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IPolicia Militar
1Cel. PM Rodolfo Pereira de Oliveira Junior

EXTRATO DO GUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 011/2013- PMAP

PROCESSO N°: 340101.2017.00001-DOF/PMAP
PREGAO ELETRONICO N°: 001/2013-
CPL/DA/PMAP
CONTRATANTE: POLICIA MILITAR DO AMAPA,

CNPJ (MF) n° 06.023.862/0001-16//
CONTRATADA: FENIX SERVIQOS
ESPECIALIZADOS EIRELI- EPP, CNPJ (MF)
n° 23.066.228/0001-80// ALTERAQOES: DA
DOTACAO E DO PRECO: (FPE) 101, PT n°
1.34.101.06.122.0004.2380, ND n° 339037, NE
n°s. 2017NE00003- R$ 723.139,80 e
2017NE00502- R$ 81.652,02, de um total mensal
R$ 134.131,97 e total anual- R$ 1.609.583,64
//DO PRAZO DE VIGENCIA: 01/07/17 a 01/07/18//
DATA DE ASSINATURA: 30/06/17//
SIGNATARIOS: CEL QOPMC Rodolfo Pereira
de Oliveira Junior e a Sra. Aldilene Matos de
Souza.

Macapei-AP, 04 de julho de 2017.

U Bi^ENC^UFPALMIRA DAiS NEVES BftTENCDURT-CEL QOPMC
Diretora Administrativa da PMAP

IPolicia Tecnico-Cientifica
iSalatiel Guimaraes

AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO
ELETRONICO N° 008/2017.

PARA O DIA 20 DE JULHO DE 2017.
A Policia Tecnico-Cientifica e este

Pregoeiro, designado pela Portaria n°
014/2017-POLITEC, levam ao
conhecimento dos interessados o
ADIAMENTO da Licitagao na modalidade
Pregao Eletronico previsto para 09h00min
do dia 10 de Julho de 2017, o referido
CERTAME LICITATORIO acontecera em
20 de JULHO de 2017, no mesmo
horario.

INFORMAQOES: Fone: 0xx(96)2101-
5365 Ramal=5302;
E-mail: politec-ap@hotmail.com;

Macapa-AP, 06 de Julho de 2017.

Atenciosamente//
ANTONIO PIIWWA SILVA
Presidente-CrCrOLITEC

[ Procuradoria Geral do Estado

^Narsonde Sa Galeno

PARECER NORMATIVO N° 004/2017- PGE

Assunto: Promogao por Tempo de Servigo

EMENTA: Militares pertencentes aos
Quadros do Estado ou da Uniao.
Promogao por Tempo de Servigo.
Orientagoes para a instrugao e analise
do cumprimento dos requisitos para a
concessao de Promogao por Tempo de
Servigo.

Excelentissimo Senhor Procurador Geral,

Considerando o volume de
processos administrativos encaminhados a
Procuradoria-Geral do Estado acerca da
concessao de Promogao por Tempo de Servigo,

seja a pedido ou “ex-officio”; aos integrantes da
Policia Militar do Estado do Amapa - PMAP e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapa -
CBMAP, faz-se necessario a uniformizagao de
entendimento acerca da materia nesta Setorial,
bem como no seio da Administragao estadual.

Nesse contexto, lastreada pelos
principios da eficiencia, celeridade e da
razoabilidade e, ainda, considerando que o tema
nao envolve situagoes de grande complexidade,
na presente oportunidade, emito o presente
Parecer Juridico contemplando os principal's
aspectos com relagao ao direito a Promogao por
Tempo de Servigo, a fim de que seja utilizado para
todos os processos que tratem da materia sob
exame.

Portanto, no intuito de sedimentar
o assunto no ambito do GEA e minimizar a
burocracia que emperra o servigo publico, solicito
ao Excelentissimo Senhor Procurador-Geral do
Estado que, apos a homologagao do presente
parecer, caso assim entenda, submeta a
ratificagao do Excelentissimo Senhor Governador
do Estado do Amapa, nos termos do §7° do art. 4°
da LC n°. 089/20151 (em carater vinculante) a fim

1 § 7° Os pareceres da Procuradoria-Geral do
Estado, apos despacho do Procurador-Geral do
Estado, poderao ser submetidos a ratificagao do
Chefe do Poder Executivo, quando for o caso de
Ihes atribuir efeito normativo e, depois de
publicados no Diario Oficial do Estado, terao efeito
normativo vinculante perante toda a administragao
direta e indireta do Eptado do Amapa^de tornar uniforme e fazer cessar as inumeras as
demandas em carater repetitivo que chegam a
esta Procuradoria Geral do Estado acerca do
tema.

11.1 - DA COMPETENCE DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

O exame pela Procuradoria-Geral
do Estado se fundamenta no art. 132 da
Constituigao Federal de 1988, no art. 153 da
Constituig3o do Estado e na Lei Complementar n°
0089/2015 (art. 27), que atribuem a PGE as
atividades de consultoria e assessoramento
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Gabinete de Segurança Institucional: Ten Cel .PM. Huelton Corrêa Medeiros 
Controladoria Geral: Otni Miranda de Alencar Júnior 
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Cultura: Giodilson Pinheiro Borges
Comunicação: Gilberto Ubaiara Rodrigues
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Educação: Maria Goreth Silva e Sousa
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Segurança: Ericlaudio Alencar Rocha
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          Fundações Estadual
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AFAP: Francisco de Assis Souza Costa
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Outrossim, conforme acima
mencionado, nos termos do §7° do art. 4 da Lei n°.
089/2015, os pareceres da Procuradoria-Gera! do
Estado, apos despacho do Procurador-Geral do
Estado, poderao ser submetidos £ ratificagao do
Chefe do Poder Executivo, quando for o caso de
Ihes atribuir efeito normativo e, depois de
publicados no Diario Oficial do Estado, terao efeito
normativo vinculante perante toda a administragao
direta e indireta do Estado do Amapa.

11.2 - DA LEGISLAQAO DE
REG^NCIA

A abordagem do tema parte, em
um primeiro momento, do exame do §1° do art. 42
da Constituigao da Republica Federativa do Brasil
de 1988 que rege os militares estaduais e
distritais:

“Art. 42. [...]
§ 1° Aplicam-se aos mifitares dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territorios, a!6m do
que vier a ser fixado em lei, as disposigoes
do artigo 14, § 8°; do artigo 40, § 9°; e do
artigo 142, §§ 2° e 3°, cabendo a lei
estadual especifica dispor sobre as
materias do artigo 142, § 3°, X, sendo as
patentes dos oficiais conferidas pelos
respectivos governadores.”

O citado inciso X do §3° do art.
142 da Constituigao da Republica estabelece que
cabe a lei estadual dispor quanto as condigoes de
transferencia dos militares para a inatividade,
diga-se, materia esta que se coaduna ao objeto do
presente parecer.

"Art. 142. [...];
§3° Os membros das Forgas Arpaadas sao
denominados militares, aolicarndo-se-lhes,
alem das que vierem a ser fixadas em lei, as
seguintes disposigoes: [...];
X — a lei dispora sobre o ingresso nas
Forgas Armadas, os limites de idade, a
estabilidade e outras condigoes de
transferencia do militar para a
inatividade, os direitos, os deveres, a
remuneragao, as prerrogativas e outras
situagoes especiais dos militares,
consideradas as peculiaridades de suas
atividades, inclusive aquelas cumpridas por
forga de compromissos internacionais e de
guerra."

Outrossim, especificamente no
que tange a Promogao por Tempo de Servigo,
verifica-se que a mesma encontra seu fundamento
no §12 do art. 67 da Constituigao do Estado do
Amapa.

"Art. 67 [...]
§12. A transferencia para a reserva

remunerada a pedido sera concedida
mediante requerimento do servidor militar
que conte mais de 25 (vinte e cinco) anos
de servigo, se mulher, assegurado a
promogao ao posto ou graduagao
imediatamente superior ao seu, por ocasiao
da passagem a inatividade.” (EC no
26/2002)

3

Sendo assim, cumprindo o
mandamento constitucionalmente, o Estado do
Amap3 editou a Lei Complementar Estadual n°.
0084, de 07 de abril de 2014, instituindo o Estatuto
dos Militares do Estado do Amapa, o qual reune
as disposigoes concernentes aos direitos e
prerrogativa dos militares estaduais, dando
concretude as normas da Constituigao Federal e
Estadual.

Assim, e possivel inferir que a Lei
Complementar n°. 084/2014, ao instituir a
Promogao por Tempo de Servigo, estct respeitando
o disposto no art. 42, §1° c/c art. 142, §3°, inciso
X, da CRFB, no art. 67, §12 da Constituigao
Estadual.

II.3 - DA PROMOgAO POR
TEMPO DE SERVIQO
A promogao por tempo de servigo
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PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES

Exemplar ................................................................ R$ 5,00
Exemplar Atrasado ............................................... R$ 6,00
Centímetro Composto em Lauda Padrão............ R$ 5,50
Centímetro para Compor ..................................... R$ 8,00
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00

Ao DIO reserva-se o direito de recusar a 
publicação de matérias apresentadas em 

desacordo com suas normas.
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 REMESSA DE MATÉRIA
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PREÇOS DE ASSINATURAS

ESTADO DO AMAPÁ
DIÁRIO OFICIAL

Raimundo Nazaré Tavares Ferreira 

Chefe da Divisão Administrativa

Chefe da Divisão de Comercialização
Elaine Alencar Ferreira

Chefe da Divisão Industrial

Membro da ABIO - Associação Brasileira de 
Imprensa Oficiais

Sede: Rua Paraná, 309
Bairro Santa Rita -  Macapá-AP

 CEP: 68.901-260

Gilberto Góes da Silva Neto

Mary Sônia Ataide

Diretor

C 3
e direito dos militares disposto nos art . 53, §3°,
VIII; art. 54, art. 65, §4°; art. 67, V e art. 182 do
Estatuto dos Militares Estaduais. Vejamos os
citados dispositivos:

Art. 53. Sao direitos dos militare$/(...]
§3° Nas condipoes e limitagoes impostas na
legislagao ou regulamentagao especifica:
[...]
VIII - a promogao, na forma da legislagao
propria; [...].

Art. 54. O militar que possuir no minimo 24
(vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de
tempo de servigo podera requerer e devera
ser promovido pelo criterio de tempo de
servigo ao posto ou graduagao
imediatamente superior, Independente do
quadro, vaga em claro, previsao de posto
na sua quallficagao militar (QM),
intersticio e curso , a contar da data de seu
requerimento, permanecendo no servigo
ativo, na condigao de agregado ao orgao de
pessoal, e apos 6 (seis) meses sera
transferido para a inatividade mediante
reserva remunerada ex-officio.
§ 1° 0 militar que nao optar pela incidencia
do caput deste artigo, ao completar 29 (vinte
e nove) anos e 06 (seis) meses de tempo de
servigo , sera promovido ex-officio aplicando-
se as demais disposigoes nele previstas.
§ 2° O militar investido do Cargo de
Comandante Geral, preenchidos os
requisitos do § 1° do art. 54, sera transferido
para a reserva remunerada quando for
exonerado do cargo comissionado. [...].

Art. 65. [...]
§4° Ressalvada a passagem dos Soldados
Combatentes para o Quadro Especial de
Pragas. dos subtenentes do Quadro de
Pragas Combatentes para o Quadro de
Oficiais Administrativos e dos subtenentes
do Quadro Especial de Pragas para o
Quadro Especial de Oficiais, a promogao
ocorrera somente dentro do respectivo
Quadro a que pertencer o militar,
inclusive por ato de bravura, post mortem e
por tempo de servigo.

Art. 67. As promogoes serao realizadas
pelos criterios de: [...];
V - por tempo de servigo; [...]. (grifo
nosso).

Art. 182. Ao militar que, na data da
publicagao desta lei, contar no minimo 28
(vinte e oito) anos de tempo d^ servigoe
assegurado o direito de p^fman^r>cjp^

servigo ativo at6 completar 33 (trinta e tres)
anos de servigo.

ParSgrafo unico. A regra deste artigo nao
se aplica aos militares que ocuparem o
ultimo posto do quadro a que pertengam
previsto nesta lei. [...].

Porem, e importante destacar que
a Promogao por Tempo de Servigo nao se
subsume ao conceito de promogao estabelecido
no art. 65 da Lei Complementar n°. 084/2014, “ a
promogao e um ato administrative que visa o
preenchimento dos claros existentes nos
postos e nas graduagdes superiores.”

Em verdade, essa modalidade de
promogao foi criada no inciso IV do art. 67 c/c art.
54, ambos da Lei Complementar n°. 084/2014,
com o objetivo de regulamentar a nova forma de
promogao prevista no §12 do art. 67 da
Constituigao do Estado do Amapa.

Art. 67. Sao servidores militares estaduais
os integrantes da Policia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar.
[...]
§ 12 A transference para a reserva
remunerada a pedido sera concedida
mediante requerimento do servidor militar
que conte mais de 25 (vinte e cinco) anos
de servigo, se mulher, assegurado a
promogao ao posto ou graduagao
imediatamente superior ao seu, por ocasiao
da passagem a inatividade.” (EC no
26/2002)

Portanto, a PromogSo por Tempo
de Servigo nada mais e do que um direito
concedido aos militares que contem com, no
minimo, 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis)
meses de servigo, a ascensao a posto ou
graduagdo imediatamente superior,
independentemente do quadro, vaga em claro,
previsao de posto na sua qualificagdo,
intersticio e curso, a contar da data de seu
requerimento, permanecendo no servigo ativo,
na condigao de agregado ao orgdo de pessoal,
e apos 06 (seis) meses sera transferido para a
inatividade mediante reserva remunerada ex-
officio.

O seu trago peculiar, face as
formas ordinarias de promogao, se traduz no fato
de a mesma nao se destinar ao preenchimento
dos claros existentes nos postos e nas
graduagoes superiores, bem como, por nao estar
subordinada ao preenchimento de ifbaisquer
outros requisitos alem do tempo de sejsVfgo.

^^

intersticio e curso, a contar da data de seu
requerimento, permanecendo no servigo
ativo, na condigao de agregado ao orgao de
pessoal, e ap6s 6 (seis) meses sera
transferido para a inatividade mediante
reserva remunerada ex-officio.
§ 1° O militar que nao optar pela incid£ncia
do caput deste artigo, ao completar 29 (vinte
e nove) anos e 06 (seis) meses de tempo de
servigo, sera promovido ex-offtcio aplicando-
se as demais disposigoes nele previstas.
§ 2° O militar investido do Cargo de
Comandante Geral, preenchidos os
requisitos do § 1° do art. 54, sera transferido
para a reserva remunerada quando for
exonerado do cargo comissionado.”

Portanto, o presente parecer
juridico destina-se tao somente ao exame da
Promogao por Tempo de Servigo prevista no §12
do art. 67 da Constituigao Estadual c/c inciso VI do
art. 67 c/c art. 54, ambos da Lei Complementar n°.
084/2014.

II.4 - DAS ESPECIES
Nos termos do art. 54 da Lei

Complementar n°. 084/2014, a Promogao por
Tempo de Servigo possui 02 (duas) especies,
quais sejam, “ a pedido” ou “ ex-officio” .

a) Promogao por Tempo de
Servigo a Pedido

A promogao por Tempo de Servigo
a Pedido esta prevista no “caput” do art. 54 da LC
n°. 084/2014 e se traduz em uma faculdade
concedida ao militar que possua, no minimo 24
anos e 06 meses, a qual se exaure ao
completar 29 anos e 06 meses.

Consoante diegao do artigo acima
mencionado, ao completar o referido periodo de
tempo de servigo o militar passa a gozar da
prerrogativa de solicita-la, nao sendo, no entanto,
obrigado a requere-la.

Uma vez apresentado o
requerimento pelo militar e constatado o tempo de
servigo exigido, a promogao d^era ser
concedida, desde que atendidos-̂ s requisitos
iesais n 7A • /Ok"

Importa salientar, que aos militares
que na data da publicagao da LC n°. 084/2014 ja
contavam com mais de 28 (vinte e oito) anos de
tempo de servigo, e assegurada a permanencia no
servigo ativo ate os 33 (trinta e tres anos).

Por este motivo, o direito de
requerer promogao por tempo de servigo esgota-
se apenas ao completar 32 (trinta e dois) anos e
06 (seis) meses de tempo de servigo2, ocasiao na
qual, a promogao dever^ se dar “ex-officio”,
conforme previsto no art. 182 do Estatuto dos
Militares.

“ Art. 182. Ao militar que, na data da
publicagao desta lei, contar no minimo 28
(vinte e oito) anos de tempo de servigo. e

-Art. 54. O militar que possuir no minimo 24
(vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de
tempo de servigo podera requerer e dever£
ser promovido pelo criterio de tempo de
servigo ao posto ou graduagao
imediatamente superior, independente do
quadro, vaga em claro, previsao de posto
na sua qualificagao militar (QM),

ww
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assegurado o direito de permanencia no
servigo ativo ate completar 33 (trinta e tres)
anos de servigo.

Paragrafo unico. A regra deste artigo nao
se aplica aos militares que ocuparem o
ultimo posto do quadro a que pertengam
previsto nesta lei."

Chamo atengao para o paragrafo
unico do referido artigo, para ressaltar que a
excegao de permanencia no servigo ativo ate
completar 33 (trinta e tr§s) anos nao se aplica aos
militares que, na data da publicagao da lei, ja
ocupavam o ultimo posto do Quadro a que
pertengam.

b) Promogao por Tempo de
Servigo “ Ex-Officio”

A promogao por tempo de servigo
“ex-officio", por sua vez, ser2 concedida
automaticamente pelo Comandante Geral ou pelo
Governador do Estado quando o militar, que nao
se enquadre na excegao do artigo 182 caput,
completar 29 anos e 06 meses de servigo e nao
tenha apresentado requerimento de promogao a
pedido, seguindo os demais tramites aplicciveis a
promogao a pedido:

“§ 1° 0 militar que nao optar pela incidencia
do caput deste artigo, ao completar 29 (vinte
e nove) anos e 06 (seis) meses de tempo de
servigo, sera promovido ex-officio aplicando-
se as demais disposigoes nele previstas.”

2 Justifica-se a referida data pela necessidade de
permanecer 06 meses na condigao de agregado,
nos termos do artigo 54 do Estatuto: “(...)
permanecendo no servigo ativo, na condigao
de agregado ao orgao de pessoal, e ap6s 6
(seis) meses sera transferido para a înatividade
mediante reserva repiunerada ex^fficio".

11.5 - DOS REQUISITOS PARA A
PROMOQAO

Conforme exposto, o trago que
torna peculiar a Promogao por Tempo de Servigo
se traduz no fato da mesma nao ser destinada ao
preenchimento dos claros existentes nos postos e
nas graduagoes superiores, bem como, por nao
estar subordinada ao preenchimento de quaisquer
outros requisitos alem do tempo de servigo.

Em outras palavras, a redagao do
“caput” do art. 54 da Lei Complementar n°.084/2014 e clara ao determinar que o militar
devera ser promovido ao posto ou graduagao
imediatamente superior independentemente do
quadro, vaga em claro, previsao de posto na
sua qualificagao militar, intersticio e curso.

“[...] Art. 54. O militar que possuir no minimo
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses
de tempo de servigo podera requerer e
devera ser promovido pelo criterio de
tempo de servigo ao posto ou graduagao
imediatamente superior, independente do
quadro, vaga em claro, previsao de posto
na sua qualificagSo militar (QM),
intersticio e curso, a contar da data de seu
requerimento, permanecendo no servigo
ativo, na condigao de agregado ao orgao de
pessoal, e apos 6 (seis) meses sera
transferido para a inatividade mediante
reserva remunerada ex-officio. [...]”

Assim, importa ressaltar que o
militar na atividade estara na condigao de
agregado e como tal nao ocupa vaga na escala
hierarquica do seu Quadro, nela permanecendo
sem numero (art. 97, da LC 84/2014).

Ressalte-se que a necessidade de
agregagao ao orgao de pessoal por 06 (seis)
meses nao e requisito para a promogao em si,
mas apenas para a transference para a
inatividade.

Cumpre frisar que os requisitos
dispensados pelo “caput” do art. 54, acima citado,
sao exigfveis apenas para as demais formas de
promogao, quais sejam, promogao por
antiguidade, merecimento, bravura e “post-
mortem1’ tanto de pragas quanto de oficiais, nos
termos do Decreto (N) n°. 019/1985, bem como da
Lei n°. 6.752/1979 e Decreto n° 022/1990.

Isso posto, ressalto que para a
promogao por tempo de servigo 6 necessario que
estejam satisfeitos os seguintes^ requisitos
constantes na LC n° 084/2014: £7

v s
V

3
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11.6 - DO TEMPO DE SERVIQO,
r

Nos termos do art. 136 do Estatuto
dos Militares do Estado do Amapa, Tempo de
Servigo se traduz na somatoria do “tempo de
efetivo servigo” na Policia Militar ou Corpo de
Bombeiros do Estado do Amapa com os “anos de
servigo”, diga-se, periodo de servigo publico
federal, estadual ou municipal fora da Corporagao.

“ Art. 135. Tempo de servigo e a somatoria
do tempo de efetivo servigo com os anos de
servigo.

Art. 136. Na apuracSo do tempo de
servico do militar sera feita a seouinte
distincao entre:
I - tempo de efetivo servigo:

entre a data de inclusao e a data do
desligamento do servigo ativo na Policia
Militar do Amapa ou Corpo de Bombeiros
Militar do Amapa, mesmo que tal espago de
tempo seja parcelado.
§ 1° Sera tamb6m computado como tempo
de efetivo servigo o tempo passado, dia a
dia, nas Organizagoes Militares do Estado
do Amapa, pelo militar da Reserva da
Corporagao convocado para o exercicio de
fungao militar.
§ 2° Nao serao deduzidos do tempo de
efetivo servigo, alem dos afastamentos do
Art. 74, os perlodos em que o militar estiver
afastado do exercicio de suas fungoes em
decorrencia de gozo de licenga especial.
§ 3° A data de inclusao, para os fins deste
artigo, 6 a do ato administrativo de matncula
em qualquer orgao de formagao de Oficiais
ou Pragas, ou a de apresentagao para o
servigo em caso de nomeagao.
§ 4° O militar reincluldo recomec^ra a contar
seu tempo de efetivo servigonrfclata de sua
reincl/usao. / j\
Art. 138. Anos de Servigo: e a expressao
que designa o tempo de servigo publico
federal, estadual, municipal ou na atividade
privada, prestado pelo militar, anteriormente
a sua inclusao, matrlcula, nomeagao ou
reinclusao nas Corporagoes Militares.

§ 1° Os anos de servigo so serao
computados no momento da passagem do
militar a situag^o de inatividade e para os
efeitos do art. 54 desta Lei.
§ 2° Nao e computavel, para efeito algum, o
tempo:
a) que ultrapassar o periodo de 01 (urn)
ano, contlnuo ou nao, em licenga para
tratamento de saude de pessoa da familia;
b) passado em licenga para tratar de
interesse particular;
c) passado como desertor;
d) decorrido em cumprimento de pena de
suspensao do exercicio do posto,
graduagao, cargo ou fungao, por sentenga
transitada em julgado.

