os benefícios para fins outros que não os aprovados; 

6.4. Não utilizar saldos dos recursos aprovados;  

6.5. Não fazer aplicações financeiras com os recursos do projeto; 

 6.6. Acompanhar, orientar, responsabilizar-se pela fiscalização e supervisão das atividades 

previstas no Plano de Trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação de seu grupo 

de pesquisa; 

6.7. Prestar contas dos instrumentos aos quais se refere este Termo de Outorga de forma 

simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação; 

6.8. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Técnico Parcial após 6 (seis) meses de vigência do 

projeto e Relatório Técnico Final e Prestação de Contas Final até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência do projeto; 

6.9. Encaminhar à FAPEAP o Relatório Parcial de atividades desenvolvidas pelo bolsista após 

50% da vigência da bolsa e Relatório Final do bolsista até 30 (trinta) dias após o término da vigência 

da bolsa, acompanhado do Formulário de Avaliação de Desempenho do bolsista (a ser fornecido 

pela FAPEAP), devidamente preenchido e assinado pelo orientador, bem como documento 

comprobatório do rendimento escolar do bolsista; 

 6.10. Informar imediatamente à FAPEAP o abandono ou a desistência do bolsista para que a 

FAPEAP possa ter conhecimento e avaliar a solicitação pelo coordenador do projeto; 
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6.11. Incluir o nome do bolsista nas publicações e trabalhos apresentados em congresso e 

seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, não deixando de mencionar 

o órgão financiador, FAPEAP e SETEC; 

 6.12. Garantir e participar da apresentação do trabalho desenvolvido pelo bolsista em 

seminários ou outro evento que a FAPEAP venha a promover; 

6.13. Fazer referências, obrigatória, ao apoio prestado pela FAPEAP, utilizando a identidade 

visual da instituição, em todas as formas de divulgação e nas publicações decorrentes do projeto. O 

não cumprimento dessa exigência por si só oportunizará à FAPEAP o direito unilateral de 

cancelamento dos benefícios concedidos, ficando o proponente impedido de receber qualquer auxílio 

financeiro da FAPEAP por 2 (dois) anos quando não citados em publicações após o término do 

projeto;  

6.14. O Outorgado fica obrigado a colaborar com a FAPEAP como avaliador ad hoc e em 

assuntos de sua especialidade, sempre que solicitado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA: 
 7.1. Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades previstas no projeto e no plano de 

trabalho do bolsista integrando-o às atividades de investigação e pesquisa da instituição; 

7.2. Adotar todas as medidas necessárias ao fiel cumprimento do projeto de forma a garantir 

as obrigações contratuais do Outorgado; 

7.3. Garantir e manter a infraestrutura necessária ao adequado desenvolvimento do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PROPRIEDADE INTELECTUAL E CRIAÇÃO PROTEGIDA 
8.1. Caso os resultados do projeto ou trabalho acadêmico em si venham a ter valor comercial 

ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de 

uma patente, a troca de informações e a reserva de direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com 

o estabelecido nas Leis 13.243/2016, Decreto nº. 9283/2018, Lei nº 10.973, Decreto nº 5.563, de 11 

de outubro de 2005;  

8.2. Para a regularização e sobre os procedimentos a serem adotados para o depósito de 

patentes, os pesquisadores deverão acessar o Manual para o Depositante de Patentes no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial – INPI no site: www.inpi.gov.br;  

8.3. Às partes envolvidas na execução das atividades realizadas sob o presente instrumento 

ou nele previstas, devem assegurar o sigilo sobre os resultados alcançados, parciais e finais, até que 
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esses tenham sido adequadamente avaliados e os direitos envolvidos devidamente reservados, sob 

as cautelas legais e exigíveis; 

8.4. Qualquer resultado no desenvolvimento do projeto, objeto deste instrumento, ou qualquer 

informação restrita relativa ao mesmo, somente poderão ser divulgados ou publicados, após 

aprovação expressa da FAPEAP. 