Art. 139. O tempo que o militar passou, ou
vier a passar, afastado do exercicio de suas
fungoes, em consequencia de ferimentos
recebidos em acidente, quando em servigo,
na preservagao da ordem pubiica, em
operagoes militares, ou de molestia
adquirida no exercicio de qualquer fungao
militar, sera computado como se ele
estivesse em efetivo exercicio daquelas
fungoes.
Art. 140. A data limite estabelecida para
final de contagem de tempo de servigo para
inatividade ser£ a prevista no art. 54, § 1°desta lei.
Art. 141. Na contagem dos anos de servigo
nao podera ser computada qualquer
superposigao de tempo de servigo publico
federal, estadual ou municipal, nem com o
tempo de servigo computavel ap6s a
inclusao em Organizagao Militar, ou
nomeagao para posto ou graduagao nas
Corporagoes Militares."

Nesse contexto, para fins de
analise do preenchimento do requisito legal para a
Promogao por Tempo de Servigo, o militar fara jus
ao computo do periodo em que esteve prestando
efetivos servigos £ PMAP ou CBMAP em conjunto
com o periodo em que atuou no servigo publico
fora das referidas Cgrporagoes./^^
MlNIMO

II.7 - DO TEMPO DE SERVIQO

II - anos de servico.

Art. 137. Tempo de efetivo servigo e o
espago de tempo computado, dia a dia,

O Estatuto dos Militares Estaduais
no art. 114, II preve:

Art. 114. [...].
II - com proventos integrals do posto ou
graduagao, ao militar no minimo vinte e
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cinco anos de servigo, dos quais no minimo
16 (dezesseis) anos de efetivo servico em
instituicao mllitar do estado do Amapa.

Por conseguinte, para efeito de
contagem do tempo de servigo, o militar que
possuir, no minimo, 25 (vinte e cinco) anos de
servigo, para fazer jus a proventos integrais do
posto ou graduagao quando de sua passagem
para a reserva remunerada, devera contar, com no
minimo, 16 (dezesseis) anos de efetivo de servigo
na instituigao militar do Estado do Amapa.

11.8 - DA TRANSFERENCE
PARA A INATIVIDADE

Conforme exposto no art. 54,
caput da Lei n°. 084/2014, ncta-se que, apos a
Promogao por Tempo de Servigo, o militar ficara
na condigao de agregado por 06 meses ao orgao
de pessoal, e posteriormente, devera ser
transferido para a inatividade mediante reserva
remunerada "Ex Officio”.

Desse modo, importante salientar
que a PMAP e o CBMAP deverao observar o
estabeiecido na legislagao para que, apos 06
meses estando agregado, o militar seja transferido
para a inatividade mediante Reserva Remunerada
Ex-Officio, conforme estabeiecido no Art. 54, caput
da Lei n°. 084/2014, parte final.

11.9 - DA RESERVA
REMUNERADA

Em linhas gerais, a transference
para a Reserva Remunerada nada mais e do que
uma forma de exclusao do militar do servigo ativo,
com o direito ao recebimento de proventos
proporcionais ou integrais, em carater provisorio,
isso quer dizer que, o militar que se encontra
nessa situagao pode vir a ser convocado a
retornar a atividade por interesse da
Administragao, bem como, sancionado em virtude
do cometimento de transgressao disciplinar, uma
vez que ele, ainda, mantem o vinculo operacional
com a Instituigao Militar a que pertence.

Porem, para o presente trato
somente sera necessario discorrer acerca da
transference para a reserva Tpffunerada “ex-
officio" realizada oor consequencia da Promogao
por Tempo de Servigo.

Nesse contexto, cumpre consignar
o disposto nos artigos: 53, §§2° e 3°, IX; 113, II; e
115. V, §1° da LC n° 084/2014 instituto da reserva
remunerada:

“ Art. 53.Sao direitos dos militares: [...].
§ 2C Percepgao de remuneragao na
atividade e de proventos ao ser transferido
para a inatividade.

§ 3° Nas condigoes e limilagdes impostas na
legislagao ou regulamentagao especifica:
[. ..].
IX - a transference para inatividade com
ganhos integrais relativos ao posto e
graduagao a partir dos 25 (vinte e cinco) de
tempo de servigo ou proporcionais nos
demais casos previstos nesta Lei; [...].
Art. 113. A passagem do militar a situagao
de inatividade mediante transference para a
reserva remunerada se efetua:

[•••]

II - ex-officio.
Art. 115. A transference para a reserva
remunerada ex-officio ve« ificar-se-a sempre
que o militar: [...].
V - for promovido por tempo de servigo em
virtude do previsto no art. 54 deste Estatuto;

§ 1° A transference para a Reserva
Remunerada processar-se-a a medida que
o militar for enquadrado em urn dos incisos
deste artigo .’

De acordo com o art. 113 do
referido Diploma Legal duas sao as especies de
transference para a Reserva Remunerada, quais
sejam: “A PEDIDO” e “EX- OFFICIO".

Em regra, o que diferencia as duas
especies do instituto e a forma de inclusao (se

( )

voluntaria ou compulsoria) e a de percepgao de
proventos ao que militar tern direito (se integral ou
proporcional).

No entanto, como ja foi observado
alhures, a transference para reserva remunerada
em decorrencia da promogao por tempo de servigo
sera sempre "ex- officio”.

Superada esta questao inicial,
cumpre salientar que, a depender da.vinculo do
militar, apos a Promogao por Temppje Servigo,
por ocasiao da sua transference para a
inatividade mediante reserva remunerada, podera
haver reflexos distintos nos proventos.

Em outras palavras, a depender
do vinculo e do tempo de servigo computado, o
militar podera receber seus proventos de forma
integral ou proporcional, conforme a seguir
exposto.

a) Militar do Quadro do Estado
do Amapa

Nos termos do inciso IX do art. 53
da Lei Complementar n°. 084/2014, e direito do
militar integrate do quadro do Estado do Amapa,
no caso de transference para a inatividade, o
recebimento de proventos integrais relativos ao
posto ou graduagao, a partir dos 25 (vinte e cinco)
anos de servigo.

“ Art. 53. Sao direitos dos militares: [...]
IX - a transference para inatividade com
ganhos integrais relativos ao posto e
graduagao a partir dos 25 (vinte e cinco)
de tempo de servigo ou proporcionais
nos demais casos previstos nesta Lei;"

Ressalte-se que nao h£
possibilidade de haver o pagamento de proventos
proporcionais ao militar integrante do quadro do
Estado do Amapa no caso de Promogao por
Tempo de Servigo.

Isso porque, tal promogao
somente podera ser concedida ao militar que
possua, no minimo 24 anos e 06 meses de tempo
de servigo, sendo que a transference para a
inatividade ocorrera apos 06 (seis) meses de
agregagao ao orgao de pessoal, o que perfaz o
total de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de
servigo, amoldando-se a exigencia contida no
inciso IX do art. 53 da LC n°. 084/2014, acima
transcrito.

Portanto, no caso do militar
pertence ao quadro do Estado do Amapa, a
transference para a inatividade se dara com
proventos integrais.

b) Militar do Quadro da Unuio
Por outro lado, a regra atinente

aos militares da Uniao e diversa, eis que o
pagamento dos proventos dos mesmos quando da
passagem para a inatividade nao e realizado pelo
Estado do Amapa, razao pela qual, o computo de
tempo de servigo para o recebimento de proventos
deve obedecer a disciplina da Lei n°. 10.486/2002.

Referida norma dispoe da seguinte
forma: / sS

Art. 20. Os proventos na inatividade
remunerada sao constituidos das seguintes
parcelas:
[-]

§ 12 Para efeito de calculos, os proventos
sao integrais ou proporcionais:
I - integrais, calculados com base no soldo;
e

II - proporcionais, calculados com base em
quotas do soldo, correspondentes a 1/30
(um trinta avos) do valor do soldo, por
ano de servigo.

Nesse contexto, conforme
entendimento firmando no Parecer Juridico n°
400/2016 - PADM/PGE, em estrita observSncia
aos ditames do art. 20 da Lei n°. 10.486/2002, o
recebimento da remuneragao de forma integral
somente sera possivel apos o cumprimento de, no
minimo, 30 (trinta) anos de servigo.

Ressalte-se que, caso o militar da
PMAP ou CBMAP integrante do quadro da Uniao

pleiteie a Promogao por Tempo de Servigo antes
do implemento do periodo de 30 (trinta) anos de
tempo de servigo, a Diretoria de Pessoal ou
outro 6rg3o responsavel devera NOTIFICA-LO
acerca da possibilidade de transference para a
inatividade como o recebimento de proventos
proporcionais.

11.10 - DA EXISTENCE DE
POSTO SUPERIOR NO QUADRO

Embora o art. 54 da Lei n°.084/2014 dispense a necessidade de quadro de
acesso, intersticio, cursos e previsao do posto na
qualificagao militar para a concessao da Promogao
por Tempo de Servigo, ainda assim, faz-se
imprescindlvel observar o que dispoe o §4° do art.
65 do Estatuto dos Militares Estaduais:

Art. 65. A promogao £ um ato administrative
que visa o preenchimento dos claros
existentes nos postos e nas graduagdes
superiores, devendo-se observar o seguinte:

§ 4° Ressalvada a passagem dos Soldados
Combatentes para o Quadro Especial de
Pragas, dos subtenentes do Quadro de
Pragas Combatentes para o Quadro de
Oflciais Administrativos e dos subtenentes
do Quadro Especial de Pragas para o
Quadro Especial de Oficiais, a prt>mogao
ocorrerS somente dentro dq/respectivo
Quadro a que pertenpt^' o militar,
inclusive por ato de bravura, post mortem e
por tempo de servigo.

Do excerto acima depreende-se
que a Lei Complementar n°. 084/2014 trouxe uma
proibigSo quanto as promogoes fora do prescrito
no quadro que o militar figura, sendo
expressamente incluso no rol a promogao por
tempo de servigo.

Em outras palavras, o §4° do art.
65 do Estatuto dos Militares Estaduais, veda a
promogao por tempo de servigo de militar que
alcangou em atividade o ultimo posto do
quadro a que pertence.

Portanto, a concessao da
Promogao por Tempo de Servigo devera,
obrigatoriamente observar as disposigoes contidas
no art . 65, § 4°, 12 da Lei Complementar n°.084/2014 c/c artigo 4° da Lei Complementar n°.085/2014.

Chamo atengao, ainda, ao
enunciado da Sumula n°. 52 do Supremo Tribunal
Federal:

“ A promogao de militar, vinculada a
inatividade, pode ser feita, quando
couber, a posto inexistente no quadro.”

Nesse aspecto faz-se necessario o
entendimento no sentido de que sumula nao e lei.
Sua finalidade e formalizar juridicamente as teses
dos tribunal's e, por mais que possuam elevado
grau de importance, nao podem vincular de forma
plena.

Partindo da premissa teorica de
que a atividade jurisdicional reside na
interpretagao e aplicagao das normas gerais do
ordenamento juridico, essa atividade nbo se
traduz no poder de criar normas, posto que tal
atribuigao recai ao Poder Legislative, logo, a
existence de sumula nao impede que
posteriormente seja elaborada lei dispondo
entendimento contr£rio.

Frise-se, ainda, que o enunciado
da Sumula n°. 52 foi aprovada em sessao do STF
realizada no dia 13/12/1963, todavia, a proibigbo
contida no §4° do art. 65 da LC n°. 084/2014 e
posterior £ ela.

Conforme o proprio texto da
Sumula, a possibilidade de promogbo a posto
inexistente no quadro sera realizada apenas
quando couber.

Ocorre que face ao normativo
estadual, a hipotese ventilada na Sufllula n°. 52
nao possui cabjnento, eis que legrajp-ente vedada^

Por fim, impende frisar que a
questao foi recentemente enfrentada pelo Superior
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Tribunal de Justipa - STJ, cujo Acordao, em
consonancia com a Lei Complementar n°.
084/2014, vedou a promopao a posto nao previsto
no quadro ao qual o militar pertence.

“RECURSO ORDINARIO EM MANDADO
DE SEGURANQA. ADMJNISTRATIVO
MILITAR. PROMOQAO DE OFICIAIS DO
QUADRO ADMINISTRATIVO DA POLICIA
MILITAR. LIMITES.

1. Os impetrantes integram o Quadro de
Oficiais Policiais Militares Administrativos,
como Majores, o ,.iais alto posto desse
Quadro, assim previsto no art. 12, § 3°, do
Estatuto dos Militares do Estado do Amapa,
consubstanciado na Lei Complementar
Estadual n. 84/2014.

2. Se o oficial ingressa no Quadro de
Oficiais Combatentes da PMAP, pode
licitamente almejar alcanpar o posto maximo
de Coronel, o maior da carreira. Todavia,
tendo ingressado no Quadro dos Oficiais
Administrativos, como e o caso dos
recorrentes, devem se sujeitar aos limites
previstos em lei, que tern como maior
patente a de Major. Inteligbncia dos artigos
54 e 65 do Estatuto dos Policiais Militares
do Amapa (LCE n. 84/2014).
3. Recurso ordinario nao provido.

(RMS 49.742/AP, Rel. Ministro NAPOLEAO
NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acordao
Ministro SERGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
28/10/2016)

V

2. Homologo o Parecer por seus prdprios
fundamentos.

A luz das exposipoes faticas e
juridicas acima transcritas, orienta-se a Policia
Militar do Estado do Amapa e ao Corpo de
Bombeiros Militar do Estado para que adotem e
observem a legislapao de regbncia e as diretrizes
estabelecidas neste parecer juridico, quando da
instrupao e analise de processos de Promopao por
Tempo de Servipo.

Apenas em caso de duvida
juridica, na forma do §4° do art. 4° da Lei n°.0089/20153, o orgao d^Svera remeter o^/processos

/7A
// ! •

para parecer da PGE, de forma objetiva
delimitando os aspectos controvertidos.

Por fim, reitero o presente Parecer
Juridico, apos homologado, seja encaminhado
para ratificapbo do Excelentissimo Senhor
Governador do Estado do Amapa para que tenha
carater normativo e vinculante para a PMAP e
CBMAP, nos termos do §7° do art. 4° da Lei
Complementar n°. 089/2015.

A superior considerapao.
Macapb-AP, 21 de Junho de 2017.

JULHIANO CESAR AVELAR
Subprocurador-Geral do Estado do Amapa

OAB r£>059-A

3 Art. 4° [...] 7
NARSON DEJiA GALENO

Procurador-Geraixfo Estado do Amapa

OAB/AP n° 417

Encaminhe-se os autos ao Excelentissimo
Senhor Governador do Estado do Amapa.

3. Sanciono o Parecer Normativoji0 004/2017-
PGE

ANTONlff i ALDEZG6(S DA SILVA
Govema J )r do Estado c o Amapa

/r' 1

JEANEALESSANDRA TELES MARTINS PAIVA
Procuradora do Estado do Amapa - PGE/AP

§2° A consulta d r e vir obrigato iamente instruida
com manifestap i< preliminar Jo assessor ou
procurador juridic Jdo brgao de crigem e deve ser
feita de forma objetiva delimitando os aspectos
controvertidos.

( Secretarias de Estado )
(Administrate)

Suelem Amoras Tavora Furtado )
<&
••

m
v

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARY DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO

EDITAL N° 001/2017 ABERTURA- CFSD/QPPMC/PMAP

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, tendo em vista o contrato celebrado com aFUNDAQAO CARLOS CHAGAS, faz saber que sera realizado em locais, data e horbrios a serem
oportunamente divulgados, Concurso Publico para provimento de vagas ao cargo de Soldado do Quadrode Prapas Policiais Militares Combatentes da Policia Militar do Estado do Amapa (SD QPPMC), com
selepao de candidatos ao preenchimento de vagas e mais cadastro de reserva, para ingresso em Curso de
Formapao de Soldados QPPMC. na graduapbo de Soldado PM - 2a Classe, o qual reger-se-a de acordocom as Instrupbes Especiais que fazem parte deste Edital.

1.
1.1
1.1.1

1.1 2

1.2

1.3

INSTRUCTS ESPECIAIS

DAS DISPOSIQ6ES PRELIMINARES.
O Concurso Publico constara de 06 (seis) Fases.
A 1a Fase - Exame de Conhecimento (Prova Objetiva e Redapbo), de carater eliminatbrio e
classificatbrio - realizar-se-b sob a responsabilidade da Fundapao Carlos Chagas, obedecidasnormas deste Edital.
As demais fases do concurso ocorrerao sob a responsabilidade do Governo do Estado do Amapa,
por meio da Secretaria de Estado da Admimstrapao - SEAD e da Policia Militar do Estado do
Amapb-PMAP conforme abaixo disposto:
2a Fase - Exame Documental (carater eliminatorio)
3a Fase - Exame de Capacidade Fisica - Testes de Avaliapao e Aptidao Fisica-TAAF (carater eliminatbrio)
4a Fase - Teste de Avaliapbo Psicolbgica-TAP(carbter eliminatbrio)
5a Fase - Exame de Saude (carbter eliminatbrio)
6a Fase - Investigapao Social (carbter eliminatbrio)
O Concurso destina-se ao provimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir, relativas ao
cargo de Soldado, conforme informagoes constantes no Capitulo 2.1 obedecida b ordem
classificatoria, durante o prazo de validade previsto neste Edital.
Os candidatos nomeados estarbo subordinados ao disposto nos Arts. 67 a 74 da Constituigbo do
Estado do Amapa, a Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de 2014; a Lei Complementar n°0085, de 07 de abril de 2014, bem como o disposto no Decreto n° 2511 de 13 de julho de 2009 e
suas alterapbes.
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1.4 O Conteudo Programatico consta do Anexo I deste Edital.
1.5 O Cronograma de Provas e Publicagoes consta do Anexo II deste Edital.
16 Todos os questionamentos relacionados a 1a Fase do presente Edital deverao ser encaminhados ao

Servigo de Atendimento ao Candidato — SAC, da Fundagao Carlos Chagas, por meio do "Fale
Conosco”, no enderego eletronico www concursosfcc com.br ou pelo telefone (0XX11) 3723-4388,
de segunda a sexta-feira (em dias uteis), das 10 as 16 horas (hor£rio de Brasilia-DF).

2. DO CARGO E DAS ATRIBUIQOES DO CARGO.
2.1 DO CARGO
2.1.1 O Cargo, a escolaridade, o numero de vagas e a remunerag^o inicial, serSo estabelecidos conforme

quadro a seguir:

PROVIMENTO INICIAL
Cargo Escolaridade Pr6-Requisitos N° de

Vagas
Remuneragdo

Soldado 2a classe
(durante curso de forma?ao)

Remuneragao
Soldado 1a classe

|ap6s curso de formagSo)

SOLDADO
QPPMC

Diplorra de conclus5o de curso
superior devidamente registrado,
expedido por Instituigao de Ensino
reconhecida pelo Ministerio da
EdLcagao.

300
RS 1.748,68

+ RS 900,00 de
etapa alimentagao.

RS 2 859.31
+ RS 900,00 de etapa

alimentagao

CADASTRO RESERVA
At6 900*

* acrescidos dos empates na ultima colocagSo, se houver.
2.1.2 Nao havera vagas destinadas a candidates com deficiencia. por conta da natureza da ocupag^o.
2 1.3 A carreira de Soldado do Quadro de Pragas Policiais Militares Combatentes - SD/QPPMC e de

natureza exclusiva conforme disposto no Art. 6°, § 3° da Lei Complementar n. 0084/2014.

2.2 DAS ATRIBUIQOES DO CARGO
2.2.1 SOLDADO QPPMC 2a CLASSE: E atribuigSo do Soldado do Quadro de Pragas Policiais Militares

Combatentes de 2a Classe observar e cumprir as normas peculiares referentes ao Curso de
Formagao. dedicando-se integralmente ao estudo, bem como, de acordo com o desenvolvimento da
aprendizagem e nlvel de capacitagao, desenvolver atividades a titulo de estagio operacional.

2 2 2 SOLDADO PM 1a CLASSE: consiste no cumprimento da jornada de trabalho, compreendendo
servigos de policiamento ostensivo preventivo e preservagao da ordem publics, instrugoes, agoes e
operagbes. combate, exerclcios de adestramento, revistas, formaturas, paradas, diligencias,
patrulhamento e expediente, bem como servigos de escalas ordinarias, extraordinarias ou especiais
dentre outros encargos estabelecidos pelo respectivo Comandante, por periodos e turnos variaveis
e subordmados aos elevados interesses do dever ou da missSo Policial Militar.

3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO.
3 1 O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital. quando convocado sera investido no

Cargo se atender &s seguintes exigences na data da posse:
a) ter sido considerado apto em todas as fases do concurso;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou portugues em condigSo de igualdade de direitos com

os brasileiros, na forma do Art 12, § 1°, da Constituigao Federal;
c) estar em dia com os deveres do Servigo Militar, para os candidatos do sexo masculino;
d) estar em dia com as obrigag6es militares e eleitorais;
e) estar no gozo de seus direitos civis e politicos.
f) possuir nivel superior completo no ato da matrlcula no curso de formagao, cursado em

estabelecimento de ensino reconhecido pelo 6rgSo competente;
g) possuir idade minima de 18 (dezoito) anos e maxima de 30 (trinta) anos no ato da matrlcula

no curso de Formagao;
h) ter no minimo 1,65m (urn metro e sessenta e cinco centfmetros) de altura, se masculino e

1,60m (urn metro e sessenta centimetros) de altura se feminino;
i) n3o estar cumprindo pena em razao de sentenga criminal condenatdria transitada em

julgado ou qualquer condenagSo incompativel com o cargo e a fungSo militar;
j) nao ter sido isentado do servigo militar por incapacidade fisica definitiva;
k ) nao exercer, nem ter exercido, atividades prejudicial ou perigosas a Seguranga Nacional;
L) nao apresentar, quando em uso dos diversos uniformes tatuagem visivel, que por seu

significado, seja incompativel com o exercicio da atividade militar.

4. DAS INSCRIQOES
4.1 A inscrigao do candidato implicara o conhecimento e aceitag^o das normas e condigftes

estabelecidas neste Edital, em relagSo &s quais nao podera alegar desconhecimento.
4.1.1 De forma a evitar onus desnecess£rio, orienta-se o candidato a recolher o valor de inscrigao

somente apos tomar conhecimento de todos os requisitos e condigoes exigidos para o Concurso.
4 2 As inscrigoes ficarao abertas, exclusivamente, via Internet, no periodo das 10 horas do dia

10/07/2017 cis 14 horas do dia 31/07/2017 (hor£rio de Brasilia), de acordo com o item 4.3 deste
Capitulo .

4.3 Para inscrever-se, o candidato devera acessar o enderego eletronico www.concursosfcc.com.br
durante o periodo das inscrigoes e, por meio dos links referentes ao Concurso Publico, efetuar sua
inscrigao, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:

4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrigao, preencher o Formulario de Inscrigao e transmitir os
dados pela Internet.

4.3.2 Efetuar o pagamento da importance referente a inscrigao por meio de boleto bancario, de acordo
com as instrugoes constantes no enderego eletrdnico da p£gina de inscrigoes, ate a data limite de
pagamento, (31/07/2017), no valor de R$ 100,00 (cem reals).

4.3.2 1 O boleto bancario, dispomvel no enderego eletronico www.concursosfcc.com.br, devera ser
impresso para o pagamento do valor da inscrigao, apos conclusao do preenchimento do Formulario
de Inscrigao via Internet, em qualquer banco do sistema de compensagao bancaria.