 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. A Instituição Executora e o Outorgado são responsáveis pela exequibilidade do projeto; 

9.2. A inexecução parcial ou total do Termo de Outorga de Auxílio Financeiro e Termo de 

Outorga de Bolsa dará ensejo a sua rescisão, atendendo o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 e alterações posteriores;    

9.3. As informações geradas com o desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas na 

base de dados da FAPEAP e serão de domínio público, exceto os casos que possam levar ao 

desenvolvimento de um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente;   

 9.4. O não cumprimento dos compromissos e obrigações estabelecidos no presente Termo 

de Outorga de Auxílio Financeiro implicará a impossibilidade de o Outorgado pleitear qualquer auxílio 

junto a FAPEAP, sem prejuízo da aplicação de penalidades cíveis, criminais e administrativas que 

se fizerem necessárias; 

9.5. É de exclusiva responsabilidade do Outorgado adotar todas as providências que 

envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução 

do projeto;  

 9.6. Caso as obrigações e compromissos aqui estabelecidos não sejam cumpridos, serão 

devolvidos à FAPEAP os benefícios, em valores atualizados; 

 9.7. A FAPEAP, a qualquer tempo, poderá proceder à verificação das informações prestadas; 

 9.8. A FAPEAP não se responsabiliza por qualquer dano físico ou mental causado ao bolsista 

decorrente da execução de suas atividades no projeto;  

 9.9. Na eventual hipótese da FAPEAP vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que 

estão vinculados o Outorgado e o Bolsista, fica obrigada a ressarcir à Fundação toda e quaisquer 

despesas que, em decorrência do processo, for solicitada via administrativa ou judicial;  

 9.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Termo serão resolvidos pela 

Diretora-Presidente da FAPEAP juntamente com a Coordenadoria Científica e Tecnológica - CCT; 

 9.11. O presente TERMO DE OUTORGA DE AUXÍLIO FINANCEIRO poderá ser rescindido 

em qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 10.1. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Macapá/AP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas da execução do presente Termo 

de Outorga, que não puderem ser resolvidos pelas partes administrativamente; 

 10.2. E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 

2 (duas) vias de igual teor e condições: 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2022. 

 

 
______________________________________ 

Mary de Fátima Guedes dos Santos 
Diretora - Presidente  

FAPEAP 

 
______________________________________ 

Luís Roberto Takiyama 
Coordenador Científico e Tecnológico 

FAPEAP 
 

 
 

______________________________________ 
Júlio César Sá de Oliveira 

Reitor 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 

 
 

______________________________________ 
GERALDO NEVES DE ALBUQUERQUE 

MARANHAO 
Outorgado 

 

 

HASH: 2022-1109-0010-9406
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Tribunal De Justiça Do

Estado Do Amapá

AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 038/2022-TJAP

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 
torna público que realizará LICITAÇÃO na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 
PREÇO DO ITEM, em sessão pública virtual, objetivando 
a eventual aquisição de Material de Expediente, 
Higienização e Limpeza, por meio do Sistema de Registro 
de Preços. PROCESSO Nº 093461/2022. A republicação 
do Edital é devido à retificação do item 6 do Termo de 
Referência. Nova data de abertura da Sessão: dia 
28/11/2022, às 09h00min (horário de Brasília). Consulta 
do edital no endereço eletrônico http://www.compras.
gov.br (UASG 925306) ou no https://www.tjap.jus.br/
portal/ (aba Licitações em Aberto).

Macapá-AP, 09 de novembro de 2022.
Antero da Gama Machado
Pregoeiro/TJAP

HASH: 2022-1109-0010-9213

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2022-TJAP

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 
torna público que realizará LICITAÇÃO na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 
PREÇO DO ITEM, em sessão pública virtual, objetivando 
Aquisição de Roteador Routerboard Microtik, por meio 
do Sistema de Registro de Preços. PROCESSO Nº 
116618/2022. Abertura da Sessão para lances: dia 
25/11/2022, às 08h00min (horário de Brasília). Consulta 
do edital no endereço eletrônico http://www.compras.
gov.br (UASG 925306) ou no https://www.tjap.jus.br/
portal/ (aba Licitações em Aberto).