4 3.2.2 0 pagamento do valor da inscrigao podera ser efetuado em dinheiro ou cheque do propria
candidato.

4.3 2.2.1 O pagamento efetuado por meio de cheque somente sera considerado quitado apds a
respectiva compensagao.

4.32.2.2 Em caso de devolugao do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-a
automaticamente sem efeito a inscrigao

4.3.2.3 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agendas bancarias na
localidade em que se encontra o candidato, o boleto devera ser pago antecipadamente.

4.3.3 A partir de 17/07/2017 o candidato podera conferir, no enderego eletrdnico da Fundagao Carlos
Chagas, se os dados da inscrigao efetuada foram recebidos e o valor da inscrigao foi pago. Em caso
negativo, o candidato devera entrar em contato com o Servigo de Atendimento ao Candidato - SAC
da FundagSo Carlos Chagas, pelo telefone (0xx11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias
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uteis, das 10 as 16 horas (horario de Brasilia), para verificar o ocorrido.

4.3 4 A inscrigao somente sera confirmada apos a comprovapao do pagamento do valor da inscrigao pela
instituigao bancaria

4 3 5 Sera cancelada a inscrigao cujo pagamento for efetuado com valor menor do que o estabelecido no
item 4 3.2 ou realizado apos a data de encerramento das inscrigoes.

4 3.6 O candidato inscrito nao devera enviar qualquer documento de identificapao, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a informagSo dos dados cadastrais no ato da inscripao, sob as penas da
lei.

4.3. 7 A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao nao se responsabilizam por
solicitagoes de inscrigSes nao recebidas por motivo de ordem tScnica dos computadores, falha de
comunicagao, congestionamento das linhas de comunicagao, falta de energia eletrica, bem como
outros fatores que impossibilitem a transference de dados.

4 3.8 O descumprimento das instrugSes para inscrigao implicara a sua nao efetivapao.
4.4 As informagbes prestadas no Formulario de Inscripao serao de inteira responsabilidade do

candidato, reservando-se a Secretaria de Estado da Administragao e a Fundagao Carlos Chagas o
direito de indeferir a inscripao do candidato que nao preencher o documento oficial de forma
completa, correta e/ou fornecer dados inverldicos ou falsos.

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

4 6 Nao serao aceitos pagamentos por depdsito em conta bancaria, via postal, fac-slmile (fax),
transference ou depbsito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento. condicional e/ou
extemporaneos ou por qualquer outra via que nao as especificadas neste Edital.

4 7 Das isengoes da taxa de inscrigao - Somente realizadas via Internet
4.7 1 Os candidatos que se julgarem amparados pela Lei Estadual n° 1.418, de 04 de dezembro de

2009, pela Lei Estadual n° 948, de 15 de dezembro de 2005, artigo 5ar § 2°, que preveem a
gratuidade da inscrigao em Concursos, poderao solicitar a isengao do pagamento do valor da
inscripao nos casos de:

4 7.1 1 Reconhecidamente Pobres, na forma da lei: Deverao encaminhar declaragao da condigao de
pobre, firmada pelo prdprio punho, acompanhada de c6pias do CPF, documento de identidade,
comprovante de residencia (conta atualizada de energia eietrica, de agua ou de telefone fixo no
proprio nome, em nome dos pais, ou com declaragao reconhecida de cedencia de moradia,
acolhida ou mesmo copia do contrato de locagao) e comprovante de rendimentos mensais per
capita igual a meio saiario rm'nimo oficial e que a renda familiar mensal nao ultrapasse trfcs saiarios
minimos.

4 7.1.2 Doadores de Sangue: Para ter direito a isengao, o doador devera comprovar a doagSo de sangue,
que nao podera ser inferior a 03 (tr£s) vezes em um perfodo de 12 (doze) meses, a contar da data
do termino do requerimento de isengao do pagamento da inscrigao. realizada em 6rgao oficial ou
entidade credenciada pela Uniao, pelo Estado ou por Municipio. A comprovagSo da condigao de
doador de sangue devera ser encaminhada em papel timbrado com data, assinatura e carimbo da
entidade coletora. ate 14/07/2017.

4.8 Para solicitar a isengao do pagamento do valor da inscripao de que tratam os subitens 4.7 1.1 e
4.7.1.2 o candidato devera efetuar o requerimento de isengao, conforme os procedimentos
estabelecidos a seguir:

4 8.1 Acessar no pen'odo de 10h do dia 10/07/2017 as 23h59 do dia 14/072017, observado o horario de
Brasilia, o enderego etetronico www.concursosfcc.com.br e os links referentes ao Concurso
Publico, ler e aceitar o Requerimento de Isengao de Pagamento, e enviar via Internet ate o dia
14/07/2017 os comprovantes estabelecidos nos itens 4.7 (4.7.1.1 e 4.7.1.2).

4.9 Somente serao aceitos os documentos dos quais constem todos os dados necessarios a sua
perfeita anaiise.

4.10 Os pedidos de isengao do pagamento do valor da inscrigao serao analisados e julgados pela
Fundagao Carlos Chagas.

4.10.1 Nao sera concedida isengao do pagamento do valor da inscripao ao candidato que:
a) deixar de efetuar o pedido de inscrigao com isengao de pagamento pela Internet;
b) omitir informagoes e/ou torna-las inveridicas;
c) fraudare/ou falsificar documento;

d) pleitear a isengao, sem apresentar os documentos previstos nos subitens 4.7 (4.7.1.1 e
4.7.1.2) deste Capltulo.

4 11 Declaragao falsa sujeitara o candidato as sangoes previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto
no paragrafo unico do art. 10 do Decreto Federal n° 83.936/79.

4.12 A qualquer tempo poderao ser realizadas dilig£ncias relativas a situagao declarada pelo candidato ,

deferindo ou nao seu pedido.
4.13 A partir do dia 19/07/2017 o candidato devera verificar, no enderego eletronico da Fundagao Carlos

Chagas www.concursosfcc.com.br, os resultados da anaiise dos requerimentos de isengao do
pagamento do valor da inscripao.

4.14 O candidato que tiver seu requerimento de isengao de pagamento do valor da inscripao deferido
tera sua inscrigao validada, nao gerando boleto para pagamento de inscripao.

4.15 O candidato que tiver seu requerimento de isengao de pagamento do valor da inscrigao indeferido
podera apresentar recurso no prazo de dois dias uteis apos a publicagao, no site da Fundagao
Carlos Chagas, da relapao de inscrigoes indeferidas. nao sendo permitida a alterapao dos dados
fornecidos no ato da inscripao.

4 15.1 Apos a anaiise dos recursos sera divulgada, no site www concursosfcc.com.br, a relapao dos
requerimentos deferidos e indeferidos.

4.16 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isengao indeferidos e queiram participar do certame
deverao gerar o boleto bancario. no site da Fundagao Carlos Chagas, e efetuar o pagamento at£ a
data limite de 31/07/2017 de acordo com o item 4.3 deste Capltulo.

4.17 O candidato que necessitar de alguma condigao ou atendimento especial para a realizapao das
provas devera formalizar pedido. por escrito, no formulario de Inscrigao via Internet, at£ a data de
encerramento da inscrigao (31/07/2017), a fim de que sejam tomadas as providencias cabiveis. A
nao observance do periodo para solicitapao ensejara no indeferimento do pedido.

4 17 1 Para ter a condigao especial atendida, o candidato devera anexar a solicitapao, assinada e
contendo todas as informagftes necessarias para o atendimento, bem como anexar atestado
medico ou de especialista que comprove a necessidade do atendimento especial.

4 17.2 O atendimento as condigbes solicitadas ficara sujeito a anaiise de legalidade, viabilidade e
razoabilidade do pedido.

4.17.3 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realizapao da prova, podera faz£-lo em
sala reservada, desde que o requeira na forma do item 4 18, observando os procedimentos a
seguir:

4.17.4 A lactante devera apresentar-se, no dia da aplicagao da prova, no respectivo horario para o qual foi
convocada, com o acompanhante e a crianpa.

4.17. 5 A cnanga devera ser acompanhada de adulto responsavel por sua guarda (familiar ou terceiro
indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado.

4.17.6 Nao sera disponibilizado, pela Fundagao Carlos Chagas, responsavel para a guarda da crianga, e
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a sua ausencia acarretara a candidata a impossibilidade de realizagbo da prova.

4.17.7 Nos horarios previstos para amamentagao, a candidata lactante poderb ausentar-se
temporariamente da sala de prova. acompanhada de uma fiscal.

4 17 8 Na sala reservada para amamentagbo ficarbo somente a candidata lactante, a crianga e uma fiscal,
sendo vedada a permanencia de babbs ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de
parentesco ou de amizade com a candidata

4 17 9 Nao havera compensagbo do tempo de amamentagbo em favor da candidata.
4 18 Nao serao aceitas as solicitagbes de inscrigao que nbo atenderem rigorosamente ao estabelecido

neste Edital.

5. EXAME DE CONHECIMENTO
5.1 O Exame de Conhecimento constara de Prova Objetiva e Redagao
5.2 A prova objetiva constara de uma prova de carbter eliminatbrio e classificatbrio, composta de 60

(sessenta) questbes objetivas, de multipla escolha, com uma unica resposta correta dentre as 5
(cinco) alternativas e versarb sobre assuntos dos programas constantes do Anexo I deste Edital,
valendo cada uma 1,0 (urn) ponto, distribuidas porbreas de conhecimento confomne o quadro abaixo:

CARGO PROVA j| N° QUESTOES PONTUAgAO DURACAO CARATER
j

! i II

SOLDADO
QPPMC

Objetiva 60 60

4h
Eliminatoric e
Classificatdrio

Lirgua Portuquesa 12 12
Noc6es de Direi:o Constitucicnai 06 06
Nog6es de Direito Administra:ivc 06 06
No^bes de Direito Penal 06 06
Noq&es de Direitos Hurranos 06 06
Ldgica 05 06
Atuaiidades 06 06
Hisldra do Amapa 06 05
Geografia do Amapa 06 OS
Redaqac Conforme Capitulo 8 do Edital

5.3 A Prova de Redagbo tera carbter eliminatbrio e classificatbrio e ocorrera em consonbncia com o
disposto no Capitulo 8 deste Edital.

6. DA 1a FASE - PRESTAQAO DAS PROVAS.
6.1 A aplicagao da 1a Fase - Prova Objetiva e Redagao para o cargo de Soldado-PM esta prevista para

o dia 20/08/2017, na cidade de Macapa/AP, no perfodo da MANHA.
6 2 A aplicagao das provas na data prevista depended da disponibilidade de locais adequados a sua

realizagao.
6 2 1 Caso o numero de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados na cidade indicada no

item 6.1 deste Capitulo, a Fundagbo Carlos Chagas reserva-se o direito de aloca-los em cidades
prbximas a determinada para aplicagbo das provas, nbo assumindo qualquer responsabilidade
quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.

6 3 Havendo alteragbo da data prevista, as provas somente poderao ocorrer em domingos ou feriados
6.4 A confirmagbo da data e as informagbes sobre horarios para a realizagbo das provas serao

divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocagao para Provas. a ser publicado no Diario
Oficial do Estado do Amapa e no site da Fundagbo Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br.

6.4.1 O candidato receberb Cartao Informativo por e-mail (a ser enviado pela Fundagao Carlos Chagas)
no enderego eletrbnico informado no ato da inscrigao. No referido Cartbo, serbo indicados a data, os
horarios e os locais de realizagao das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a
manutengao e atualizagbo de seu enderego eletrbnico.

6.4. 1.1 Nao serao encaminhados Cartbes Informativos de candidatos cujo enderego eletronico informado
no Formulbrio de Inscrigbo esteja incomplete ou incorreto

6.4.1 2 A Fundagbo Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragbo nao se responsabilizam por
informagbes de enderego incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletronicas
causada por enderego eletrbnico incorreto ou por problemas no provedor de acesso do candidato
tais como: caixa de correio eletrbnico cheia, filtros Antispam, eventuais truncamentos ou qualquer
outro problema de ordem tecnica, sendo aconselhavel sempre consultar o site da Fundagao Carlos
Chagas para verificar as informagbes que Ihe sao pertinentes.

6.4 2 A comumcagao feita por intermedio de e-mail e meramente informativa. O candidato deverb
acompanhar as publicagbes conforme definigao do item 6.4.

6.4 2.1 0 envio de comunicagbo pessoal dirigida ao candidato. ainda que extraviada ou por qualquer motivo
nao recebida, nbo desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Convocagbo para as
Provas.

6 5 O candidato que nao receber o Cartao Informativo ate o 3° (terceiro) dia que antecede a aplicagao
das provas ou em havendo duvidas quanto ao local, data e horario de realizagao das provas, deverb
entrar em contato com o Servigo de Atendimento ao Candidato -SAC da Fundagao Carlos Chagas,
pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, uteis, das 10 bs 16 horas (horario de
Brasilia), ou consultar o site da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

6.6 Ao candidato sb serb permitida a realizagao das provas na respectiva data , local e horbrio
constantes no Edital de Convocagao para a realizagbo das Provas. no site da Fundagao Carlos
Chagas e no Cartao Informativo.

6 7 Os eventuais erros de digitagbo verificados no Cartao Informativo enviado ao candidato ou erros
observados nos documentos impressos entregues ao candidato no dia da realizagao das provas,
quanto a nome, numero de documento de identidade, sexo, data de nascimento, enderego e critbrio
de desempate, deverbo ser corrigidos por meio do site da Fundagbo Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instrugoes constantes da pbgina do Concurso, ate o
terceiro dia util apos a aplicagbo das Provas Objetiva e Redagbo.

6.7.1 O link para corregbo de cadastro serb disponibilizado no primeiro dia util apbs a aplicagao das
provas Objetiva e Redagao.

6.7.2 O candidato que nao solicitar as corregoes dos dados pessoais nos termos do item 6.7 devera
arcar, exclusivamente, com as consequencias advindas de sua omissbo.

6.8 Somente sera admitido a sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade
original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cbdulas de Identidade expedidas por
Secretarias de Seguranga Publica, pelas Forgas Armadas, pela Pollcia Militar, pelo Ministerio das
Relagbes Exteriores; Cedula de Identidade para Estrangeiros; Cbdulas de Identidade fornecidas por
Orgbos Publicos ou Conselhos de Classe que, por forga de Lei Federal, valham como documento
de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM. CRC etc.; Certificado de Reservista;
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdbncia Social, Carteira Nacional de Habilitagbo (com
fotografia, na forma da Lei Federal n° 9.503/97), bem como carteiras funcionais do Ministbrio
Publico; carteiras funcionais expedidas por 6rgao publico que, por lei federal, valham comoidentidade.

6.8.1 Nao serao aceitos como documentos de identidade: certidbes de nascimento, CPF, tftulos eleitorais,carteira nacional de habilitagbo sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de
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identidade

6.8 2 Os documentos deverao estar em perfeitas condigdes, de forma a permitir, com cJareza, aidentificagao do candidato
6 8 3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realizagao das provas, documentode identidade original, por motivo de perda. roubo ou furto, devera apresentar documento que atesteo registro da ocorrencia em orgSo policial, expedido ha, no maximo. 30 (trinta) dias, sendo entaosubmetido a identificagao especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulario

proprio
6.8 4 A identificagao especial sera exigida , tambem, do candidato cujo documento de identificagao gereduvidas quanto a fisionomia. a assinatura, a condigao de conservagao do documento e/ou a propriaidentificagao.
6 9 Nao havera segunda chamada ou repetigao de prova
6.9.1 O candidato nao podera alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realizagao da prova comojustificativa de sua ausdncia
6.9.2 O nao comparecimento as provas, qualquer que seja o motivo, caracterizara desistencia do

candidato e resultara em sua eliminagao do Concurso Publico.
6.10 Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Publico - o que e de interesse publico e,

em especial, dos prdprios candidatos - bem como sua autenticidade, sera conferida a identificagao
dos candidatos mediante a apresentagao de documento de identidade e a copia manuscrita de frase
que consta das instrugdes da capa do caderno de questdes. para posterior exame grafotecnico.

6 10.1 Na impossibilidade, devidamente justificada, de transcrigao da copia manuscrita da frase, o
candidato devera apor sua assinatura, em campo especlfico, por tres vezes.

6.10.2 Podera ser excluldo do Concurso Publico o candidato que se recusar a transcrever a frase contidanas instrugdes da capa do caderno de questoes.
6 10 3 A cdpia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Respostas visam atenderao disposto no item 114 deste Edital.
6 11 Para as Provas, o unico documento valido para a corregao da prova e a Folha de Respostas cujo

preenchimento sera de inteira responsabilidade do candidato, que devera proceder em
conformidade com as instrugdes especificas contidas na capa do Caderno de Questoes. Em
hipotese alguma havera substituigdo da Folha de Respostas por erro do candidato.

6.11.1 Nao devera ser feita marca fora do campo reservado as respostas ou a assinatura, pois qualquermarca podera ser lida pelas leitoras dticas, prejudicando o desempenho do candidato.
6.11.2 Os prejufzos advindos de marcagdes feitas incorretamente na Folha de Respostas serao de inteira

responsabilidade do candidato.
6.11.3 Nao serSo computadas questdes nao assinaladas ou que contenham mais de uma resposta.

emenda ou rasura. ainda que legivel.
6 12 O candidato devera comparecer ao local de realizagao das provas munido de caneta esferografica

de material transparente de tinta preta ou azul, alem da documentagao indicada no item 6.8 deste
Capitulo.

6.12.1 O candidato devera preencher os alvdolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta
esferografica de material transparente de tinta preta ou azul.

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

6.14 Salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento diferenciado para a realizagao das
provas, a Prova de Redagdo devera ser feita pelo prdprio candidato, a mao, em letra legfvel, com
caneta esferografica de material transparente de tinta preta ou azul, ndo sendo permitida a
interference e/ou participagdo de outras pessoas.

6.14.1 No caso de auxflio para transcrigSo das provas sera designado urn fiscal devidamente treinado para
essa fmalidade.

6.14.2 Somente quando devidamente autorizado, o candidato devera ditar todo o seu texto da Prova de
Redagao ao fiscal, especificando oralmente, ou seja. soletrando a grafia das palavras e todos os
sinais grdficos de pontuagao.

6.15 Durante a realizagao das Provas ndo sera permitida qualquer consulta ou comunicagao entre os
candidatos, nem a utilizagSo de livros, codigos, manuais, impressos ou quaisquer anotagdes.

6.16 O candidato devera conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de Respostas, em
especial seu nome, numero de inscrigSo. numero do documento de identidade.

6.17 Motivarao a eliminagao do candidato do Concurso Publico, sem prejuizo das sangdes penais
cabiveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas defmidas neste Edital ou a outras
relativas ao Concurso, aos comunicados, as Instrugdes ao Candidato ou as Instrugdes constantes
da prova, bem como o tratamento indevido e descortds a qualquer pessoa envolvida na aplicagao
das provas

6.17.1 Por medida de seguranga os candidatos deverao deixar as orelhas totalmente descobertas, a
observagao dos fiscais de sala, durante a realizagao das provas.

6.17. 2 Nao sera permitida a utilizagao de lapis, lapiseira, marca texto ou borracha.
6.18 Sera excluldo do Concurso Publico o candidato que:

a) apresentar-se apds o horario estabelecido, ndo se admitindo qualquer tolerancia;
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocagdo oficial;
c) nao comparecer as provas, seja qual for o motivo alegado;
d) nao apresentar documento que bem o identifique;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorridas tres horas do seu inicio;g) fizer anotagao de informagoes relativas 3s suas respostas no comprovante de inscrigSo ou

em qualquer outro meio, que nao o autorizado pela FundagSo Carlos Chagas no dia da
aplicagao das provas;

h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questdes ou
outros materials n3o permitidos;

i) estiver portando armas. mesmo que possua o respectivo porte:
j) langar mao de meios illcitos para a execugao das provas;
k) nSo devolver integralmente o material recebido;
L ) for surpreendido em comunicagao com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotagao,impresso nao permitido ou maquina calculadora ou similar;
m) estiver fazendo uso de qualquer espdcie de relogio e qualquer tipo de aparelho eletrdnico ou

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

n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido.

6 19 O candidato, ao ingressar no local de realizagao das provas, devera manter desligado qualquer
aparelho eletrdnico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de
vibragSo e silencioso.

6 19.1 Recomenda-se ao candidato, no dia da realizagao das provas, nao levar quaisquer dos aparelhos
indicados nas alineas “I" e "m", item 6.18. Caso seja necessario o candidato portar algum desses
aparelhos eletrdnicos, estes deverao ser acondicionados, no momento da identificagao, em
embalagem especifica a ser fornecida pela Fundagao Carlos Chagas exclusivamente para tal fim,
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devendo a embalagem, Jacrada, permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicagao da
prova. sob pena de ser excluido.

6 19.2 E aconselhdvel que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som
seja emitido. inclusive do despertador caso esteja ativado.

6 20 Sera, tambdm. excluido do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em seu bolso
ou bolsa/mochila os aparelhos eletronicos indicados nas allneas T e “m", item 6.18 deste Capltulo,
apos o procedimento estabelecido no item 6.19.1 deste Capltulo

6.21 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bones, chapdus, gorros
ou similares, oculos escuros e protetores auriculares, serdo acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala, onde deverdo permanecer atd o tdrmino da prova.

6.21.1 A Fundagdo Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragdo nao se responsabilizardo
por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletronicos ocorridos no local de
realizagdo das provas, nem por danos neles causados.

6.22 No dia da realizagdo das provas, na hipdtese de o nome do candidato ndo constar nas listagens
oficiais relativas aos locais de prova indicados no Cartao Informativo, a Fundagdo Carlos Chagas
procedera d inclusdo do candidato, desde que apresente o boleto bancdrio com comprovagao de
pagamento, mediante preenchimento de formulario especlfico.

6.22.1 A inclusdo de que trata o item 6.22 sera realizada de forma condicional e sera analisada pela
Fundagdo Carlos Chagas, na fase do Julgamento da Prova Objetiva, com o intuito de verificar a
pertinencia da referida inscrigdo.

6.22.2 Constatada a improcedencia da inscrigdo, essa sera automaticamente cancelada e considerados
nulos todos os atos dela decorrentes.

6.23 Por medida de seguranga do certame poderao ser utilizados, a qualquer momento, detectores de
metais nas salas de prova, banheiros e em qualquer dependence do local de prova.

6.24 Distribuldos os Cadernos de Questdes aos candidatos e, na hipotese de se verificarem falhas de
impressdo, a Fundagdo Carlos Chagas tomara as providencias necessdrias, antes do inicio da
prova. para:
a) substituir os Cadernos de Questoes defeituosos;

b) em nao havendo numero suficiente de Cadernos para a devida substituigdo. procedera a
leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, urn Caderno de Questdes
completo;

6 24 1 Se a ocorrencia for verificada apds o inicio da prova, a Fundagdo Carlos Chagas estabelecera prazo
para reposigao do tempo usado para regularizagdo do caderno .

6 25 Havera, em cada sala de prova. cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam
acompanhar o tempo de prova.

6.26 A inviolabilidade do sigilo das provas serd comprovada no momento de romper-se o lacre das
caixas de provas mediante termo formal e na presenga de 3 (tres) candidatos nos locais de
realizagdo das provas.

6.27 Quando, apds a prova, for constatado, por meio eletrdmco, estatlstico, visual, grafologico ou por
investigagdo policial, ter o candidato utilizado processos ilicitos, sua prova serd anulada e o
candidato sera automaticamente eliminado do Concurso.

6.28 Nao havera, por qualquer motivo, prorrogagao do tempo previsto para a aplicagao das provas em
razao de afastamento do candidato da sala de prova.

6 29 Em nenhuma hipotese serb realizada qualquer prova fora do local, data e horario determinados.
6 30 Os 3 (tres) ultimos candidatos deverdo permanecer nas respectivas salas ate que o ultimo candidato

entregue a prova.
6.31 Por razoes de ordem tbcnica, de seguranga e de direitos autorais adquiridos, ndo serdo fornecidos

exemplares dos Cadernos de Questdes a candidatos ou a mstituigdes de direito publico ou privado,
mesmo apds o encerramento do Concurso. O candidato devera consultar o Cronograma de Provas
e Publicagoes (Anexo II), para tomar conhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divulgagao das
questoes da Prova Objetiva, dos gabaritos e/ou dos resultados.

6.31 1 As questoes da Prova Objetiva ficardo disponlveis no site www.concursosfcc.com.br ate o ultimo dia
para interposigdo de recursos referentes ao Resultado da Prova Objetiva.

7. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
7 1 Para o cargo de Soldado- PM, a Prova Objetiva tera carbter eliminatbrio e classificatorio. Cada

questdo da Prova Objetiva valera 1 (urn) ponto. Somente sera corngida a Prova de Redagao, do
candidato que, simultaneamente,
a) tiver obtido 50% de acerto na prova;
b) ndo tiver zerado em nenhumas areas de conhecimento; e
c) estiver entre os classificados ate a 1.300a (milesima tricentesima) posigao.
c.1) Todos os candidatos que estiverem empatados em numero de pontos, correspondente a

1.300a (milbsima tricentesima) posigao de classificagao, terdo corrigidas a Prova de
Redagdo.

7.2 Os demais candidatos serao excluldos do concurso.

8. DA PROVA DE REDAQAO
8.1 A Prova de Redagao serb aplicada no mesmo dia e horario da Prova Objetiva.
8 2 Somente serd corrigida a Prova de Redagdo dos candidatos habilitados na Prova Objetiva, na forma

do Capltulo 7 deste Edital, que estejam mais bem classificados ate a 1.300a (milbsima tricentesima)
posigao, respeitados os empates na Ciltima posigao, se houver.

3.3 Os candidatos que nao se enquadrarem no limite do estabelecido no item 8.2 deste Capltulo serdo
excluidos do Concurso.

8.4 Na Prova de Redagdo, o candidato deverb desenvolver um texto dissertativo a partir de uma unica
proposta, sobre assunto de interesse geral. Considerando-se que o texto constitui uma unidade, os
itens discriminados a seguir serdo avaliados em estreita correlagdo:

8 4 1 Conteudo - ate 4 (quatro) pontos:
a) perspectiva adotada no tratamento do tema:
b) capacidade de andlise e senso critico em relagdo ao tema proposto;
c) consistdncia dos argumentos, clareza e coerdncia no seu encadeamento.8.4 1.1 A nota sera prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluidaem meio a divagagdes e/ou colagem de textos e de questoes apresentados na prova.8 4 2 Estrutura - ate 3 (tres) pontos:
a) respeito ao genero solicitado;
b) progressao textual e encadeamento de ideias;
c) articulagdo de frases e paragrafos (coesdo textual).

8.4 3 Expressao - at6 3 (tres) pontos
8.4.3.1 A avaliagdo da expressdo ndo serd feita de modo estanque ou mecdnico. mas sim de acordo comsua estreita correlagdo com o conteudo desenvolvido. Aavaliagao serd feita considerando-se:a) desempenho linguistico de acordo com o nivel de conhecimento exigido para o Cargo;b) adequagao do nivel de linguagem adotado d produgao proposta e coerencia no uso;
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c) dominio da norma culta formal, com atengao aos seguintes itens: estrutura sintatica de

oragoes e periodos, elementos coesivos; concordance verbal e nominal; pontuagao;
regSncia verbal e nominal; emprego de pronomes; flexao verbal e nominal; uso de tempos e
modos verbais; grafia e acentuagao

8 5 Na aferigao do criterio de corregao gramatical, por ocasiSo da avaliagao do desempenho na Prova
de Redagao, os candidates devem usar as normas ortograficas em vigor a partir de 1 de Janeiro de
2016, implementadas pelo Acordo Ortografico da Lingua Portuguesa.

8.6 Sera atribulda nota ZERO a Prova de Redagao que:
a) fugir a modahdade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
b) apresentar texto sob forma nao articulada verbalmente (apenas com desenhos, numeros e palavras

soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado;
c) for assinada fora do local apropriado;
d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificagao do candidate;
e) estiver em branco;
f) apresentar letra ilegivel e/ou incompreensivel.
3 7 Na Prova de Redagao, a folha para rascunho no Caderno de Provas sera de preenchimento

facultativo. Em hipotese alguma o rascunho elaborado pelo candidate sera considerado na corregao
pela banca examinadora.

8.8 Na Prova de Redagao deverao ser rigorosamente observados os limites mlnimo de 20 (vinte) linhas
e maximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuldos a Redagao.

8.9 A Prova de Redagao tera carter elimmatorio e classificatbrio e sera avaliada na escala de 0 (zero) a
10 (dez) pontos, considerando-se habilitado o candidate que nela obtiver nota igual ou superior a 5
(cinco).

8.10 O candidate nao habilitado sera excluldo do Concurso.
8 11 Da publicagao do resultado constarao apenas os candidates habilitados.

9. DA CLASS!FICAQAO FINAL DOS CANDIDATOS - 1a FASE
9.1 Para o cargo de Soldado - PM, a nota final dos candidatos sera igual a soma do total de pontos

obtidos na Prova Objetiva com a nota obtida na Prova de Redagao.
9 2 Na hipbtese de igualdade de nota final, tera prefetencia, para fins de desempate, o candidato que,

sucessivamente:
a) obtiver maior numero de acertos nas questoes de Lingua Portuguesa;
b) obtiver maior numero de acertos nas questoes de Historia do Amapa;
c) obtiver maior numero de acertos nas questoes de Geografia do Amapa;
d) obtiver maior nota na Prova de Redagao;
e) obtiver maior numero de acertos nas questoes de Nogbes de Direito Penal;
f) obtiver maior numero de acertos nas questoes de NogSes de Direitos Humanos;
g) tiver menor idade,
h) tiver exercido efetivamente a fungao de jurado, nos termos do art. 440 do Cddigo de

Processo Penal, no periodo compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei n°
11.689/2008 e a data de termino das inscrigoes para este concurso.

9 3 O resultado final da primeira Fase - Exame de Conhecimentos sera divulgado por meio de uma lista
contendo a classificagSo de todos os candidatos habilitados para a proxima fase do concurso
observados ate a 1.200a (milesima ducentesima) posigSo, considerados os empates na ultima
posig§o, se houver.

10. DOS RECURSOS REFERENTES A 1a FASE.
10.1 Sera admitido recurso quanto:

a) ao indeferimento do requerimento de isengao do valor da inscrigao;
b) a aplicagao das provas;
c) as questoes das provas e gabaritos preliminares;
d) ao resultado das provas.

10.2 Os recursos deverao ser interpostos no prazo de ate 02 (dois) dias uteis apos a ocortencia do
evento que Ihes der causa, tendo como termo inicial o 1° dia util subsequente a data do referido
evento.

10 2.1 Somente serao considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se
referem

10.2.2 Nao serao aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.
10.3 Os questionamentos referentes as allneas do item 10.1, deste Capitulo , deverao ser realizados,

exclusivamente, por meio de recurso, no prazo estipulado no item 10.2.
10.3.1 Nao serao reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que nao o estipulado no item

anterior.
“ ? ?

10.4 Os recursos deverao ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da Fundagao CarlosChagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instrugdes constantes na pagina do
Concurso Publico.

10.4 1 Somente serao apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as instrugoes contidas
neste Edital e no site da Fundagao Carlos Chagas.

10.4.2 A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao nao se responsabilizam por
recursos nao recebidos por motivo de ordem tecnica dos computadores, falha de comunicagao,
congestionamento das linhas de comunicagao, falta de energia etetrica, bem como outros fatores de
ordem tecnica que impossibilitem a transference de dados.

10 5 O candidato devera ser claro, consistente e objetivo em seu pfeito.
10 6 Nao serao aceitos recursos interpostos por fax. telegrama, e-rr^ail ou outro meio que nao seja o

especificado neste Edital.
10 7 Sera concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva a todos os candidatos que

realizaram prova, no periodo recursal referente ao resultado preliminar das Provas.
10.8 Sera concedida Vista da Prova de Redagao a todos os candidatos que tiveram a Prova de Redagao

corrigida, conforme Capitulo 8 deste Edital, no periodo recursal referente ao resultado preliminar
das Provas.

10.9 A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Prova de Redagao sera realizada no site da
Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com br), em data e hoterio a serem oportunamente
divulgados. As instrugOes para a vista das folhas de respostas das respectivas provas estarao
disponiveis no site da Fundagao Carlos Chagas.

10 10 A Banca Examinadora constitui ultima instancia para recurso, sendo soberana em suas decisoes,razao pela qual nao caberao recursos adicionais.
10.11 O gabarito divulgado podete ser alterado, em fungao dos recursos interpostos, e as provas serao

corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
10.12 Na Prova Objetiva. o{s) ponto(s) relativo(s) a(s) questao(oes) eventualmente anulada(s) sera(ao)

atribuido( s) a todos os candidatos presentes a prova, independentemente de formulagao de recurso.10 13 No que se refere a Prova de Redagao, a pontuagao e/ou classificagao apresentada nos resultados
preliminares poderao sofrer alteragoes em fungao do julgamento de recursos interpostos, podendo
haver exclusao ou inclusao de candidates

10.14 Na ocortencia do disposto nos itens 10.11, 10.12 e 10.13 e/ou em caso de provimento de recurso,
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podera ocorrer a classificapbo/desclassificapSo do candidato que obtiver, ou nao, a nota minima
exigida para a prova.

10.15 Serbo indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especificapbes contidas neste Capitulo,
c) cuja fundamentapao nbo corresponda a questbo recorrida;
d) sem fundamentapbo e/ou com fundamentals© inconsistente, incoerente ou os

mtempestivos;
e) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “ redes sociais online”.10.16 No espapo reservado as raz6es do recurso fica VEDADA QUALQUER IDENTIFICAQAO (nome do
candidato ou qualquer outro meio que o identifique), sob pena de nao conhecimento do recurso.1C.17 Admitir-se-b urn unico recurso por candidato para cada evento referido no item 10.1 deste Capitulo,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.

10 18 As respostas a todos os recursos quer procedentes ou improcedentes, serao levadas ao
conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso por meio do site da FundapSo Carlos
Chagas (www.concursosfcc.com.br), nao tendo qualquer carbter didbtico, e ficarbo disponfveis pelo
prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgapbo

11. DA 2a FASE - EXAME DOCUMENTAL
11 " Os candidatos classificados na 1a Fase serao convocados, por Edital, para comparecerem a Fase -Exame Documental, de carbter eliminatorio, munidos de 02 (duas) fotos 3x4 e dos seguintesdocumentos:

a) Diploma, devidamente registrado, de curso superior, incluindo-se os reconhecidamenteequivalentes tais quais os de tecnblogo, original e cbpia. expedido por Instituipao de Ensino
reconhecida pelo Ministerio da Educapbo;

b) Cbdula de Identidade, original e cbpia;
c) Titulo de Eleitor e comprovante da ultima eleipbo ou certidbo de quitapao eleitoral expedida

pela Justipa Eleitoral, original e cdpia;

d) Documento militar . se do sexo masculino, original e cdpia;
e) CPF. original e cdpia;
f) DeclarapSo que comprove a inexistbncia de vinculo empregaticio com a Unibo, Estados e

Municipios;
g} Comprovante de residencia atualizado (energia eletrica, bgua ou de telefone fixo) no proprio

nome, em nome dos pais, ou com declarapao reconhecida de cedbncia de moradia,
acolhida ou mesmo cdpia do contrato de locapbo, original e cdpia;

h) Certidao negativa de antecedentes criminais (original), expedida pela Justipa Estadual e
Justipa Federal no Estado do Amapb ou do Estado onde residir o candidato.

i) Comprovante de inscripao no PIS ou PASEP, original e cdpia.
11.2 Nao serao aceitos protocolos dos documentos exigidos
11.3 O candidato comparecendo e apresentando a documentapao conforme exigida sera considerado

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

11.4 A Policia Militar do Estado do Amapa, no momento do recebimento dos documentos, afixara foto
3x4 do candidato no Cartbo de Autenticapao e, na sequencia, coletara a sua assinatura e a
transcripao de frase, para posterior remessa a Fundapao Carlos Chagas, que emitirb urn laudo tecnico
informando se o candidato e a mesma pessoa que realizou as provas do Concurso.

115 Sera tornado Inapto no exame documental o candidato que deixar de apresentar qualquer
documentapao exigida nesta fase, com excepao do diploma que podera ser apresentado ate a data
de Matrlcula no Curso de Formapbo.

11.6 Sera oportumzado a interposipao de recurso ao candidato Inapto na Fase de Exame documental no
prazo ate 02 (dois) dias uteis apos a publicapao do resultado.

12. DA 3a FASE - EXAME DE CAPACIDADE FISICA - TESTES DE AVALIAQAO E APTIDAO FiSICA - TAAF
12.1. Serao convocados para a 3a Fase - TAAF, os candidatos Aptos no Exame Documental.
12.2 O TAAF, de presenpa obrigatbria e de carater eliminatbrio, serb realizado no Quartel do Comando

Geral da Policia Militar. por subcomissao designada para este fim especifico, e visa avaliar a
capacidade minima do candidato para suportar, flsica e organicamente, as exigences da prbtica de
atividades fisicas e demais exigences proprias da funpbo policial militar.

12.3 O candidato devera comparecer em data, local e horario a serem determinados, com roupa
apropriada para a prbtica de educapbo flsica, munido de atestado mbdico (original ou cbpia
autenticada em cartbrio), emitido no prazo maximo de 30(trinta) dias antes da realizapao do teste.

12.3.1 No atestado medico deverb constar expressamente a afirmapbo de que o candidato esta apto a
realizar as atividades fisicas descritas no Anexo III deste Edital.

12 4 O TAAF seguira as prescribes contidas no Decreto n° 2.511, de 13/07/2009 e suas alterapbes,
onde suas especificapbes serao disponibilizadas quando da publicapbo dos editais convocatbrios.

12.5 O aquecimento e a preparapao para o teste de avaliapao e aptidao flsica sbo de responsabilidade
do prbprio candidato. nbo podendo interferir no andamento do concurso.

12.6 O candidato serb considerado Apto ou Inapto em razao de seu desempenho no TAAF. De outro
modo, sendo considerado inapto ou ausente, o candidato sera eliminado do concurso, nbo
prosseguindo na fase subsequente.

12.7 Serb oportunizado a interposipao de recurso ao candidato Inapto no Teste de Avaliapao Aptidao e
Avaliapbo Fisica -TAAF no prazo atb 02 (dois) dias uteis apbs a publicapao do resultado.

13. DA 4a FASE - TESTE DE AVALIAQAO PSICOLOGICA - TAP
13 1 Serao convocados para a 4a Fase - Avaliapao Psicologica , de carater eliminatbno, os candidatos

considerados aptos na 3a Fase - Teste de Avaliapao e Aptidao Fisica - TAAF.
13 2 A Avaliapao Psicologica tern por objetivo analisar as condipbes psicolbgicas do candidato, suas

caracterlsticas e aptidoes para frequentar o CFSD PM. de acordo com o perfil exigido para o cargo
de Soldado da Policia Militar, conforme descrito no Decreto n° 2.511, de 13/07/2009 e suas
alterapbes, onde suas especificapbes serao disponibilizadas quando da publicapao dos editais
convocatbrios.

13.3 Em razao do Resultado da Avaliapao Psicologica. o candidato sera julgado Apto ou Inapto. De outro
modo, sendo considerado inapto ou ausente, o candidato sera eliminado do concurso, nbo
prosseguindo na fase subsequente.

13.3.1 Os candidatos considerados Inaptos na Avaliapao Psicologica receberbo o resultado atraves de
entrevista devolutiva com o psicblogo, no prazo de ate 72 (setenta e duas) horas, a contar da
publicapbo do resultado nbo devendo em hipotese alguma haver divulgapao da motivapao da inaptidbo.

13 4 Serb oportunizado a interposipbo de recurso ao candidato Inapto no teste de Avaliapbo Psicologica no
prazo de ate 02 (dois) dias uteis apbs a realizagbo entrevista devolutiva.
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14. DA 5a FASE - EXAME DE SAUDE.
14.1 Serao convocados para a 5a Fase - Exame de Saude, de carater eliminatorio, os candidatos aptos

na Fase de Teste de AvaliagSo Psicologica.
14 2 Os candidatos serao submetidos a Junta Mbdica da Diretoria de Saude da Polfcia Militar do Amapa,

onde sera avaliada a sua condigSo fisica com o objetivo de verificar as condigbes de saude e
constituigao fisica do candidate para desempenho das tarefas inerentes ao cargo de Soldado-PM.14.3 O Exame de Saude seguira as prescribes contidas no Decreto n° 2.511, de 13/07/2009 e suas
alteragbes. onde suas especificagoes serao disponibilizadas quando da publicagbo dos editais
convocatorios

14 4 Em razao do resultado do Exame de Saude, o candidate sera julgado Apto ou Inapto. De outro
modo. sendo considerado inapto ou ausente, o candidate sera eliminado do concurso, nao
prosseguindo na fase subsequente.

14 5 Ap6s a publicagao do resultado da fase de exame de saude, ao candidate Inapto sera oportunizado oprazo ate 02 (dois) dias uteis para a interposigao de recurso.

15 DA 6a FASE - INVESTIGAQAO SOCIAL
15.1 Somente sera convocados para a 6a Fase - Investigagao Social os candidatos considerados aptos

na Fase de Exame de Saude.
15 2 A Investigagao Social, de career eliminatorio, procedida atraves de verificagSo de informagbes

sobre a vida pregressa do candidate, sera feita pela Polfcia Militar. A Investigagao Social seguira as
prescribes contidas no Decreto n° 2.511, de 13/07/2009 e suas alteragbes, onde suasespecificagoes serao disponibilizadas quando da publicagao dos editais convocaterios.

15 3 O candidate, em razao do resultado da Investigagao Social, sera considerado recomendado ou nao
recomendado. De outro modo, sendo considerado nao recomendado ou ausente, o candidate sera
eliminado do concurso.

15 4 Apos a publicagao do resultado da Investigagao Social, ao candidate tido como nbo recomendadosera oportunizado o prazo ate 02 (dois) dias uteis para a interposigao de recurso

16. DO CURSO DE FORMAQAO
16.1 Os candidatos recomendados na 6a Fase - Investigagao Social serao convocados para a matricula

no Curso de Formagao de Soldado Militar, como Soldado PM de 2a classe. A duragao do curso sera
de no minimo, 720 (setecentos e vinte) horas-aulas. Durante o Curso de Formagao o Soldado PM -2a Classe fara jus a remuneragao mensal nos termos do item 2.1.1 deste Edital.

16 2 Os Soldados 2a classe que nao lograrem aproveitamento no Curso de Formagao serao desligados
do quadro da Polfcia Militar.

17. DA LOTACAO.
17.1 Os concludentes do Curso de Formagao serao lotados de acordo com a necessidade da Pollcia

Militar do Amapa, abrangendo todos os Municfpios do Estado em que tenha instalada uma Unidade
da Corporagao conforme legislagao especffica.

18 DAS DISPOSIQOES FINAIS.
18.1 A inscrigao do candidate implicara o conhecimento das presentes instrugoes e aceitagbo das

condigbes do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instrugbes especfficas para a realizagbo do
certame, acerca das quais nao podera alegar desconhecimento.

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

18.3 Para fins de execugao do concurso fica estabelecido que o Candidate posicionado dentro das vagas
oferecidas neste edital conforme quadro observado no item 2.1.1, a saber, do 1° (primeiro) ao 300°(tricentesimo) colocado. sera tido como Classificado; A nomenclatura Aprovado sera utilizada para
definir os candidatos que forem posicionados do 301° (tricentesimo primeiro) colocado ao 1.200°milbsimo ducentesimo colocado, respeitados os empates na ultima posigao caso haja.

18 4 O Concurso Publico tera validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicagao da
homologagao do resultado final, podendo ser prorrogado por igual periodo, a criterio da Secretaria
de Estado da Administragao.

18 5 O resultado final do concurso, apos decididos todos os recursos interpostos, sera homologado pela
Secretaria de Estado da Administragao.

18 6 Os atos relativos ao presente Concurso, editais, convocagbes, avisos e resultados, serao publicados
da seguinte forma;

1861 Atos relativos a 1a Fase - nos sites da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) site da
SEAD (www sead.ap.gov br) e Diario Oficial do Estado do Amapa.

18 6.2 Atos relativos as demais fases ate a Homologagao do Concurso Publico no site da SEAD
(www.sead.ap gov.br) e Diario Oficial do Estado do Amapa

186.3 Serao publicados no site da SEAD (www.sead.ap.gov.br) e Diario Oficial do Estado do Amapa todosos Editais relativos ao Concurso Publico.
18 7 Ficarao disponfveis os boletins de desempenho do candidate, para consulta dos resultados

relacionados a 1a Fase. por meio do CPF e do numero de inscrigao do candidate, no enderego
eletronico da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) na data em que o Edital de
Resultado for publicado.

18 8 O acompanhamento das publicagbes, editais. avisos e comunicados referentes ao Concurso Publicoe de responsabilidade exclusiva do candidate. Nbo serao prestadas por telefone informagbes
relativas ao resultado do Concurso Publico.

18 9 Nao serao fornecidos atestados, declaragbes, certificados ou certidbes relativos a habilitagao,classificagao ou nota de candidates, valendo para tal fim o boletim de desempenho disponfvel no
enderego eletrbnico da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), conforme item 18.7
deste Capftulo, e a publicagao do Resultado Final e homologagao.

1810 Em caso de alteragao/corregbo dos dados pessoais (nome, enderego, telefone para contato. sexo,
data de nascimento etc.) constantes no Formulario de Inscrigao, o candidate devera efetuar aatualizagao:

18 .101 Ate o terceiro dia util ap6s a aplicagao da Prova Objetiva e Redagbo, conforme estabelecido no item
6 7 deste Edital, por meio do site www concursosfcc.com.br;

18.10.2 Apos o prazo estabelecido no item 18.10.1 atb a publicagao do Resultado Final das Provas Objetiva
e Redagao o candidate devera encaminhar a solicitagSo de atualizagao dos dados pessoais
(enderego, telefone e e-mail), juntamente com a cbpia do Documento de Identidade e o
comprovante de enderego atualizado, se for o caso. para o Servigo de Atendimento ao Candidate -
SAC da Fundagao Carlos Chaaas oor meio do e-mail : sac(2)fcc orq.br.I 18 10 30 candidate devera entrar em contato com o Servigo de Atendimento ao Candidate - SAC da IFundagao Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias
uteis, das 10 as 16 horas (horario de Brasilia) para confirmar o recebimento do e-mail contendo a
solicitagao de atualizagao dos dados pessoais.