Macapá-AP, 09 de novembro de 2022.
Yan Fernando Maciel de França
Pregoeiro/TJAP

HASH: 2022-1109-0010-9281

Ministério Público

ANEXO I – RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 043/2022

No dia sete de novembro de 2022, no Ministério Público do 
Estado do Amapá, registra-se o preço da empresa: AARO 
COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - 
ME, CNPJ: 02.566.043/0001-64, ENDEREÇO: Rua José 
Claudino Barbosa, 157 – Afonso Pena, na cidade de 
São José dos Pinhais PR, CEP 83040-450, TELEFONE: 
(41) 3081-4403/ WhatsApp (41) 99124-1403, EMAIL: 
aarocomercial@gmail.com, para eventual fornecimento 
de Material de Consumo ao Ministério Público do 
Estado do Amapá, conforme descrito no quadro abaixo, 
resultante do Pregão Eletrônico nº 031/2022 para Sistema 
de Registro de Preços. As especificações constantes no 
Processo Administrativo nº 20.06.0000.0005047/2022-76 
/MP-AP, assim como os termos da proposta, integram a 
Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

Este Registro de Preços tem a vigência de 12 meses, até 
06/11/2023.

Descrição Resumida

 Unid.  Qtd. Preço Unit.R$
Itens

 02- Lixeira inox com tampa e pedal capacidade mínima de 20 
litros; com cesto interno removível; confeccionado em chapa de aço 
inoxidável. Garantia mínima de 12 meses. MARCA/FABRICANTE: 
Binnox / Binnox

UND 100 195,00
         

Descrição Resumida

 Unid.  Qtd. Preço Unit.R$
Itens

 03- Lixeira inox com tampa e pedal capacidade mínima de 30 
litros; com cesto interno removível; confeccionado em chapa de aço 
inoxidável. Garantia mínima de 12 meses. MARCA/FABRICANTE: 
Binnox / Binnox

UND 70 285,37

         
ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretário-Geral/MP-AP

HASH: 2022-1109-0010-9396
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ANEXO I – RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 050/2022

 
No dia oito de novembro de 2022, no Ministério Público 
do Estado do Amapá, registra-se o preço da empresa: 
PROJETO ACRÍLICOS INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, CNPJ: 114091770001-62, Endereço: Rua Tenente 
Guimarães 330 Cep: 36087070, Bairro Nova Era, Juiz De 
Fora - MG Município: Juiz de Fora – MG, Telefone: (32) 
3217-7664/ (32)98855-0069, EMAIL: : projetoacril@
gmail.com para eventual fornecimento de Material de 
Consumo ao Ministério Público do Estado do Amapá, 
conforme descrito no quadro abaixo, resultante do 
Pregão Eletrônico nº 031/2022 para Sistema de Registro 
de Preços. As especificações constantes no Processo 
Administrativo nº 20.06.0000.0005047/2022-76 /MP-AP, 
assim como os termos da proposta, integram a Ata de 
Registro de Preços, independente de transcrição.

Este Registro de Preços tem a vigência de 12 meses, até 
07/11/2023.

Descrição Resumida
 Unid.  Qtd. Preço Unit. R$

Itens
12- Púlpito em acrílico (tribuna), confeccionado em acrílico na cor 
cristal, com espessura de 10mm, medindo 60cm de largura, 40 cm de 
profundidade e 1,20m de altura, com logomarca do Ministério Público 
do Estado do Amapá em PVC recortado, em três cores (arte a ser 
fornecida pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do 
Estado do Amapá), com 30cm x 16cm, na parte do centro da tribuna 
do púlpito. Base contendo suporte para colocação de copo e folhas, 
com rodinhas e travas para movimentos. Garantia mínima de 12 
meses.
MARCA: PÚLPITOS ORATÓRIA
FABRICANTE: PROJETO ACRILICOS.