18.10.4 Protocolar junto a Secretaria de Estado da Administragao a atualizagao pretendida, a partir da
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publicagao do resultado Definitivo das Provas Objetiva e Redagbo, mediante declaragao assinada e
datada, contendo a identificageio completa do candidato.

18.10.5 Apos a homologagSo do resultado do concurso pela Secretaria de Estado da Administragao, o
candidato habilitado em todas as etapas, quando necessario atualizarb seus dados junto ao
Protocolo Geral da SEAD.

18 11 As alteragbes nos dados pessoais quanto ao criterio de desempate estabelecido no Capitulo 9 deste
Edital, somente serao consideradas quando solicitadas no prazo estabelecido no item 18.10.1 deste
Capitulo. por fazer parte do criterio de desempate dos candidatos.

18.12 £ responsabilidade do candidato manter seu enderego (inclusive eletrdnico) e telefone atualizados,
ate que se expire o prazo de validade do Concurso.

18.13 A Secretaria de Estado da Administragcio e a Fundagao Carlos Chagas n§o se responsabilizam por
eventuais prejuizos ao candidato decorrentes de:
a) enderego eletrbnico errado ou nao atualizado;
b) enderego residencial errado ou nao atualizado;
c) enderego de diflcil acesso:
d) correspondence devolvida pela ECT por razbes diversas, decorrentes de informagao

erronea de enderego por parte do candidato,
e) correspondence recebida por terceiros.

18.14 A qualquer tempo poder-se-a anular a inscrigSo. prova e/ou tornar sem efeito a matricula no curso
de formagao, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando constatada a omissbo,
declaragao falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar
obrigagao

18.14.1 Comprovada a inexatidao ou irregularidades descritas no item 18.14 deste Capitulo, o candidato
estara sujeito a responder por Falsidade Ideolbgica de acordo com o artigo 299 do Codigo Penal.
Os itens deste Edital poderao sofrer eventuais alteragoes, atualizagbes ou acrescimos enquanto nSo
consumada a providencia ou evento que Ihes disser respeito, ate a data da convocagSo dos
candidatos para as Fases correspondentes, circunstancia que sere mencionada em Edital ou aviso
a ser publicado.
As despesas relativas e participagSo do candidato no Concurso e a sua apresentagao para posse e
exercicio correrSo as expensas do prbprio candidato
Sera eliminado do concurso o candidato que deixar de comparecer a qualquer uma das fases
previstas no item 1.1 deste edital, independente da causa ou motivo.
A Secretaria de Estado da Administragao e a Fundagao Carlos Chagas nao se responsabilizam por
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicagbes referentes a este Concurso.
O nao atendimento pelo candidato das condigbes estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo,

implicara sua eliminagSo do Concurso Publico
As ocorrencias n£o previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serSo avaliados,
resolvidos se cablvel, em carater irrecorrlvel, a qualquer tempo pela Secretaria de Estado da
Administragao e pela Fundagao Carlos Chagas, no que a cada urn couber.

Macapa, AP 06 de julho de 2017.

SUELEM AMORAJS TAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao

Decreto 2823/2016

ANEXO I- CONTEUDO PROGRAMATICO

Lingua Portuguesa - Dominio da ortografia oficial. Emprego da acentuagfio grbfica. Emprego dos sinais de
pontuagao. Flexao nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocagSo. Dominio dos
mecanismos de coesao textual Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordance nominal e
verbal Regencia nominal e verbal. Sintaxe. RedagSo (confronto e reconhecimento de frases corretas e
incorretas) Compreensao e interpretagao de textos de generos variados Reconhecimento de tipos e gbneros
textuais. Adequagao da linguagem ao tipo de documento.

Nogoes de Direito Constitucional - Constituigao: conceito e poder constituinte. Dos principios fundamentals.
Dos direitos e garantias fundamental. Da organizagao do Estado: Da organizagao Politico-Administrativa; Da
UniSo; Dos Estados Federados; Dos Municipios; Do Distrito Federal e dos Territories; Da Administragao Publica
(Disposigoes Gerais; Dos Servidores Publicos). Da Organizagao dos Poderes: Do Poder Legislative; Do Poder
Executivo; Do Poder Judiciario (Disposigbes Gerais: Do Supremo Tribunal Federal; Do Superior Tribunal de
Justiga; Dos Tribunais Regionais Federais e dos Julzes Federais; Dos Tribunals e Juizes Eleitorais; Dos Tribunals
e Juizes dos Estados); Das Fungbes Essenciais a Justiga.

Nogoes de Direito Administrative - Administragao publica; principios basicos. Poderes administrativos: poder
hierarquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de policia. Servigos Publicos: conceito e principios. Ato
administrativo: conceito, requisitos e atributos: anulagSo, revogagao e xonvalidagao; discricionariedade e
vinculagao. Contratos administrativos: conceito e caracteristicas. Licitagao: principios, modalidades, dispensa e
inexigibilidade. Servidores publicos: cargo, emprego e fungao publicos

Nogoes de Direito Penal - Da aplicagao da lei penal. Do Crime. Da imputabilidade penal. Do concurso de
pessoas. Das Penas; Das espbeies de pena; Da cominagao das penas; Dos efeitos da condenagSo. Da AgSo
penal. Da extingao da punibilidade. Dos crimes contra a fb publica: Da falsidade documental. Dos crimes contra a
Administragao Publica: Dos crimes praticados por funcionario publico contra a administragao em geral; Dos
crimes praticados por particular contra a administragao em geral, Dos crimes contra a administragao da Justiga.
Abuso de autoridade (Lei n° 4.898/1965 e alteragoes posteriores).

Nogoes de Direitos Humanos - Origem, sentido e evolugao historica dos Direitos Humanos. Os fundamentos
filosoficos dos Direitos Humanos. Teoria critica dos Direitos Humanos. As tensOes da Modernidade ocidental e as
tensoes dos Direitos Humanos: da colonialidade a descolonialidade. Direito internacional dos Direitos Humanos:
fontes classificagao, principios, caracteristicas e geragoes de direitos humanos Normas de interpretagio dos
tratados de Direitos Humanos. O sistema internacional de protegao e promogao dos Direitos Humanos:
Organizagao das Nagoes Unidas (ONU). Sistema Regional Interamericano de Protegao aos Direitos Humanos.
Mecanismos de protegao aos direitos humanos na Constituigao da Republica do Brasil. Reflexos do Direito
Internacional dos Direitos Humanos no direito brasileiro. Direitos Humanos em espbeie e grupos vulneraveis.
Logica - Estrutura Ibgica de relagbes arbitrbnas entre pessoas, lugares, objetos ou eventos ficticios; deduzir
novas informagoes das relagbes fomecidas e avaliar as condigbes usadas para estabelecer a estrutura daquelas

18.15

18.16

18.17

18 18

18 19

18.20
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relagoes. Compreensao e elaboragao da logica das situapoes por meio de: raciocinio verbal, raciociniomatematico, raciocinio sequencial, orientagao espacial e temporal, formagao de conceitos, discriminagao deelementos. Compreensao do processo Ibgico que, a partir de um conjunto de hipoteses, conduz, de forma vaiida,a conclusbes determinadas.
Atualidades - Politica e Economia internacionais contemporaneas. Descobertas e inovagoes cientlficas na atualidadee seus impactos na sociedade contemporanea Panorama da economia nacional. Arte e cultura brasileira. Elementosde politica brasileira. O desenvolvimento urbano brasileiro. Meio ambiente e sociedade: problemas, pollticas publicas.organizagdes nao governamentais. aspectos locais e aspectos globais.
Historia do Amapa - Colonizapao da regiSo do Amapa. Disputas territorials e conflitos estrangeiros no Amapa.
Principais atividades economicas do Amapa: seculos XIX e XX. A Cabanagem no Amapa. A Criapdo do Territdrio
Federal do Amapa. Manifestapdes populares e sincretismo cultural no Amapd

Geografia do Amapa - O espapo natural do Amapa (nopoes de relevo, clima. vegetapdo e hidrografia do estado). Apopulagao do Amapa: crescimento distribuipdo, estrutura e movimentos. O espapo economico: atividadesagropecudrias. extrativistas e industrial. O desenvolvimento economico do Amapa. O estado do Amapd no contextobrasileiro.

ANEXO II- CRONOGRAMA DE PROVAS E PUBLICAQOES

INSCRigOES
Perlodo das Inscrigoes (exclusivamente via internet ).

Perlodo da solicitagao de isengao do pagamento do valor da inscrigao
(exclusivamente via internet ) .

10/07/2017 a 31/07/2017

10/07/2017 a 14/07/2017

Divulgapdo da consulta individual das solicitapdes da analise dos pedidos
de isenpao, no enderepo eletrdnico da Fundapao Carlos Chagas. 19/07/2017

Prazo para interposipao de recursos quanto ao indeferimento
solicitagao da isenpao do pagamento do valor de inscrigao.

da

Divulgapdo das solicitapdes de isengao deferidas e indeferidas, apos
analise de recursos, no enderepo eletrdnico da Fundapao Carlos

Ultimo dia para pagamento do valor da inscripdo.

20/07/2017 a 21/07/2017

26/07/2017

31/07/2017

PROVAS OBJETIVA E REDAQAO
Publicapdo no Didrio Oficial do Estado do Amapa do Edital de
Convocapdo para a Prova Objetiva e Redapdo e Divulgapdo do Local de 11
Provas no enderepo eletrdnico da Fundapao Carlos Chagas.

09/08/2017

Aplicapao da Prova Objetiva e Redagao.
Prazo para interposipao de recurso quanto d aplicapdo da Prova Objetiva
e Redapdo.

20/08/2017

21/08/2017 a 22/08/2017

Divulgapdo do Gabarito e das Questdes da Prova Objetiva no site da
Fundapao Carlos Chagas, a partir das 17 horas. 22/08/2017

Prazo para interposipdo de recurso quanto a divulgapdo dos gabaritos e
das questdes de provas.

Publicapdo do Resultado Preliminar da Prova Objetiva e Redapao.

23/08/2017 a 24/08/2017

17/10/2017

RESULTADO FINAL
Publicapdo do Resultado Definitivo da 1a Fase - Prova Objetiva Redapdo | 09/11/2017

Obs: CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAQAO

ANEXO III- DA REALIZAQAO DO TAAF

I. O candidato terd somente 1(uma) oportunidade para realizagao de cada prova do TAAF, objetivando alcangar o
indice minimo previsto nas tabelas de suficiencia “A" e “B", constante do inciso IX, excetuando-se o salto em
altura que podera ser execuiado com ate 3 (tres) tentativas, caso nSo se consiga o Indice minimo nas duas
primeiras, sendo que a terceira tentativa sera executada com no minimo tres minutos de descanso.

II- As provas componentes do TAAF deverao ser realizadas conforme os seguintes protocolos de execugao:
III. Prova de forga para membros superiores e cintura escapular:

a) Flexao e extensao de cotovelos na barra fixa e isometria em barra fixa, cujos principais musculos
envolvidos s9o: biceps braquial, braquial anterior, braquio radial, deltoide anterior, romboide, redondo
maior, trapezio, latlssimo do dorso e peitoral maior;

a.1) Protocolo de execugao da prova para candidatos masculinos: a barra deve ser instalada a uma altura
suficiente para que o candidato, mantendo-se em suspensSo com os cotovelos em extensao nao
tenha contato entre seus pbs e o solo. A pegada deve ser feita em pronapao (palmas das maos
voltadas para frente), com a distancia de separagbo entre as maos semelhantes a distancia biacromial
(distancia aproximada dos ombros). Ap6s assumir essa posipao, o candidato devera elevar seu corpo
atravbs da flexao de seus cotovelos, ate que o queixo ultrapasse o nlvel da barra, retornando em
seguida a posipao inicial, quando completara um movimento. Tal movimento devera ser repetido o
maior numero de vezes posslvel, sendo computados tao somente aqueles executados corretamente.
Os cotovelos devem estar em extensao total para que seja dado inicio ao movimento de flexao. O
teste b dinamico, nao sendo, portanto permitido abandonar-se o implemento entre as repetipbes a
titulo de repouso. Nao sera permitido receber qualquer tipo de ajuda fisica, utilizagao de luva (s) ou
qualquer material para protepao das maos e apoiar o queixo na barra; N9o sera permitido que o
candidato utilize o seu queixo para conseguir ultrapassar o nivel da barra, nem tampouco que utilize
balanceios, flex&es de tronco ou pernas e assim consiga impulso para elevar seu corpo e, caso isso
ocorra. a referida flexao nao sera computada.

a.2) Protocolo de execupSo da prova para candidatas: a candidata adotara a posipao inicial, com auxilio
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dos avaliadores, para realizagao do teste de barra fixa em suspensao isometrica, em pegada pronada,
cujas maos estejam em distancia biacromial, com joelhos e quadril estendidos, estando o queixo
acima do nivel da barra, sem hiperextensSo da cabega. Ao sinal de inicio, sera retirado o auxilio,
momento em que a candidata, devera manter-se em suspensao, com o queixo acima do nivel da
barra, sem hiperextensao da cabega, durante o tempo minimo de 9 (nove) segundos. Ao termino do
tempo decorrido, 9 (nove) segundos, o avaliador devera parar o registro no crondmetro, encerrando-se
assim o referido teste Sera considerada apta a candidata que realizar o teste obedecendo as
prescrigQes do protocolo de execugao no tempo estabelecido.

IV. Prova de resistencia muscular abdominal: abdominal tipo supra: Principals musculos envolvidos: obliquo
externo e interno do abdome, reto do abdome, sendo que o protocolo de execugao para ambos os sexos 6 o
seguinte: o (a) candidato (a) se coloca em decubito dorsal sobre o solo, com os p£s apoiados, joelhos
flexionados, com os bragos cruzados sobre o peito com os cotovelos colados ao tronco. Atraves de contragao
da musculatura abdominal, o candidato (a) elevara seu tronco at6 que os cotovelos toquem a coxa, sem os
descolar de seu tronco. Em seguida, o candidato (a) retorna a posigSo inicial ate que toque o solo com as
costas, completando um movimento, quando entao podera dar inicio a execugao de um novo. O numero de
movimentos executados corretamente sera o resultado obtido em um tempo maximo de 01 (um) minuto.

V Prova de velocidade de deslocamento: corrida de 50 metros; Principals musculos envolvidos: todos os grandes
grupos musculares, sendo o protocolo de execugao para ambos os sexos o seguinte; O teste deve ser
realizado em uma superficie plana, que possua alem dos 50 (cinquenta) metros uma cirea de escape. O
candidato (a) deve se posicionar atras da linha de largada, preferencialmente em afastamento em antero -
posterior das pernas, devendo o pe da frente estar o mais proximo possivel da referida linha. Ao ser dado um
sinal sonoro, momento em que 6 acionado o cronometro, o candidato (a) dever£ percorrer , no menor perlodo
possivel, a distSncia prevista. O cronbmetro devera ser travado quando o candidato (a) ultrapassar a linha de
chegada. O resultado da prova sera indicado pelo tempo utilizado pelo candidato (a) para completar o
percurso. Nao sera permitido dar ou receber qualquer tipo de ajuda flsica durante a execugao do teste.

VI, Prova de resistencia aerobia : corrida de 12 minutos — teste de Cooper: principals musculos envolvidos: todos
os grandes grupos musculares, cujo protocolo de execugao , para ambos os sexos e o seguinte: O candidato
(a) devera percorrer, em uma superficie plana e demarcada, a maior distancia possivel, em 12 (doze) minutos,
sendo permitido andar durante o teste. O inicio e termino da prova sera atraves sinal sonoro. Aos 11 (onze)
minutos de corrida sera emitido um sinal sonoro para fins de orientagao dos candidatos (as). O numero de
avaliados por bateria devera ser estabelecido de forma a n3o causar prejuizo ao desempenho dos mesmos e
nao dificultar a contagem de voltas dadas. Nao sera permitido ao candidato (a), uma vez iniciado a prova:
abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora, deslocar-se no sentido progressive ouregressivo da pista, depois de finalizados os 12 (doze) minutos. sem ter sido liberado pela banca examinadora;dar ou receber qualquer tipo de ajuda fisica.

VII. Prova de deslocamento no meio liquido: natagao 50 metros para ambos os sexos.

a) Principals musculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares, cujo protocolo de execugao e o
seguinte: O candidato (a) devera nadar a distancia prevista em nado livre, sem limite de tempo e sem
a utilizagao de qualquer equipamento que possa favorece-lo, tais como: nadadeiras, palmares,
flutuadores, etc..., podendo ser utilizado oculos, toca e tampao de ouvido. O candidato (a) devera
estar trajando roupa de banho adequada, sunga para o sexo masculino e maio para o sexo feminino.
O candidato (a) podera optar por iniciar a prova de fora ou dentro da piscina. O candidato (a) nao
podera utilizar as raias como auxilio, nem se segurar nas bordas e tao pouco pisar no fundo da piscina
a titulo de descanso ou com o intuito de impulsionar-se. £ permitido na virada tocar a borda e
impulsionar-se na parede. A prova tera inicio com um silvo curto de apito e encerrara quando o
candidato (a) completar a distancia prevista tocando na borda da piscina. O teste devera ser realizado
em uma piscina com extensao de 25 (vinte e cinco) metros, raiada.

VIII. Teste de salto em altura consiste em o candidato (a) saltar, em altura, um sarrafo colocado pela banca
examinadora na altura prevista na respectiva tabela O candidato (a) tera direito a 3 (tres) tentativas para saltar
o sarrafo, devendo interrompe-las no salto em que conseguir ultrapassa-lo ou no caso de esgotar as 3 (tres)
tentativas. Todas as t6cnicas de salto em altura sao permitidas, exceto o mergulho, e desde que o candidato
(a) obtenha impulso em apenas um dos p6s no momento em que perder contato com o solo, e vedado ainda

• que o candidato (a) toque o colchao de salto antes de perder contato com solo. O candidato (a) que saltar na
forma vedada indicada acima tera o resultado do salto anulado. Os saltos cujos resultados sejam anulados
serSo contados como tentativas. O candidato (a) podera, para tomar impulsSo, corner a distancia que desejar ,

O candidato (a) podera interromper a corrida de impulso e reinicia-la. desde que nao derrube o sarrafo, pois
assim estara configurada uma tentativa. O candidato (a) que nao ultrapassar o sarrafo na altura prevista ou
tiver suas 3 (tres) tentativas, que Ihe sao facultadas, anuladas, ser6 considerado inapto (a).

IX. Os indices minimos para alcance da aptidao nas provas do TAAF sao os constantes das tabelas seguintes:

TABELA DE SUFICIENCIA MASCULINA

DIA PROVAS INDICE
1° Corrida 12min (doze minutos) 2400 m (dois mil e quatrocentos metros)

Abdominal Supra em 1 (um) minuto 34 rep. (trinta e quatro repetigdes)
2° FlexSo na barra fixa 5 repetigbes

Corrida de 50m (cinquenta metros) Em 8 (oito) sequndos no maximo
3° Salto em altura 1,15m (um metro e quinze centimetros)

Natagao 50m (cinquenta metros)

TABELA DE SUFICIENCIA FEMININA

DIA PROVAS INDICE
1° Corrida 12min (doze minutos) 2100 m (dois mil e cem metros)

Abdominal Supra em 1 (um) minuto 30 rep (trinta repetigoes)
2° Isometria em Barra Fixa Em 9 (nove) segundos no minimo

Corrida de 50m (cinquenta metros) Em 9 (nove) segundos no maximo
3° Salto em altura 1,00m (um metro)

Natagao 50m (cinquenta metros)
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PORTARIA N^j/2017-SKAD

A SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAgAO DO GOVERNO DO AMAPA,
no uso das atrlbulgdes que Ihe conforem os
Decretos n° 1497, de 16.10.1992, n° 0148, do
23.01.1998, o disposto no art. 9°, do Decreto n°2762, de 22.09.1998, e o Decreto n° 2823, de
12.08.2016; e

Considerando, o art. 10 da Lei 0066/93,
que regulamenta a Progross^o Funcional como
avango do servidor de uma referenda para a
seguinte;

Considerando a Lei n° 0618/2001, que
estabelece o intersticio minimo de 18 (dezoito)
meses para a concessao da Progressdo
Funcional dos Servidores Publlcos do Quadro
de Pessoal Civil do Governo do Estado do
Amap£;

Considerando, ainda, a conclusao e
aprovagao do periodo de E9tagio Probatdrio,
homologado pela Secretarfa de Estado da
AdministragSo - SEAD, conforme reglstros
existentes no DDP/DRrt/SEAD;

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder, a servidora abaixo

relacionada, do Grupo MEIO AMBIENTE,
ORDENAMENTO TERRITORIAL, ClliNCIA,
TECNOLOGIA E PRODUQAO 02 (dois) Padroes
de Progressao Funcional Horizontal, nos
termos do art. 17°, da Lei 1300, de 07 de janeiro
de 2009:

Cargo: ESPECIALISTA EM GEQPROC. E
__ ORDENAMENTO TERRITORIAL- 2010 |
Da Classe “ 3" Padrao l para Classe “ 3” Padrao II
Com efeitos financeiros a contar de 01.01.2012
Da Classe “ 3" Padrao II para Classe" Z” Padrao III
Com efeitos financeiros a contar de 01.07.2013
N° NOME T MATRICULA -1

1. ORLENO MARQUES DA SILVA
JUNIOR 995622

Cargo: EXTEN9IONI3TA EM PESCA E AQUICULTURA-
2010 i

Da Classe "3” Padrao I para eiaase “ 3” Padrao il
Com efeitos financeiros a contar de 01.01,2012
Da Classe “ 3" Padrao li para Classe ,!3’' Padrao III
Com efeitos financeiros a contar de Q1.Q7.2013
N° NOME MATRfCULA I

1. ; CLESIO DE LIMA CARDOSO 1022377
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na

data de sua publicagao.
Macapa-AP, 3 d e j u l h o de 2017.

y i O i A
REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE

Secretaria de Estado da Administrate), em exercfcio
Decreto 2238/17

PORTARIA /06-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAgAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista o contido no processo sob o E-DOC n°314.125886/16, resolve,

Conceder 03 (trfcs) meses de Licenga-Especial
Premie por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, a
servidora Darlene Correa Barbosa, ocupante do
Cargo de Provimento Efetivo de Oficial de
Policia, Cadastro n° 091636-6, pertencente ao
Quadro de Pessoa! Civil do Estado do Amapa, com
lotagao no(a) DGPC, nos periodos de 01/08 a
29/10/2017, referente ao quinquenio de
31/01/2008 a 30/01/2013.

Macapa-AP, em30 de junho de 2017.

' *' . - • / 1 • ftf {
ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE

Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°MOsfyo6-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAGAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n«> 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista o contido no processo sob o E-DOC n°314.114831/17, resolve,

Conceder 03 (trfcs) meses de Licenga-Especial

Pr§mio por Assiduldade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao
servidor Arison Jardim Fernandes, ocupante do
Cargo de Provimento Efetivo de Analista de
Tecnologia da Informagao, Cadastro n°105934-3, pertencente ao Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, com lotagao no(a)
SIMS, nos periodos de 01/08 a 29/09/2017 e
08/01 a 06/02/2018, referente ao quinquenio
de 16/09/2011 a 15/09/2016.

Macapa-AP, em^O de junho de 2017.

ASTRID MARIA DOS SAI^TOS £&VALCANTE
Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°L/C5/06-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAGAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista o contido no processo sob o E-DOC n°314.71740/17, resolve,
Conceder 03 (tres) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, a
servidora Maria da Conceigao dos Anjos
Gomes, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo
de Auxiliar de Enfermagem, Cadastro n°089869-4, pertencente ao Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, com lotagao no(a)
SESA, nos periodos de 01/08 a 29/10/2017,
referente ao quinquenio de 21/03/2012 a
20/03/2017.

Macapa-AP, emj^ de junho de 2017.
/ i

ASTRID MARIA DbS SANTO/CXVALCANTE
Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA N°465/06-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAgAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n<> 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista o contido no processo sob o E-DOC n°314.123094/17, resolve,

Conceder 03 (trds) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao
servidor Nielton da Silva Cabral, ocupante do
Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar
Administrative, Cadastro n° 036368-5,
pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado
do Amapa, com lotagao no(a) SESA, nos periodos
de 02/08 a 30/10/2017, referente ao
quinquenio de 02/05/2005 a 04/05/2010.

Macape-AP, ei^O . de junho de 2017.
ASTRID MARIA DOS SANtoS'e&W.'feANTE

Diretora do DRH/SEAD

PORTARIA NOHW/06-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAGAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista o contido no processo sob o E-DOC n°314.111930/17, resolve,
Conceder 03 (tr£s) meses de Licenga-Especial
PrAmlo por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, a
servidora Ana Lucia Monteiro Canto, ocupante
do Cargo de Provimento Efetivo de Tecnico em
Infraestrutura, Cadastro n° 061587-0,

pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado
do Amapa, com lotagao no(a) SEINF, nos
periodos de 01 a 30/08, 01 a 30/10 e 01 a
30/12/2017, referente ao quinquenio de
06/07/2010 a 05/07/2015.

Macapa-AP, emj^O de junho de 2017.

ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Diretora do DRH/5EAD

SANTOS CAVAI

PORTARIA N°tyQ|6/06-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAgAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista o contido no processo sob o E-DOC n°
314.123541/17, resolve,
Conceder 03 (tNss) meses de Licenga-Especial
Prdmio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, a
servidora Ana Tereza Homobono Balieiro,
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
Assistente Administrative, Cadastro n°083338-0, pertencente ao Quadro de Pessoal
Civil do Estado do Amapa, com lotagao no(a)
SEPLAN, nos periodos de 01 a 30/08, 02 a
31/10/2017 e 02 a 31/01/2018, referente ao
quinquenio de 01/10/2011 a 30/09/2016.

Macap3-AP, em30 de junho de 2017.
f /

ASTRID MARIJDO^SA^IT^S CAVALCANTE
Diretora do DRH/5EAD

PORTARIA N°tyO£/06-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAgAO, usando das
atribuig6es que Ihe s3o conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista o contido no processo sob o E-DOC n°314.147438/17, resolve,
Conceder 03 (tr£s) meses de Licenga-Especial
Prdmio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao
servidor Ivan Oliveira Farias, ocupante do
Cargo de Provimento Efetivo de Agente de
Policia, Cadastro n° 036929-2, pertencente ao
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapa, com
lotagao no(a) DGPC, nos periodos de 01/08 a
29/09 e 01 a 30/11/2017 referente ao
quinquenio de 08/06/2005 a 07/06/2010.

Macapa-AP, em30 de junho de 2017.

ASTRID MARIA
Diretora do DRH/SEAD

CANTE

PORTARIA N°(/|#/06-2017-DRH/SEAD

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAgAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Portaria
n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, tendo em
vista o contido no processo sob o E-DOC n°314.148903/17, resolve,

Conceder 03 (tr&s) meses de Licenga-Especial
Premio por Assiduidade, na forma do artigo
101, da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993, ao
servidor Wagner Sidney Palheta Marques,
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
Assistente Administrativo, Cadastro n°061582-0 pertencente ao Quadro de Pessoal Civil
do Estado do Amapa, com lotagSo no(a) SEAD,
nos periodos de 01/08 a 29/09 e 01 a
30/12/2017, referente ao quinquenio de
10/05/2006 a 09/05/2011.
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Macapa-AP, en\^(J de junho de 2017.

ASTRID MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE
Diretora do DRH/SEAD

ISetrap

^Jorge Emanoel Amanajas Cardoso

AVISO DE ABERTURA DE LICITAQAO
PREGAO ELETRONICO N° 03/2017 -

CPLSETRAP

O Governo do Estado do
Amapa, por intermedio de seu Pregoeiro
avisa que realizara certame licitatorio na
modalidade Pregao eletronico, tipo “ Menor
Prego” , cujo objeto 6 Registro de Pregos
para eventual aquisigao de Querosene de
AviAo (JET A-1), 61eo lubriflcante (ASTO
500) e fluido hidraulico de aviagao (ASF-41)
para a Aeronave do Governo do Estado do
Amapd , rnediantc as condigoes estabelecidas
no edital e seus anexos. O certame devera
ocorrer atraves do site www.licitacoes-
e.com.br. A data de abertura ocorrera na data
abaixo especificada:
• Abertura das propostas: as 09:00 hs do dia
21/07/2017.
- Inicio Sessao de Lances: as 10:00 hs do dia
21/07/2017.
Os interessados devem retirar o edital, que
se encontram anexa ao site, no local
“ documentos” e apos a publicagao no D.O.E,
atraves do site www.licitacoes-e.com.br.
Licitacao n° 678665 .Informagoes na sala da
CPL SETRAP, sito Rodovia BR-210, km 0 -
Bairro Sao Lazaro, CEP 68.908-530, Tel. (96)
2101-4905, e-mail: cpl@setrap.ap.gov.br ou
mauroguerreirosouza@gmail.com.

Macapa • AP, 05 de julho de 2017.
Maui^> de Unts^ouza^

Prego^mr^
Portariâ Ti4/16-SETRAP

Rodovia BR-210, km 0 -Bairro S9o Lazaro, CEP
68.908-530

Tel (96) 2101-4921 / Fax (96)2101-4909
cpl@setrap.ap.gov . br

ITurismo
fSyntia Machado dos Santos Lamarao

PORTARIA n° 021/2017 - SETUR

A SECRETARY DE ESTADO DO TURISMO,
no uso das atribuigoes que Ihe s3o conferidas pelo
Decreto n° 0030, de 02 de janeiro de 2015 e tendo
em vista o teor do memorando n° 027/2017-
GAB/SETUR, de 26 de junho de 2017.

RESOLVE:

Art. 1° - Designer os servtdores abaixo
relacionados para se deslocarem da sede de suas
atribuigoes em Macapa/AP ate o Municfpio de
Mazagao ; com a finalidade de realizar a palestra
Turismo Receptivo e Qualidade no Atendimento ao
Turista na Camara de Vereadores/MazagSo Novo,
no dia 28/06/2017, e no BarracSo de SSo Tiago/Vila
de Mazagao Velho, no dia 29/06/2017.

- SEBASTIAO CORREA NETO - Chefe da
Divisao de Relagoes com o Mercado.

- CELSON LUIZ DA COSTA CHAGAS -
Chefe do Nucleo Setorial de Planejamento.

ARACILENE MONTEIRO COSTA -
Aralista Administrativo.

Art 2° - ANTONIO CARLOS COSTA •

Motorista Oficial - conduzra o veiculo que
transporters a equips.

Art. 3° - De-se ciencia. cumpra-se e publique

se.

Mac AP 26 ho 2e u

sua assinatura e publicagao no Diario Oficial do Estado.
D6-se ciencia, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria em Macapa/AP, 04 de Julho de
12017.

SYNTI&MACHkpd DOS^ANTOS LAMARAO
SecretaniVcre Estado do Turismo
\Decr4to n° 0030/2015-GEA

MARWpORfemDA SICVA E SILVA
Secretaria a^Estado da fducagao

Decreto n* 2822/2016-GEA

Educagao
Maria Goreth da Silva e Sousa

PORTARIA N° 087/2017- SAGE/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAQAO, usando das atribuigoes que Ihe
sao conferidas pelo Decreto n° 2822/2016 -
GEA, de 12 de agosto de 2016, com
fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de maio de
2008, que organiza a Secretaria de Estado da
Educagao e,

CONSIDERANDO o disposto no
Artigo 67, §1° e §2° da Lei n°. 8.666/93 e suas
alteragdes;

RESOLVE:
Art. 1° - Designar o

servidor: MARIA DE LOURDES DO
NASCIMENTO, diretora, CPF: 341.453.032-53, e
Decreto n°863/2015-GEA, para atuar como
fiscal do Contrato de locagao de Imovel em que
funciona o alojamento de professores da
ESCOLA ESTADUAL EVILASIO PEDRO LIMA
FERREIRA, referente ao Contrato n° 0079/2016-
SEED.

Art. 2° - Determinar que a fiscal ora
designada, dever&:

I- Zelar pelo fiel cumprimento
do contrato, anotando em registro proprio
todas as ocorrencias a sua execugao,
determinando o que for necessario a
regularizagdo das faltas ou dos defertos
observados e submeter aos seus superiores
em tempo habil, as decisoes e as providencias
que ultrapassarem a sua competence, nos
termos da Lei.

. II- Avaliar, continuamente, a
qualidade dos servigos prestados pela
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do Contrato, e durante o seu periodo de
validade, eventualmente, propor a autoridade
superior a aplicagao das penalidades
legalmente estabelecidas.

Ill- Atestar, formalmente, nos
autos dos processos, as notas fiscais relatlvas
aos servigos prestados, antes do
encaminhamento ao financeiro para
pagamento.

Art. 3° - Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicagao, com efertos
retroativos a contar de 01/01/2017.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.

Macap£ - AP, 12 de junho de 2017.

• I 5
Keullci^i^lorVns Baia

Secretaria de Estado oa Educagao
Dec. N° 2978/2016̂ GEA

PORTARIA N° 0149/2017- GAB/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO, no
uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 2822/2016 •GEA, de 12 de agosto de 2016,
com fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de maio de 2008,
que organiza a Secretaria de Estado da Educagdo.

RESOLVE:
Art. 1° - Autorizar o deslocamento do servidor

DANNIELS0M TH0MPTS0M DE SOUZA MIRANDA,
Coordenador de Recursos Humanos - CRH, matricula n°
01141066, da sede de suas atribuigoes em Macapa/AP,
ate a cidade de Palmas > TO, no periodo de 05 a 07 de
julho de 2017, para participar da I Primeira Reuniao
Tecnica sobro o Sistema de Selegao do PrGmio de
Gestao Escolar 2017, reallzado pelo Conselho Nacional
de Secretiirios da EducagSo - CONSED, sem 6nus para
a Adminlstragao Publica.

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

PORTARIA N° 0150/2017- GAB/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO,
usando das suas atribuigoes que Ihe s2o conferidas pelo
Decreto n°2822/2016 - GEA, de 12 de agosto de 2016,
com fundamento na lei n°1.230 de 29 de maio de 2008,
que organiza a Secretaria de Estado da Educagao, e
tendo em vista o teor do Memorando n* 47/2017
SAGEP/SEED, Protocolo 164.166344/2017.

CONSIDERANDO a necessidade de afastamento
temporario da Secretaria Adjunta de Gestao de Pessoas.

RESOLVE:
Art. 1° •Autorizar o petiido de afastamento da Sr.a

NEIRIAN SANTOS DE QUADR0S, Secretaria Adjunta de
Gestao de Pessoas - SAGEP/SEED, da sede de suas
atribuigoes em Macapa/AP, ate Brasilia - DF, no periodo
de 04 a 07 de Julho de 2017, em atendimento ao contido
no memorando 047/2017.

Art 2° • Designar a Sr.* JORDANA ARAUJO DA
CUNHA, Gerente de Nucleo de Pessoal - NUPES/SEED,
Decreto n° 1921/2017, para responder interinamente e
acumulativamente pela Secretaria Adjunta de Gestao de
Pessoas - SAGEP/SEED, no periodo supra, durante o
impedimento da titular.

Art. 3® Esta Portaria entra em vigor na data de
sua assinatura e publicagao no Diario Oficial do Estado.

D6-se ciSncia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macapa/AP, 04 de julho de

2017. V

MARIA G«WHDA$WA E SOUSA
SecretariaxJ\Esta<k) daEducagSo

Decreto Nhfi22/2016 - GEA

PORTARIA N° 0104/2017- SAGE/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAQAO, usando das atribuigoes que Ihe
sio conferidas pelo Decreto n° 2822/2016 -
GEA, de 12 de agosto de 2016, com
fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de maio de
2008, que organiza a Secretaria de Estado da
Educagao e,

CONSIDERANDO o disposto no
Artigo 67, §1° e §2° da Lei n°. 8.666/93 e suas
alteragoes;

RESOLVE:
Art. 1° - Designar o

servidor: JOCILENE COSTA DA SILVA,
diretora, CPF: 119.639.212-91, para atuar como
fiscal do Contrato de locagao de Im6vel em que
funciona o alojamento de professores da
ESCOLA ESTADUAL VILA VELHA DO
CASSIPORE, referente ao Contrato n°
0052/2014-SEED.

Art. 2° - Determinar que a fiscal ora
designada, deverd:

I- Zelar pelo fiel cumprimento
do contrato, anotando em registro proprio
todas as ocorrencias & sua execugao,
determinando o que for necessario a
regularizagao das • faltas ou dos defeitos
observados e submeter aos seus superiores
em tempo habil, as decisdes e as providencias
que ultrapassarem a sua competencia, nos
termos da Lei.

II- Avaliar, continuamente, a
qualidade dos servigos prestados pela
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do Contrato, e durante o seu periodo de
validade, eventualmente, propor a autoridade
superior a aplicagao das penalidades
legalmente estabelecidas.

III- Atestar, formalmente, nos
autos dos processos, as notas fiscais relativas
aos servigos prestados, antes do
encaminhamento ao financeiro para
pagamento.

Art. 3° - Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicagao, com efeitos
retroativos a contar de 01/01/2017.

Dd-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
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Macapa - AP, 14 dejunho de 2017

Keulicia’nkjSfl'^rais Baia
Secretaria de I^tadovda Educagbo

Dec. N° 297O3(20T^-GEA

PORTARtA N4 0105/201? -SAGE/SEED

SECRETARIA
ADdUNTA ':> £ AP-JiO A GESTAO DA
SECRETARY DE ESTADO DA EDUCAQAO;

usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pe!o Decreto n° 2978 - GEA, de 22 de agosto de
2017, corn fundamento ns Lei n° 1.230 de 29 de
maic ae 2008, que organiza a Secretaria de
Esiaco da Eaucagao e de acordo com o Artigo
67. §1- e §2* ds Lei n°. H 866/93.

CONSIDERANDO o dispose no
Artigo 6?, §1c e §2° ds Lei rtf. 3.666/93 e suas
alteragces;

RESOLVE:

Arr. r; - Designar 3 servidora ANi
TEREZiNHA FAVACHO TORRES, diretcra, CPF
106.211.802-20. pa-'a stuar como Fiscal do
Contrato n- 0G13/2G16-SEED, iocagao de irr.ovel
no qua! fur.cioRS a E.E. SAC FRANCISCO DAS
CHAGAS.

Art . T- - £e:-> *n.:fiar que a -'isca! ora
designate. devers:

> Zelar jeto fiei cumprimento
do conirafc . anolardr err registro proprio
todas ao ocorrencias a sua execugao,
deterrnir.sr.de a qje for necessario a
regjlsrlzayac Las faltas on dcs defeitos
cb^erv 3ccs e $•.udmets: aos sous superiors?
err tempo nabI, ss decisoes e as providencias
que d{t'2pas«-.arani z sua competencia. nos
terrnos da Lei.

li- Avaliar, continuamente, a
qjalia&ds ass services prestados pela
CONTRATADA. em periodicidade adequada ao
objeto do Contraic, e durante c seu periodo de
•/alidade, eventusimente, propor a auioritiade
superior s apiicagso das penalidades
legafrnente estabelecidas.

UL Atestar, formalmente r,:*savies dos processos, as notas fiscals relatives
aos ssrv;$os prestados antes do
encaminhamentc ao financeiro para
pagamento.

An. z: - Esta Portaria entr* em
vigor na data de sua publicaqao, corn seus
efeitos retrestIves a 31/01'201?.

Ge-se c:.en-:- a oubhqje-se e curnpra-ss.
UiSL -,apt de runho de 2617.

f

Marais Sais
Secrets as Adjtnpkcie\pcio s Gestso-

SASE/SE!
Dec n° 2$7M0lS-<3cA

PORTARIA N° 0108/2017- SEED/AP

A SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAQAO, usando das atribuigoes que Ihe sSo
conferidas peJo Decreto n° 0012/2015 - GEA, de
02 de Janeiro de 2015, com fundamento na Lei n°1.230 de 29 de maio de 2008, que organiza a
Secretaria de Estado da Educagao e,

CONSIDERANDO o Art. 67, § 1° e § 2° da
Lei 8.666/93 e suas alteragoes, considerando o teor
do memorando E-doc nc 129 /2017-COREF-
SEED/AP, sob protocolo 164.129399/2017.

RESOLVE:
Art. 1° - Designar a Servidora ERICA

CHANANDRY FIGUEIRA LOBATO, Gerente de
Acompanhamento e Fiscalizagbo dos Servigos de
Manutengao-COREF- CDS-03, Decreto n° 0489 de
14/02/2017. cadastro n° 01103644-02 para em
substituigao ao Fiscal Nomeado HENDREW YURI
GOMES SANTIAGO atraves da Portaria n°
0008/2017-GAB SEED, atuar como fiscal do
Contrato n° 084/2016-SEED, firmado entre a

secretaria de estado da educagSo-SEED e a
empresa ELETROSERVICE COM^RCIO E
ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ n°
07.303.010/0001-45 que tern por objetivo a
ExecugSo de Servigos de manutengSo predial de
natureza frequente (preventiva e corretiva) nas
instalagoes Etetricas e Telefdnicas, para atender o
Complexo da SEED, com observance da
legislagbo vigente e seus aditivos.

Art. 2°- Determinar que o fiscal ora
designado, ou na ausSncia deste. o fiscal
substituto, deverb:
I- Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro proprio todas as ocorrSncias a sua execugao,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados e submeter aos seus superiors em
tempo habil, as decisoes e as providencias que ultrapassem a
sua competencia, nos terrnos da Lei 8.666/93.
II- Avaliar, continuamente, a qualidade dos servigos
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do contrato , e durante o seu periodo de validade,
eventualmente, propor a autoridade superior a aplicagao das
penalldades estabelecidas.
III- Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas frscais relativas aos servigos prestados, antes do
encaminhamento ao financeiro para pagamento.

Art. 3° - Esta Portaria entrara em vigor na
data de sua assinatura e sera publicada no Dibrio
Oficial do Estado.

Art. 4° - Revogam-se as disposig6es em
contrario.

M a c a p a/, 2 5 de Maio de 2017.
\ \

KEULICIAN
Secretaria Adjun

Dec. n° 297

S BAIA
Apoto a Gest§o
16-GEA

PORTARIA N° 0109/2017- SEED/AP

A SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAQAO, usando das atribuigbes que Ihe sbo
conferidas pelo Decreto n° 0012/2015 - GEA, de
02 de Janeiro de 2015, com fundamento na Lei n°1.230 de 29 de maio de 2008, que organiza a
Secretaria de Estado da EducagSo e,

CONSIDERANDO o Art. 67, § 1° e § 2° da
Lei 8.666/93 e suas alteragoes, considerando o
teor do memorando E-doc n° 129/2017-COREF-
SEED/AP. sob protocolo 164.129399/2017.

RESOLVE:
Art. 1° - Designar a Servidora ERICA

CHANANDRY FIGUEIRA LOBATO, Gerente de
Acompanhamento e Fiscalizac3o dos Servicos de
Manutencao-COREF- CDS-03. Decreto n° 0489 de
14/02/2017, cadastro n° 01103644-02 para em
substituigao ao Fiscal Nomeado HENDREW YURI
GOMES SANTIAGO atravbs da Portaria n°
0009/2017-GAB SEED, atuar como fiscal do
Contrato n° 086/2016-SEED, firmado entre a
secretaria de estado da educagao-SEED e a
empresa ABRASSE EMPREENDIMENTOS LTDA
- EPP, CNPJ n° 10.686.604/0001-97 que tern por
objetivo a ExecugSo de Servigos de manutengfio
predial de natureza frequente (preventiva e
corretiva) nas instalagoes Elbtricas e Telefbnicas,
para atender o Complexo da SEED, com
observbncia da legislagbo vigente e seus aditivos.

Art. 2°- Determinar que o fiscal ora
designado, ou na ausencia deste, o fiscal
substituto, deverb:

I- Zelar pelo fief cumprimento do contrato,
anotando em registro proprio todas as ocorrencias a
sua execugao, determinando o que for necessario d
regularizagbo das faltas ou dos defeitos observados
e submeter aos seus superiores em tempo habil, as
decisoes e as providbneias que ultrapassem a sua
competencia, nos terrnos da Lei 8.666/93.
II- Avaliar, continuamente, a qualidade dos
servigos prestados pela CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e
durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicagao das
penalidades estabelecidas.
ill- Atestar, formalmente, nos autos dos
processos, as notas fiscais relativas aos servigos
prestados, antes do encaminhamento ao financeiro
para pagamento.

Art. 3° - Esta Portaria entrara em vigor na data de

sua assinatura e sera publicada no Diario Oficial
do Estado.
Art. 4° - Revogam-se as disposigbes em contrario.

Macapb/AP,v5 de Maio de 2017.

KEULICIANBMRAIS BAIA
Secretbria AdjuntAde Apdio a Gestao

Dec. n° 297&/2G16-GEA

PORTARIA N° 0111/2017- GAB/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO,
usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 2822/2016 - GEA, com fundamento na Lei
n° 1.230 de 29 de maio de 2008, que organiza a
Secretaria de Estado da Educagao e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §1° e § 2° da
Lei 8.666/93 e suas alteragdes;

R E S O L V E:
Art. 1° Designar a servidora ROSINEIDE SILVA
CAMPOS, Especialista em Tecnologia da Informatica
Educativa, matricula funcional n° 0112850-7-01 para,
em substituigao ao servidor MARCIO BEZERRA DA
SILVA, atuar como fiscal titular dos contratos
advindos do Termo de Adesao a Ata de Registro de
Pregos n° 06/2016-PRODAP, celebrados entre a
Secretaria de Estado da Educagao-SEED e as
empresas DATEN TECNOLOGIA LTDA, MEGA BYTE
MAGAZINE LTDA, CONC6RDIA SISTEMAS LTDA, N.
B. ROSA DE SOUZA-ME e AGUIA BRANCA
COMERCIO E SERVIQOS LTDA-ME, tendo como
objeto £ aquisigao de equipamentos de informatica,
destinados a modernizagao do parque tecnologico
da SEED.