UND 10 3.559,00
         
Dr. ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretário-Geral/MP-AP

HASH: 2022-1109-0010-9272

ANEXO I – RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 052/2022

 
No dia oito de novembro de 2022, no Ministério Público 
do Estado do Amapá, registra-se o preço da empresa: 
LMA COMERCIO E SERVICOS – EIRELI, CNPJ: 
29.157.704/0001-54, Endereço: Av Bernardo Sayao, 189, 
Quadra01 Lote 02, Residencial Primavera I, Jaraguá-GO, 
CEP: 76.330-000, TELEFONE: (62)98553-3665, EMAIL: 
lmacs21@hotmail.com para eventual fornecimento de 
Material de Consumo ao Ministério Público do Estado do 
Amapá, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do 
Pregão Eletrônico nº 031/2022 para Sistema de Registro 
de Preços. As especificações constantes no Processo 
Administrativo nº 20.06.0000.0005047/2022-76 /MP-AP, 
assim como os termos da proposta, integram a Ata de 
Registro de Preços, independente de transcrição.

Este Registro de Preços tem a vigência de 12 meses, até 
07/11/2023.

Descrição Resumida

 Unid.  Qtd. Preço Unit. R$
Itens

17- Televisor Smart Led; mínimo 42 polegadas, HD 4k, cor preta, 
tipo LED; voltagem 110V ou bivolt; configurações mínimas: consumo 
0,07 kw/h 60Hz, processador quad core, conversor digital integrado, 
potencia de áudio 20w RMS, som estéreo; wi-fi integrado, mín. 2 
conexões HDMI e 2 USB, saída de áudio (coaxial), saída de fone de 
ouvido, conector de serviço; com controle remoto, pilhas para controle, 
manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. 
Assistência técnica local. Marca/Fabricante: PHILIPIS.

UND 12 1.749,00
         

Descrição Resumida

 Unid.  Qtd. Preço Unit. R$
Itens

18-Televisor Smart Led; mínimo 50 polegadas; HD 4k, cor preta, tipo 
LED; voltagem 110V ou bivolt; configurações mínimas: consumo 
0,07 kw/h 60Hz, processador quad core, conversor digital integrado, 
potencia de áudio 20w RMS, som estéreo; wi-fi integrado, mín. 2 
conexões HDMI e 2 USB, saída de áudio (coaxial), saída de fone de 
ouvido, conector de serviço; com controle remoto, pilhas para controle, 
manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. 
Assistência técnica local. Marca/Fabricante: PHILIPIS.

UND 10 2.399,90
         

Descrição Resumida

 Unid.  Qtd. Preço Unit. R$
Itens

19-Televisor Smart Led; mínimo 55 polegadas; HD 4k, cor preta, tipo 
LED; voltagem 110V ou bivolt; configurações mínimas: consumo 
0,07 kw/h 60Hz, processador quad core, conversor digital integrado, 
potencia de áudio 20w RMS, som estéreo; wi-fi integrado, mín. 2 
conexões HDMI e 2 USB, saída de áudio (coaxial), saída de fone 
de ouvido, conector de serviço; com controle remoto, pilhas para 
controle, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 
meses. Assistência técnica local. Marca/Fabricante: PHILIPIS.

UND 10 2.799,90
         

Descrição Resumida

 Unid.  Qtd. Preço Unit. R$
Itens

23-Forno microondas capacidade mínima 30 litros; voltagem 110V 
ou bivolt; com funções pré-programadas; porta com visor branco 
e transparente: Tecla Ligar + 30s, com funções de receitas, painel 
digital, receitas pré-programadas, níveis de potência: alta, media alta, 
media baixa, baixa e morna; função descongelamento; timing digital, 
relógio digital, trava de segurança, puxador, potência mínima 1.500W, 
diâmetro mínimo do prato: 315mm; classificação de consumo de 
energia A. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica local. 
Marca/ Fabricante: MIDEIA.

UND 20 725,99
         
ALEXANDRE FLAVIO MEDEIROS MONTEIRO
Secretário-Geral/MP-AP

HASH: 2022-1109-0010-9397
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EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 
DO CONTRATO 015/2022/MP-AP

OBJETO DO TERMO: A rescisão unilateral do Contrato 
nº 015/2022/MP-AP, conforme condições estabelecidas 
no presente termo, pelas razões expostas nos autos do 
PGA 20.06.0000.0006357/2022-14/MP-AP.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 79, inciso I, c/c art. 78, 
inciso V e VII, lei 8.666/93 e Cláusula Nona do Contrato 
nº 015/2022/MP-AP.

PROCESSO Nº: 20.06.0000.0006357/2022-14/MP-AP.

CONTRATANTE: Ministério Público do Estado do Amapá.

CONTRATADA: Interaxa Brasil Tecnologia e Informática 
Ltda.

VALOR DO CONTRATO: R$127.499,92

VIGÊNCIA: O Contrato nº 028/2021/MP-AP fica rescindido 
a contar de 08/11/2022, estando a CONTRATADA sujeita 
às penalidades contratuais e legais, que serão apuradas 
e aplicadas em procedimento próprio em momento 
oportuno.

DATA DA ASSINATURA: 08/11/2022.

ASSINATURA: Assina pelo Contratante: Dr. Alexandre 
Flávio Medeiros Monteiro, Secretário Geral/MP-AP.

Macapá-AP, 09 de novembro de 2022. 
IDELMIR TORRES DA SILVA
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 1.098/2021 – GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2022-1109-0010-9253

CONTRATO Nº 061/2022, REFERENTE AO CONVÊNIO 
N° 931335

Vinculado ao Processo nº 3.00000.166/2022 – DPE/AP

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, CNPJ: 11.762.144/0001-00. Contratado: 
CROSSING COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: º 23.734.075/0001-00; 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE VIDEO 
CONFERÊNCIA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E GARANTIA, 
POR MEIO DA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE 
NOVOS EQUIPAMENTOS PARA REUNIÕES VIRTUAIS; 

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
resolvem celebrar o Contrato nº 061/2022; Vigência: 
de 08/11/2022 à 07/11/2023; Dotação Orçamentária: 
Programa: 1.03.422.0075.2023, Ação: 2023, Fonte 103, 
Natureza: 449052; Nota de Empenho nº 2022NE00759, 
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022; 
Valor Global do Contrato: R$ 78.100,00 (setenta e oito 
mil e cem 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, LILIAN LAILA 
RODRIGUES CRUZ pela contratada. 

Macapá-AP, 08 de novembro de 2022
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá

HASH: 2022-1109-0010-9271

Prefeitura Municipal

De Oiapoque

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO n. 014/2022 – CCL/PMO

A Prefeitura Municipal de Oiapoque torna público que o 
Processo administrativo nº 18210.08.28.2022 – SEMAD/
PMO, que tem por objetivo A CONCESSÃO ONEROSA 
DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. BARÂO DO RIO 
BRANCO PARA FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIA 
BANCÁRIA, conforme TEMRO DE REFERÊNCIA, 
anexo I do edital. Informação: no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e-mail cpl@
oiapoque.ap.gov.br ou no endereço Rua Joaquim 
Caetano da Silva, n° 430, bairro Centro, Oiapoque-Amapá, 
CEP 68.980-000. Cujo Início do acolhimento da proposta 
dia ocorreu dia 31/10/2022 as 08h00min, e a abertura 
das propostas marcada para o dia 11/11/2022, a partir 
das 09h00min, no site www.portaldecompraspublicas.
com.br (horário de Brasília). Com Início da disputa 
de preços dia 11/11/2021 as 10h00min, no site www.
portaldecompraspublicas.com.br, (horário de Brasília). 
O edital do pregão se encontra disponível na íntegra 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. está 
SUSPENSA. MOTIVO: Reanalise de Termo de Referência 
e ajustes no Edital. 