Art. 2° Designar o servidor SAVIO GOIS FERREIRA,
Chefe da Unidade de Suporte e Rede-NUINFO/SEED,
matricula funcional n° 119771-1-03, para
acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execugbo
dos contratos acima descritos nos impedimentos
legais e eventuais da titular.

Art. 3° Determinar que a fiscal ora designada, ou na
sua ausencia, o fiscal substitute, devera:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando
em registro proprio todas as ocorrencias a sua
execugao, determinando o que for necessbrio a
regularizagbo das faltas ou dos defeitos observados
e submeter aos seus superiores, em tempo habil, as
decis&es e as providencias que ultrapassarem a sua
competencia, nos terrnos da lei.
II- avaliar, continuamente, a qualidade dos servigos
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade
adequada ao objeto do contrato, e durante o seu
periodo de validade, eventualmente, propor a
autoridade superior a aplicagao das penalidades
legaimente estabelecidas.
III - atestar, formalmente, nos autos dos processos,
as notas fiscais relativas aos servigos prestados,
antes do encaminhamento ao Financeiro para
pagamento.

Art. 4° Esta Portaria entrara em vigor na data de sua
assinatura. Ficam revogadas todas as disposigoes
em contrario.

D6-se Ciencia, Publique-se e Cumpra-se.
Macapa-AP, 20 de junho de 2017.

Man
Secretari

Decn

M Sousa

|J|e Estado da Educagao
2822/2016-GEA

PORTARIA N° 0114/2017- GAB/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAQAO, usando das atribuigoes que Ihe
sao conferidas pelo Decreto n° 2822/2016 -
GEA, de 12 de agosto de 2016, com
fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de maio de
2008, que organiza a Secretaria de Estado da
Educagao, e

CONSIDERANDO o § I do art. 3° da Lei
Estadual n° 0624 de 31 de outubro de 2001,
regulamentado pelo Decreto n° 3547, de 14 de
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novembro de 2001;
CONSIDERANDO o Memorando n°22/2017-NUINFO/SEED (Protocolo n

164.153773/2017).
R E S O L V E:
Art. 1° Conceder adiantamento em nome

de ROSINEIDE SILVA CAMPOS, Tecnologa em
Informatica Educativa, do Quadro de
Servidores do Govemo do Estado do Amapa,
cadastro funcional n° 0112850-7-01, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil Reais) destinados a
custear dispendios de pronto pagamento,
objetivando atender as pequenas despesas
que nao possam subordinar-se ao processo
normal de aplicagao e que atendam aos
servigos emergenciais necessarios ao pleno
funcionamento do Nucleo de Informatica-
NUINFO/CAD/SEED e unidades vinculadas.

Art. 2° Conforme art. 4° § 3° da Lei
Estadual n° 0624/2001, o valor concedido
devera ser apllcado no prazo maxlmo de 90
(noventa) dias contados do efetivo
recebimento do credito pelo responsavel do
adiantamento, ndo podendo o prazo
ultrapassar a data final do exercicio fmanceiro.

Art. 3° A referida despesa no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais) devera ser
empenhada no Programa: Gerenciamento
Administrative - Agao: Manutengao e
Implementagao dos Servigos Administrativos
do Complexo SEED, Codigo: 12.122.0002.2375,
no elemento de despesas: 3390.30 - Material
de Consumo, Fonte: 107- (RP).

Art. 4° A responsavel pelo adiantamento
devera prestar contas na Coordenadoria de
Finangas e Contabilidade-COFIC/SEED,
devidamente homologada pela Exma. Sr3.
Secretaria de Estado da Educagao, dentro de
10 (dez) dias uteis, contados da data do
vencimento de prazo de aplicagao, constante
do Art. 2° desta Portaria.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicagao, revogando-se as
disposig&es em contrtrio.

De-se Ciencia, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em MacapS-AP, 30 de

junho de 2017.

MARI/ds&RtfmQtf&VA E SOUSA
Secretary de Estado da Educagao

-tflto n°Deci 2822/2016-GEA

PORTARIA N° 0121/2017-GAB/SEED

A SECRETARiA DE ESTADO DA EDUCAQAO,usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas peloDecreto n° 2822/2016-GEA, com fundamento na Lein° 1.230 dc 29 de maio de 2008, que organize aSecretaria de Estado da Educagao e de acordo como previsto no Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junhode 1993.

CONSIDERANDO o Termo de Referenda que exigea fiscalizagao e ratificagao da execugao do objetodos Contratos n° 004/2017-SEED e n° 007/2017-SEED, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADODA EDUCAQAO e as Empresas M. DE J.N DEARAUJO-ME, CNPJ n° 13.030.586/0001-89 e SUELIROCHA DE SOUZA-EPP, CNPJ n° 04.041.276/0001-79;

CONSIDERANDO o objeto do Contrato a prestagaodos servigos de produgao e distribuigao dealimentagao coletiva , destinada aos alunos dasEscolas do Novo Saber - Tempo Integral na redeestadual de ensino. localizadas no Municipio deMacapa e Santana, conforme especificadas nosubitem 3.2 do contrato:

CONSIDERANDO a necessidade de constituir aComissao, formada por servidores das Escolas deTempo integral, para serem fiscais de Contrato.

RESOLVE:

Art. V Instituir a Comissao de Acompanhamento eFiscalizagao referente a execugao do objeto dosContratos n° 004/2017-SEED-AP e n° 007/2017-SEED;

Art. 2° Designar os servidores abaixo relacionadoscomo Fiscais de Contrato:

Jailson Gilson Soares Nunes - EE Alberto Santos
Dumont
Iran da Silva Ferreira- EE Alberto Santos Dumont
Alonso Luiz da Silva Costa - EE Alberto Santos
Dumont
Celso Roberto Manfredo Pereira - EE Elizabeth
Picango Esteves
Odalia de Araujo Ferreira - EE Elizabeth Picango
Esteves
Marlene Gomes Pinheiro - EE Elizabeth Picango
Esteves
Luizinho Shuersosvski- EE Augusto Antunes
Josenildo Monteiro- EE Augusto Antunes
Maria Aparecida Nogueira Guimaraes - EE
Augusto Antunes
Irlando Castro Reis - EE Maria do Carmo Viana dos
Anjos
Maria de Fatima Couto Mourao - EE Maria do
Carmo Viana dos Anjos
Wanda Maria Vieira Tavares - EE Maria do Carmo
Viana dos Anjos
Antonio de Lima Cordovil Junior - Colegio
Amapaense
Ingrid Bastos Alves - Colegio Amapaense
Elias Seabra da Costa - Colegio Amapaense
Morgana de Almeida Assis - EE Jose Firmo do
Nascimento
Clodomir Falcao do Nascimento - EE Jose Firmo
do Nascimento _<£>
Maria da Conceigao Gouveia de Souza - EE Jose
Firmo do Nascimento
Rosemary Rodrigues Barbosa Teles - EE
Raimunda Virgolino
Maria Zeni Lobato dos Santos - EE Raimunda
Virgolino
Enilda Natividade Machado - EE Raimunda
Virgolino
Edileuza Firmiano de Queiroz- EE Tiradentes
Camila Regina Barbosa Maciel - EE Tiradentes
Marineide Pires de Franga- EE Tiradentes

Art. 3° - Determinar que a Comissao ora
designada, devera:
I - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato,
anotando em registro proprio todas as ocorrencias
a sua execugao, determinando o que for
necessario a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados e submeter aos seus
superiores em tempo habil, as decisdes e as
providencias que ultrapassarem a sua
competencia, nos termos da Lei 8.666/93;
II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos
servigos prestados pela CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do Contrato,
propor a autoridade superior a aplicagao das
penalidades legaimente estabelecidas;
III - A(o) Diretor(a) Adjunto(a) de cada instituigao
de ensino cabe acompanhar diariamente a
qualidade, o quantitative e horario de entrega dos
alimentos servidos e encaminhar as informagoes a
Comissao para preenchimento do Relatbrio de
Fiscalizagao e atestar nos autos do processo, as
notas fiscais relativas aos servigos prestados,
antes do encaminhamento ao financeiro para
pagamento.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua assinatura. Ficam revogadas todas as
disposigoes em contrario, em especial a Portaria
n° 0063/2017-SAGE/SEED..

De-se Ciencia, Publique-se e Cumpra-se.
Macapb-AP, 26 de junho de 2017.

Ma
Secretari

Deere

fa e Sousa
le Estado da Educagao
In0 2822/2016-GEA

PORTARIA N° 140 / 2017 - GAB/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAQAO, usando das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto n°. 2822/2016, de 12 de
Agosto de 2016 com fundamento na Lei de 1.230
de 29 de Maio de 2008, que organiza a Secretaria
de Educagao; e

RESOLVE:

Art. 1° - Instituir a Comissao responsavel
pelos Processos Seletivo para o
Mediotec/Pronatec, compreendendo; (Edital
004/2017 - Aluno Mediotec, Edital 005/2017 -
Professor e Edital 006/2017 - Psicologo,
Pedagogo e Apoio as Atividades Academicas e
Administrativas) visando a selegao dos
profissionais que atuarao como bolsistas do

Mediotec/Pronatec da Bolsa Formag£o do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecmco
e Emprego (Pronatec), composta pelos membros
abaixo relacionados, sob a presidencia do
primeiro:

•Irenilde Ferreira Cabral - Gerente do
NEP/CEBEP/SEED

•Agnaldo Figueira da Rocha Silva -
Coordenador Geral do Pronatec

•C6lia Lucia de Oliveira Coutinho -
Coordenadora Adjunta

•Paulo Evandro Costa dos Santos •Apoio
•Elice Martins Nobre - Supervisor de

Curso

Art. 2° - A comissao tera as fungoes:
elaborar o edital; acompanhar a execugao e
deliberar sobre os casos omissos e demandas dos
Editais supramencionados (004, 005 e 006/2017)
para selegao de alunos e bolsistas para atuarem
nas Unidades Ofertantes/Remotas durante a oferta
dos cursos de FormagSo Inicial e Continuada (FIC)
e Tecnicos Concomitantes do Mediotec em 2017

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua expedig^o.

De-se ciencia. publique-se e cumpra-se

Gabinete da Secretaria de Estado da
Educagao, Macap2-AP, 30 de junho de 2017.

MARIA G
Secretaria de

Decreto n°

iOUSA
>tado da Educagao

»822/2016-GEA

PORTARIA N°.4H1 /2017- SEED
A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO,
usando das atribuigoes que Ihe s£o conferidas
pelo Decreto n° 2822/2016, de 12 de agosto de
2016 e, com fulcro na Lei n° 1230, de 29 de
maio de 2008, que organiza a Secretaria de
Estado da Educagdo e,

CONSIDERANDO a Portaria MEC n°
1.145, de 10 de outubro de 2016, ratificada pelo
Decreto n° 4446/2016, que delega as fungoes
de fiscais dos gestores das Escolas de Ensino
Medio em Tempo Integral para a Equipe de
Implantagao da ETI da SEED, criada conforme
Portaria n° 0439/2016-SEED;

CONSIDERANDO ainda o teor do
Memorando n° 40/2017 - ETI/SEED que
encaminha a CEBEP/SAPE/SEED o Relatbrio
de Atividades da Gestao da EE Prof3 Elizabeth
Picango Esteves, elaborado peia Equipe de
Implantagao, ap6s sistematicas agoes de
monitoramento e avaliagao da execugao da ETI
na referida escola e que, recomenda a
constituigao de Comissao de Averiguagao dos
fatos descritos no Relatorio em questao;

RESOLVE:

Art. 1° Instituir a Comissao de Averiguagao dos
fatos descritos no Relatbrio de Atividades da
Gestdo da EE Prof1 Elizabeth Picango Esteves;
Art. 2° Designar os servidores abaixo
relacionados, sob a coordenagao do primeiro,
como membros da Comissao para se
incumbirem da missao ora atribuida:
Elivanete Ferreira Ramos de Lima - ETI /
CEBEP/SAPE/SEED;
Rosyanne de Morais Pires - NATEP /
CEBEP/SAPE/SEED;
Kdtia Luisa da Silva Ferreira - NIOE /
CEBEP/SAPE/SEED;
Art. 3° A Comissao tera 30 dias para concluir
seu trabalho e ao Final encaminhara a
Secretaria Adjunta de Politicas da EducagSo-
SAPE/SEED Relatorio de Atividade e Parecer
com indicativos e recomendagoes de medidas
a serem tomadas para a situagao objetivando
subsidiar deliberagao superior.
Art. 4°- Esta Portaria entrara em vigor na data
de sua assinatura e sera publicada no Diario
Oficial do Estado do Amapa.
De-se ciencia publique-se e cumpra-se.
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01141066, da sede de suas atribuigoes em Macapa/AP,
ate a cidade de Palmas • TO, no periodo de 05 a 07 de
julho de 2017, para particlpar da I Primeira Reuniao
Tecnica sobre o Sistema de Selegao do Premio de
Gestao Escolar 2017, realizado pelo Conselho Nacional
de Secretaries da Educagao - CONSED, sem 6nus para
a Administragao Publica.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua assinatura e publicagao no Diario Oflcial do Estado.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macaoa/AP, 04 de Julho de

12017. I ’

Macapa-AP, 29 dejunho de 2017. do contrato, anotando em registro proprio
todas as ocorrenclas a sua execugao,
determinando o que for necess^rio a
regularizagao das faltas ou dos defeitos
observados e submeter aos seus superiores
em tempo habil, as decisoes e as providencias
que uttrapassarem a sua competSncia, nos
termos da Lei.

II- Avaliar, continuamente, a
qualidade dos servigos prestados pela
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do Contrato, e durante o seu periodo de
validade, eventualmente, propor a autoridade
superior a aplicagao das penalidades
legalmente estabelecidas.

' III- Atestar, formalmente, nos
autos dos processos, as notas fiscais relativas
aos servigos prestados, antes do
encaminhamento ao financeiro para
pagamento.

IV- Indicar eventuais glosas das
faturas.

Art. 3° - Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicagao.

De-se ciencia,publiqqe-se e cumpra-se.
Macapa - AP^O de junho de 2017.

MARIA TS^RtTmW^SlLVA E SOUSA
Secretaryaide Estado da Educagao

Decreto n° 2822/2016 - GEA

PORTARIA N°. 142/2017- GAB/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAQAO, usando das atribuigoes que Ihe
sao conferidas pelo Decreto n° 2822/2016, de
12 de agosto de 2016 e, com fulcro na Lei n°1230, de 29 de maio de 2008, que organiza a
Secretaria de Estado da Educagao e,

CONSIDERANDO o periodo de
gozo de ferias para julho de 2017 do
Coordenador de Educagao Basica e Educagao
Proflssional da Secretaria de Estado da
Educagao do Amapa;

CONSIDERANDO a necessidade
de se garantir a ininterrupgao e continuidade
nos trabalhos de coordenagao, orientagao,
controle e monitoramento das atividades de
Ensino Fundamental e Infantil, Ensino Medio,
Ensino Medio Integrado a Educagao
Profissional, Educagao Profissional, das
Unidades Geo Educacionais e Nucleo de
Tecnologia Educacional da Coordenadoria de
Educagao Basica e da Educagao Profissional.

RESOLVE:
Art.1° - Autorizar que a Gerente

do Nucleo de Assessoramento Tecnico
Pedagogico/NATEP/CODNOPE/SEED, Eliane
Maria de Oliveira Silva, responds
cumulativamente pelas fungoes inerentes a
Coordenagao da Coordenadoria de Educagao
Basica e da Educagao Profissional desta
Secretaria de Educagao no periodo de 01 a 30
de julho de 2017.

Art.2 - Determinar que os
efeitos do presente ato vigorem, em carater
provisorio, enquanto perdurar a ausencia do
titular da Coordenadoria de Educagao Basica e
da Educagao Profissional.

Art.3° - Esta Portaria entrara em
vigor, na data de sua assinatura e sera
publicada no Diario Oficial do Estado.

MARfA^O^HTDASrcfcrE SILVA
Secretaria ae Estado da ^ducaglo

Decreto nft 2&22/2016-GEA

PORTARIA N° 0150/2017 -GAB/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO,
usando das suas atribuigOes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n°2622/2016 - GEA, de 12 de agosto de 2016,
com fundamento na lei n°1.230 de 29 de maio de 2008,
que organiza a Secretaria de Estado da Educagao, e
tendo em vista o teor do Memorando n° 47/2017
SAGEP/SEED,Protocolo 164.166344/2017.

CONSIDERANDO a necessidade de afastamento
temporario da Secretaria Adjunta de Gestao de Pessoas.

RESOLVE:
Art. 1* Autorizar o pedido de afastamento da Sr.a

NEIRJAN SANTOS DE QUADROS, Secretaria Adjunta de
Gestao de Pessoas - SAGEP/SEED, da sede de suas
atribuigoes em MacapS/AP, ate Brasilia • DF, no periodo
de 04 a 07 de Julho de 2017, em atendimento ao contido
no memorando 047/2017.

Art. 2° - Designar a Sr.' JORDANA ARAUJO DA
CUNHA, Gerente de Nucleo de Pessoal - NUPES/SEED,
Decreto n° 1921/2017, para responder Interinamente e
acumulativamente pela Secretaria Adjunta de Gestao de
Pessoas - SAGEP/SEED, no periodo supra, durante o
impedimento da titular.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua assinatura e publicagao no Diario Oficial do Estado.

De-se ciencia,publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macapa/AP, 04 de julho de

Keulrciane wlorajs Baia
Secretaria Adjui^cwie Aptaio a Gestao-

SAGE^EED \
Dec. n° 2978/S016-GEA

PORTARIA N°/W*/2017-SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO,
usando das atribuigdes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto n° 2822/2016, de 12 de agosto de
2016 e, com fulcro na Lei n° 1230, de 29 de
maio de 2008, que organiza a Secretaria de
Estado da Educagao e,

CONSIDERANDO o periodo de gozo de
f6rias para julho de 2017 da Secretaria Adjunta
de Politicas da Educagao da Secretaria de
Estado da Educagao do Amap&;

CONSIDERANDO a necessidade de se
garantir a ininterrupgao e continuidade nos
trabalhos desta Secretaria, orientagao,controle
e monitoramento das atividades de Ensino e as
Coordenadorias interligadas a Secretaria de
Politicas da Educagao.

2017.
MARIA G^lRETH DA^tVA E SOUSASecretariaVi\Estado daEducagao

Decreto N^B22/2016 - GEADe-se ciencia publique-se e cumpra-se.
Macapa-AP, 30 de junho de 2017.

Saude
Cel. PM. RR Gastao Valente Calandrini de Azevedo

RESOLVE:

Art.1° - Autorizar que a Secretaria Adjunta de
Gestao de Pessoas, Neirian Santos de
Quadros, e a Secretaria Adjunta de Gestao
Keuliciane Moraes Baia respondam
cumulativamente pela Secretaria Adjunta de
Politicas da Educagao, no periodo de 01 a 15
de julho de 2017 e 16 a 30 de julho de 2017,
respectivamente.
Art.2 - Determinar que os efeitos do presente
ato vigorem, em carater provisorio, enquanto
perdurar a ausencia da titular da Secretaria
Adjunta de Politicas da Educagao.
Art.3° - Esta Portaria entrarA em vigor, na data
de sua assinatura e sera publicada no Diario
Oficial do Estado.

4^MARIA QW
Secretaria

Decreti

E SOUSA
> Estado da Educagao
0 2822/2016 - G E A PORTARIA N° 0368/2017-SESA

PORTARIA N° 0146/2017- SAGE/SEED O SECRETARIO DE ESTADO DA
SAUDE, no uso das atribuigdes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03 de
Janeiro de 2017, considerando o que consta no
Memo n° 027/2017-CERPIS/SESA;

A SECRETARIA ADJUNTA DE
APOIO A GESTAO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAQAO, usando das
atribuigdes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 2978 - GEA, de 22 de agosto de
2017, com fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de
maio de 2008, que organiza a Secretaria de
Estado da Educagao e de acordo com o Artigo
67, §1° e §2° da Lei n°. 8.666/93.

CONSIDERANDO o disposto no
Artigo 67, §1° e §2° da Lei n°. 8.666/93 e suas
alteragoes;

RESOLVE:
Art. 1° - Designar a servidora MARIA

2ENAIDE DE SOUZA ARAUJO, professora,
matricula 32502-01, para atuar como Fiscal do
Contrato n° 0006/2017-SEED, que tern por objeto
a PRESTAQAO DE SERVIQOS DE
FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE
URBANO E INTERURBANO, para utilizagSo no
sistema de transporte coletivo regular da regiao
metropolitana de Macapa e Santana, no formato
de creditos eletrdnicos a serem carregados
mensalmente em cartoes, para utilizagao dos
servidores da Secretaria de Estado da
Educagao-SEED/AP.

RESOLVE:
De-se ciencia publique-se e cumpra-se.

Macapa-AP, 28 de junho de 2017. Art. 1° - Autorizar a substituigio de
membros da Portaria n° 756/16-SESA de 26 de
setembro de 2016, publicada no Diario Oficial
do Estado do Amapa n° 6292 de 30 de
setembro de 2016, que instituiu a Comissao do
Projeto de Implantagao de Plantas Medicinais e
Fitoterapicos na Rede SUS do Estado do
Amapa, pelos servidores abaixo relacionados:

MARIA OTRETfTO^ftVA E SOUSA
Secretaria pe Estado da Educagao

Decr&q/n0 2822/2016 - GEA

PORTARIA N° 0149/2017 -GAB/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO, no
uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 2822/2016 • GEA, de 12 de agosto de 2016,
com fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de maio de 2008,
que organiza a Secretaria de Estado da Educagao.

RESOLVE:
Art. 1° - Autorizar o deslocamento do servidor

DANNIELSOM THOMPTSOM DE SOUZA MIRANDA,
Coordenador de Recursos Humanos - CRH,matricula n°

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Paulo Tavora de Mendonga

Art. 2° - Determinar que a fiscal ora
designada, devera:

I- Zelar pelo fiel cumprimento

GERENTE ADMINISTRATE
CERPIS/AP
Dulcirene Souza Gibson

DO
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Macapa-AP, 29 de junho de 2017. do contrato, anotando em registro proprio
todas as ocorrencfas a sua execugao,
determinando o que for necessSrio a
regularizagao das faltas ou dos defeitos
observados e submeter aos seus superiores
em tempo habil, as decisoes e as providencias
que uttrapassarem a sua competSncia, nos
termos da Lei.

II- Avaliar, continuamente, a
qualidade dos servigos prestados pela
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao
objeto do Contrato, e durante o seu periodo de
validade, eventualmente, propor a autoridade
superior a aplicagdo das penalidades
legalmente estabelecidas.

* III- Atestar, formalmente, nos
autos dos processes, as notas fiscais relativas
aos servigos prestados, antes do
encaminhamento ao financeiro para
pagamento.

IV- Indicar eventuais glosas das
faturas.

Art. 3° - Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicagao.

Dd-se ciencia,publiqije-se e cumpra-se.
Macap£ - AP/30 de junho de 2017.