Oiapoque/AP, 09 de novembro de 2022.
JOÃO GERSON MORAES CARDOSO
Pregoeiro

HASH: 2022-1109-0010-9403
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Publicações Diversas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Associação dos Servidores do INCRA do Estado do Amapá 
– ASSINCRA/AP, com sede e circunscrição de atuação no 
Município de Macapá, pertencente à unidade federativa 
do Estado do Amapá, comunica a seus associados 
da realização das eleições para direção colegiada da 
ASSINCRA/AP, podendo ser inscritas as chapas para 
candidatura na sede administrativa do SINDSEP/AP, 
sito Avenida Almirante Barroso nº. 21, Bairro Central, 
no prazo subseqüente a esta publicação de 15 (quinze) 
dias. Por fim convoca seus associados para assembleia 
ordinária de eleição da diretoria do biênio de 2022/2024, 
a ser realizada na sede administrativa do SINDSEP/AP, 
sito Avenida Almirante Barroso, nº. 41, Bairro Central, a 
ser realizada dia 14/11/2022, com primeira chamada às 
dezessete horas e segunda chamada ás dezessete e 
trinta minutos.

Macapá, 14 de outubro de 2022
Errolflynn De Souza Paixão
Presidente da Junta Eleitoral

HASH: 2022-1014-0010-5736

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CONSTRUTORA R. P. SANTOS E CIA LTDA
CPNJ nº 12.036.829/0001-23

Torna público que REQUEREU junto a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente - SEMAB, a Licença de 
Instalação (LI) para o exercício de atividades de Obras, 
implantação de Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 
no município de Pedra Branca do Amaparí, estado do 
Amapá em referência ao contrato n.° 048/2022 PMPBA.

HASH: 2022-1108-0010-9075

PUBLICIDADE
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Prefeitura Municipal De

Itaubal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
Espécie: Ata de Registro de Preços, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022-CL/PMI, 

cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E 
CORRELATOS (DESCARTÁVEIS E PERFURO CORTANTES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, 
CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA-Anexo I do Edital; conforme segue: ATA n° 10/2022-PMI. Empresa: L. A. DISTRIBUIDORA 
EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 34.864.207/0001-26; 
lotes:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,36,37,38,3
9,40,41,42,43,44,45,49,50,52,53,54,58,59,60,61,62,63,64,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,8
9,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112, e 113, no valor de 
R$ 541.923,70 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Vinte e Três Reais e Setenta Centavos); 
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 14/10/2022. Vigência da ata: 14/10/2022 a 14/10/2023. A ata de julgamento 
está disponível no site https://www.licitacoes-e.com.br/. Licitação nº 956229. A Ata de Registro de preço 
original encontra-se acostada ao processo administrativo nº0813.1360/2022 - PMI. 

HASH: 2022-1109-0010-9305

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022-PMI

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Espécie: Ata de Registro de Preços, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022-CL/PMI, cujo objeto é 
o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PONTOS DE ATENDIMENTOS QUE 
INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ITAUBAL, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA-Anexo I do Edital; conforme segue: ATA n° 
011/2022- PMI. Empresa: L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 34.864.207/0001-26; 
LOTES:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3
4,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7
0,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,10
4,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,1
30,131,132,133,e 134, no valor total de R$ 550.767,68 (Quinhentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Sessenta e 
Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos); DATA DA ASSINATURA DA ATA: 15/10/2022. Vigência da ata: 
15/10/2022 a 15/10/2023. A ata de julgamento está disponível no site https://www.licitacoes-e.com.br/. Licitação 
nº 956842. A Ata de Registro de preço original encontra-se acostada ao processo administrativo 
nº 0813.1462/2022 - PMI. 

HASH: 2022-1109-0010-9280
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