01141066, da sede de suas atribuigoes em Macapa/AP,
ate a cidade de Palmas • TO, no periodo de 05 a 07 de
julho de 2017, para participar da I Primeira Reuniao
Tecnica sobre o Sistema de Selegao do PrOmio de
Gestao Escoiar 2017, realizado pelo Conselho Nacional
de Secretaries da Educagdo - CONSED, sem 6nus para
a Administragao Publica.

Art. 2° •Esta Portaria entra em vigor na data de
sua assinatura e publicagao no Diario Oficial do Estado.

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macaaa/AP, 04 de Julho de

28017.

MARIA swttfmWHSlLVA E SOUSA
Secretarialde Estado da Educagao

Decreto n° 2822/2016 - GEA

PORTARIA N°. 142/2017- GAB/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCAQAO, usando das atribuigoes que Ihe
sao conferidas pelo Decreto n° 2822/2016, de
12 de agosto de 2016 e, com fulcro na Lei n°1230, de 29 de maio de 2008, que organiza a
Secretaria de Estado da Educagao e,

CONSIDERANDO o periodo de
gozo de ferias para julho de 2017 do
Coordenador de Educagao Basica e EducagSo
Profissional da Secretaria de Estado da
Educagao do Amapa;

CONSIDERANDO a necessidade
de se garantir a ininferrupgao e continuidade
nos trabalhos de coordenagao, orientagao,
controle e monitoramento das atividades de
Ensino Fundamental e Infantil, Ensino Medio,
Ensino Medio Integrado a Educagao
Profissional, Educagao Profissional, das
Unidades Geo Educacionais e Nucleo de
Tecnologia Educacional da Coordenadoria de
Educagao Basica e da Educagao Profissional.

RESOLVE:
Art.1° - Autorizar que a Gerente

do Nucleo de Assessoramento Tecnico
Pedagogico/NATEP/CODNOPE/SEED, Eliane
Maria de Oliveira Silva, responda
cumulativamente pelas fungoes inerentes a
Coordenagao da Coordenadoria de Educagao
Basica e da Educagao Profissional desta
Secretaria de Educagao no periodo de 01 a 30
de julho de 2017.

Art.2 - Determinar que os
efeitos do presente ato vigorem, em carater
provisorio, enquanto perdurar a ausencia do
titular da Coordenadoria de Educagao Basica e
da Educagao Profissional.

Art.3° - Esta Portaria entrara em
vigor, na data de sua assinatura e sera
publicada no Diario Oficial do Estado.

MAR^O^'EmDASfmE SILVA
Secretaria afEstado da Educagao

Decreto n° 2822/2016-GEA

PORTARIA N° 0150/2017 -GAB/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO,
usando das suas atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n°2622/2016 - GEA, de 12 de agosto de 2016,
com fundamento na lei n°1.230 de 29 de maio de 2008,
que organiza a Secretaria de Estado da Educagao, e
tendo em vista o teor do Memorando n° 47/2017
SAGEP/SEED,Protocolo 164.166344/2017.

CONSIDERANDO a necessidade de afastamento
temporirio da Secretaria Adjunta de Gestao de Pessoas.

RESOLVE:
Art.V • Autorizar o pedido de afastamento da Sr.4

NEIRIAN SANTOS DE QUADROS, Secretaria Adjunta de
Gestao de Pessoas - SAGEP/SEED, da sede de suas
atribuigdes em MacapS/AP, ate Brasilia - DF, no periodo
de 04 a 07 de Julho de 2017, em atendimento ao contido
no memorando 047/2017.

Art. 2* - Designar a Sr.4 JORDANA ARAUJO DA
CUNHA, Gerente de Nucleo de Pessoal - NUPES/SEED,
Decreto n° 1921/2017, para responder interinamente e
acumulath/amente pela Secretaria Adjunta de Gestao de
Pessoas - SAGEP/SEED, no periodo supra, durante o
impedimento da titular.

Art. 3° • Esta Portaria entra em vigor na data de
sua assinatura e publicagao no Diario Oficial do Estado.

De-se ciencia, publique-se ecumpra-se.
Gabinete da Secretaria em Macapa/AP, 04 de julho de

Keuliciatvewlorete Baia
Secretaria AdjumaTde Aptoio a Gestao-

SAGE>6EED\
Dec. n° 2978&016-GEA

PORTARIA No/W*/2017- SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO,
usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto n° 2822/2016, de 12 de agosto de
2016 e, com fulcro na Lei n° 1230, de 29 de
maio de 2008, que organiza a Secretaria de
Estado da Educagao e,

CONSIDERANDO o periodo de gozo de
ferias para julho de 2017 da Secretaria Adjunta
de Polltlcas da Educagao da Secretaria de
Estado da Educagao do Amapa;

CONSIDERANDO a necessidade de se
garantir a ininterrupgao e continuidade nos
trabalhos desta Secretaria, orientagao,controle
e monitoramento das atividades de Ensino e as
Coordenadorias interligadas a Secretaria de
Politicas da Educagao.

2017.
MARIA GtofeETH DA^VA E SOUSA

SecrdtariaVl\Estaao daEducagao
Decreto NV B̂22/2016 - GEADe-se ciencia publique-se e cumpra-se.

Macapa-AP, 30 de junho de 2017.
SaudeRESOLVE:

Cel. PM. RR Gastao Valente Calandrini de AzevedoArt.1° - Autorizar que a Secretaria Adjunta de
Gestao de Pessoas, Neirian Santos de
Quadros, e a Secretaria Adjunta de Gestao
Keuliciane Moraes Baia respondam
cumulativamente pela Secretaria Adjunta de
Politicas da Educagao, no periodo de 01 a 15
de julho de 2017 e 16 a 30 de julho de 2017,
respectivamente.
Art.2 - Determinar que os efeitos do presente
ato vigorem, em carater provisOrio, enquanto
perdurar a ausencia da titular da Secretaria
Adjunta de Politicas da Educagao.
Art.3° - Esta Portaria entrart em vigor, na data
de sua assinatura e sera publicada no Diario
Oficial do Estado.

MARIA E SOUSA
Secretariate Estado da Educagao

Decret(Mi° 2822/2016 - GEA PORTARIA N° 0368/2017-SESA

O SECRETARIO DE ESTADO DA
SAUDE, no uso das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03 de
janeiro de 2017, considerando o que consta no
Memo n° 027/2017-CERPIS/SESA;

PORTARIA N° 0146/2017-SAGE/SEED

A SECRETARIA ADJUNTA DE
APOIO A GESTAO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAQAO, usando das
atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 2978 - GEA, de 22 de agosto de
2017. com fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de
maio de 2008, que organiza a Secretaria de
Estado da Educagao e de acordo com o Artigo
67, §1° e §2° da Lei n°. 8.666/93.

CONSIDERANDO o disposto no
Artigo 67, §1° e §2° da Lei n°. 8.666/93 e suas
alteragoes;

RESOLVE:
Art. 1° - Designar a servidora MARIA

ZENAIDE DE SOUZA ARAUJO, professora,
matrlcula 32502-01, para atuar como Fiscal do
Contrato n° 0006/2017-SEED, que tern por objeto
a PRESTAQAO DE SERVIQOS DE
FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE
URBANO E INTERURBANO, para utilizagao no
sistema de transpose coletivo regular da regiao
metropolitana de Macapa e Santana, no formato
de creditos eletrdnicos a serem carregados
mensalmente em cartoes, para utilizagao dos
servidores da Secretaria de Estado da
Educagao-SEED/AP.

RESOLVE:
De-se ciencia publique-se e cumpra-se.

Macapa-AP, 28 de junho de 2017. Art. 1° - Autorizar a substituigao de
membros da Portaria n° 756/16-SESA de 26 de
setembro de 2016, publicada no Diario Oficial
do Estado do Amapa n° 6292 de 30 de
setembro de 2016, que instituiu a Comissao do
Projeto de Implantagao de Plantas Medicinais e
Fitoterapicos na Rede SUS do Estado do
Amapa, petos servidores abaixo relacionados:

^ gORFTWtJArSirvMARIATORETfTOMftVA E SOUSA
Secretdria pe Estado da Educagao

Decreto'n0 2822/2016 - GEA

PORTARIA N° 0149/2017 - GAB/SEED

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO, no
uso das atribuigdes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 2822/2016 - GEA, de 12 de agosto de 2016,
com fundamento na Lei n° 1.230 de 29 de maio de 2008,
que organiza a Secretaria de Estado da EducagSo.

RESOLVE:
Art. 1° - Autorizar o deslocamento do servidor

DANNIELSOM THOMPTSOM DE SOUZA MIRANDA,
Coordenador de Recursos Humanos •CRH,matricula n°

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Paulo Tavora de Mendonga

Art. 2° - Determinar que a fiscal ora
designada, deverd:

I- Zelar pelo fiel cumprimento

GERENTE ADMINISTRATE
CERPIS/AP
Dulcirene Souza Gibson

DO
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aquisigao de materials permanentes e
acessorios para o Servigo de Atendimento
Move! de Urgencia - SAMU".

EQUIPE TECNICA
- Eberenice Paula Ferreira
- Suzana Rodrigues Martel
- Bertha da Silva Viana da Rocha

PORTARIA N° 0454/2017-SESA

O SECRETARIO DE ESTADO DA
SAUDE, no uso das atribuigoes que ihe sao
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03 de
janeiro de 2017 e considerando o que consta

no E-doc n® 304.152146/17;

Avaliagao Tecnica com objetivo de realizarem
anAJise tecnica dos itens constantes no Pregao
Eletrdnico n° 05/2017, referent© ao Processo n®

304.205604/2016, cujo objeto trata-se da
aquisigao de cranldtomo para a Unidade de
Neurocirurgia do Hospital de Clinicas Dr.
Alberto Lima - HCAL.

Art. 2" Compete a Comissao
diligenciar as empresas licitantes e

confeccionar relatorio quanto a aceitabilidade
das propostas em conformidade com as
condigoes constantes no Edital e Termo de
Referenda.

Art. 3° A presente Portaria entra em
vigor na data de sua publicagao.

RESOLVE:

Autorizar a designagao da servidora
Maria Dalva da Rocha - Enfermeira, que em
substituigao e acumulativamente, atuara como
Coordenadora do Centro de Atengao
Psicossocial -CAPS III, durante o impedimento
da titular, Vanessa Maciel Gonzalez, no periodo
de 26/06 A 02/07/2017, sem 6nus para esta
Secretaria.

Macapa-AP, 20 de junho de 2017.

GASTAO VA

Macapa-AP, 23 de junho de 2017.

SecrU^^fe Estado da Saude
NDRINI DE AZEVEDO GASTAO V LANDRINI DE AZEVEDO

Se4tySno de Estado da Saude

PORTARIA N° 0446/2017-SESA

O SECRETARIO DE ESTADO DA
SAUDE. no uso das atribuigoes que Ihe sAo
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03 de
janeiro de 2017 e considerando o que consta
no E-doc n° 304.147305/17;

RESOLVE:

PORTARIA N° 0455/2017-SESA

O SECRETARIO DE ESTADO DA
SAUDE, no uso das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03 de
janeiro de 2017 e considerando o que consta
no E-doc n° 304.154891/17;

Art. 1° Designar os servidores abaixo
relacionados para constituirem a Comissao de
Avaliagao TAcnica com objetivo de realizarem
anAlise tecnica dos itens constantes no PregAo
Eletrdnico n° 077/2016, referente ao Processo
n° 304.558/2016, cujo objeto trata-se da
aquisigao de equipamentos e material
permanente.

EQUIPE TECNICA

- Fadianne Soares Nogueira Almeida
- Crislena Mendes Gama

- Elizabeth Matos Amaral Medeiros
- Alex Brito da Costa

- Francisco Rafael Silva Barros

Art. 2° Compete a ComissSo
diligenciar as empresas licitantes e
confeccionar relatorio quanto a aceitabilidade
das propostas em conformidade com as
condigoes constantes no Edital e Termo de
Referenda.

Art. 3° A presente Portaria entra em
vigor na data de sua publicagao.

RESOLVE;

Autorizar a designagdo da servidora
Renilda Barros da Costa - Gerente Financeiro
do PTFD/SESA, que em substituigao e

acumulativamente, atuara como Gerente Geral
do PTFD/SESA, durante o impedimento da
titular, Iracyara Mendonga Pontes, que se
ausentara para gozar ferias, no periodo de
01/07 a 07/08/2017, sem onus para esta

Secretaria.

Macapa-AP, 23 de junho de 2017.

GASTAO/A^^CALANDRINI DE AZEVEDO
s\^mano de Estado da Saude

PORTARIA N° 04$7/^j|f7-SESA

O SECRETARIO DE ESTADO DA
SAUDE, no uso das atribuigdes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto n° 0018 de 03 de
janeiro de 2017 e considerando o que consta
no E-doc n° 304.164785/17;

EQUIPE TECNICA
- Isaias Fiuza Cabral
- Luis Alejandro Cadena Astudill
- Paulo Andre Couto de Aragao

Art. 2° Compete a Comissao
diligenciar as empresas licitantes e
confeccionar relatorio quanto a aceitabilidade
das propostas em conformidade com as
condigdes constantes no Edital e Termo de
Referenda.

Art. 3° A presente Portaria entra em
vigor na data de sua publicagao.

MacapA-AP, 26 de junho de 2017.

GASTAO VALENflE CflLAJKMTNI DE AZEVEDO
SecretArin qgypstado da Saude

PORTARIA N° 0459/2017-SESA

O SECRETARIO DE ESTADO DA
SAUDE E GESTOR DO SISTEMA UNICO DE
SAUDE DO AMAPA, no uso das atribuigoes
que Ihe sao conferidas pelo Decreto n° 0018 de
03 de janeiro de 2017, considerando o art 197
da Constituigao Federal, considerando o art.
36, inciso II e art 42 da Lei complementer n°
141/12, considerando o Decreto n° 7.508 de 28
de junho de 2011, considerando o art 16,
inciso XIX e art. 33, §4° da Lei n° 8.080/90,
considerando o art 6°, §1® e 2° da Lei
n°8.689/93, considerando o Decreto n° 1.651/95
e Decreto n° 4.770/97, publicado em 11 de
setembro de 1997,que instituiu e regulamentou
o Sistema Estadual de Auditoria no ambito do
Sistema Unico de Saude no Estado do Amapa;

RESOLVE:

Homologar o deslocamento dos
servidores abaixo relacionados, da sede de
suas atividades em Macapa-AP at6 Vitoria do
Jari-AP,no periodo de 27 a 30/06/2017, a fim de
apurar denuncia veiculada em portal de
comunicagao e nas redes sociais em forma de
Audio, em 21/06/2017, sobre a utilizagAo de
medicamentos vencidos na Unidade Mista de
Saude daquele municipio. Sao eles:

Macapa-AP, 20 de junho de 2017.

GASTAO VAL[/NT Ĵ(WM)RINI DE AZEVEDOSecreiiripjjrtstado da Saude

RESOLVE:

Art 1° Designar os servidores abaixo
relacionados para constituirem a ComissAo de

- Maria das Gragas Silva de Souza Coelho
(Analista Administrative);

- Monica Loureiro Maciel (Farmaceutica);
- Ednir Fonseca da Costa (Agente Sanitario).
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Macapa-AP, 28 de junho de 2017.

GASTAO VALHNntfijftlANDRINI DE AZEVEDO
Secre«A#Yle Estado da Saude

PORTARIA N° 0460/2017-SESA

O SECRETARIO DE ESTADO DA
SAUDE E GESTOR DO SUS-AP, no uso das
atribuigoes que Ihe sao conferidas polo
Decreto n° 0018 de 03 de janeiro de 2017; e

Considerando o Decreto n° 7.508, de
28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei de
n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, para
dispor sobre a organizagfio do Sistema Unico
de Saude - SUS, o planejamento de saude, a
assistdncia a saude e a articulagSo
interfederativa, e d£ outras providencias;

Considerando a Portaria n° 4279, de
30 de dezembro de 2010, estabelece diretrizes
para a organizagao da Rede de Atengao a
Saude no dmbito do Sistema Unico de Saude -
SUS;

RESOLVE:

Art.1° Instituir e nomear os membros
do grupo tecnico para apoiar os municipios
para elaboragao do Plano Municipal de Saude
de 2017 a 2020 e a elaboragao do Planejamento
Regional Integrado sobre a coordenagdo da
Assessoria de Desenvolvimento Institucional -
ADINS, da Secretaria de Estado da Saude do
Amapa - SESA.

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Nubia Cristina da Costa Nunes (Pedagoga)
Marcos Tadeu Bougao da Silva (Administrador)
Samuel Spener (Sociologo)
Kleverton Ramon Santana Siqueira
(Enfermeiro)

REGIAO CENTRAL
Celina Teima Ferreira Haick (Psicologa)
Diovana de Sena Alberto (Enfermeira)
Dorilane do Socorro P. Albuquerque
(Administradora)

Jaynne David da Fonseca (Bacharel em Direito)

Hingrid Almeida da Costa (Enfermeira)

REGIAO NORTE
Marilda Barbosa de Araujo (Assistente Social)
Nilma da Silva Pureza (Enfermeira)

Deusiane Castor de Brito (Fisioterapeuta)

Maria Santana Almeida (Tecnologa em Sistema
para Web)

Aldecy de Oliveira Serrao (Enfermeiro)

REGIAO SUDOESTE
Carmem Lucia Gilona Soriano de Melo

(Enfermeira)

Maria Angelica Oliveira de Lima (Enfermeira)
Janaina Lopes Nery (Tecnbloga em Gestto
Hospitaler)

Gilmar Miranda Domingues (Enfermeiro)
Solange Sacramento (Administradora)

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicagdo e fica revogada a
Portaria n° 0046/2017 - SESA, publicada no
Didrio Oficial do Estado do AmapA n° 6374, de
02 de fevereiro de 2017.

Macapa-AP, 28 de junho de 2017.

GASTAO VALmn^BALANDRINI DE AZEVEDO
Setrfflfcjode Estado da Saude

[Autarquias Estadual

lAmprev

^Sebastiao Cristovam Fortes Magalhaes

PORTARIA N°087/2017 - AMPREV

O Diretor Presidente da Amapa Previdencia-
AMPREV, no uso de suas atribuigoes legais,
com fundamento no inciso I do art. 101 da lei n°
0915/2005, alterada pela Lei n° 0960 de 30 de
dezembro de 2005 e nomeado pelo Decreto n°
1385 de 24 de abril de 2017 e Decreto n°
1515/2017 e considerando o teor do
Memorando n° 066/2017 - UFP/AMPREV;

RESOLVE:

Designar a servidora Andreia Priscila Costa
Pontes, Analista Previdenciaria da Amapa
Previdencia - AMPREV, para responder em
substituigao pela Chefia da Unidade de Folha
de Pagamento durante o impedimento do
Titular Gianny de Jesus Freitas Neri, que
entrara em gozo de ferias, no periodo de 05 a
19 de julho de 2017.

Macapa, 30 de junho de 2017.
>

SebastiagJ>fSf6vam Fortes Magalhaes
Fetor Presidente da AMPREV

PORTARIA N° 088/2017 - AMPREV

O Diretor Presidente da Amapa Previdencia-
AMPREV, no uso de suas atribuigoes legais,
com fundamento no inciso I do art. 101 da lei n°
0915/2005, alterada pela Lei n° 0960 de 30 de
dezembro de 2005 e nomeado pelo Decreto n°
1385 de 24 de abril de 2017 e Decreto n°
1515/2017 e considerando o teor do
Memorando n° 083/2017 - DSG/AMPREV;

RESOLVE:

Designar a servidora Sultana Valeska
Monteiro Benathar, Assistente Previdenciario
da Amapa Previdencia - AMPREV, para
responder em substituigao pela Divisao de
Servigos Gerais/DSG, durante o impedimento
do Titular Jose Ariosvaldo Pereira Goes, que
entrara em gozo de ferias, no periodo de 17 de
julho a 02 de agosto de 2017.

Macapa, 30 de junho de 2017.

Sebastiao
^C««t6vanrhortes Magrfthaes "̂

Drrtfor Presidente da AMPREV

ATO CONCESS6RIO DE PENSAO
PORTARIA N° 89 de 29/06/2017

O Diretor Presidente da Amapa Previdencia, no
uso das atribuigoes conferidas pelo inciso XIII do art14 do
Regimento Interne aprovado pelo Ato Resolutbrio n°. 001/99
- CA/AMPREV, de 02 de setembro de 1999 e tendo em vista
o que consta no Processo n° 2017.07.1691R1 -
DIBEF/AMPREV, resolve conceder pensao na forma a
seguir discriminada:

Dados do Instltuldor:
Nome do ex-servidor: BENEDITO RODRIGUES DE
SOUSA, Cadastro n° 324981 Cargo: Professor de
Ensino de 1° Grau, Classe “ A” , Padrao 04, do Grupo
Magisterio, CPF n° 393.369.722-00, na data de seu
6bito, ocorrldo em 06/03/2004, se encontrava lotado na
Secretaria de Estado da Educagao do Amapa, estando o
Processo acima especificado, devldamente instruido,
com a documentagao correspondente ao requerlmento
do beneficio pensao.

Parcela(s) da pensao, vigente a partir de 06/03/2004 - Data
do Obito
DENOMINAgAO (DISCRIMINAgAO
REMUNERAgAO)

PERCENTUAL

Vencimento 100%
TOTAL 100%

I BENEFICIARIO (S): PARENTESCO NATUREZA
DA PENSAO

COTA
PARTE

DELVANIA MARIA
SOUZA PANTOJA

Companheiro (a) Vitaliclo 33,33%

GABRIELA
PANTOJA
DE SOUSA

Filho (a) Temporaria 33,33%

GUILHERME
PANTOJA
DE SOUSA

Fllho (a) Temporaria 33,33%

Concedo a pensao, neste ato discriminada, com
fundamento nos artigos 23, 1; 51, 1; 54 da Lei 0448/99;
art 40, caput, §18, da ConstituigSo Federal de 1988 c/c
o art 2°, II, da Emenda Constitucional n°. 41/2003.

Macapa, 29 de Junho de 2017.

Sebastiao$d<W9erTrFbrtes Magalhaes
tor Presidente da AMPREV

PORTARIA N° 090/2017 - AMPREV

O Diretor Presidente da Amapa Previdencia-
AMPREV, no uso de suas atribuigoes legais,
com fundamento no inciso I do art. 101 da lei n°0915/2005, alterada pela Lei n° 0960 de 30 de
dezembro de 2005 e nomeado pelo Decreto n°1385 de 24 de abril de 2017 e Decreto n°1515/2017 e considerando o teor do
Memorando n° 039/2017 - GEAD/AMPREV;

RESOLVE:

Designar o servidor Daniel Nunes da Silva,
Analista Previddnciario da Amapa Previdencia -
AMPREV, para responder em substituigao peia
Gerencia Administrativa e Financeira,
C6digo/FGS-3, durante o impedimento do
Titular Ivaldo Raimundo do Nascimento Dantas,
que estara em tratamento medico em Sao
Paulo no periodo de 11 a 14 de julho de 2017 e
no periodo de 17 a 27 de julho de 2017 entrara
em gozo de ferias regulamentares.

Macapa, 30 de junho de 2017.

Sebastia^^rifetoVam Fortes Magalhaes
B̂tfetor Presidente da AMPREV

PORTARIA N° 091/2017 - AMPREV

O Diretor Presidente da Amapa Previdincia-
AMPREV, no uso de suas atribuigoes legais,
com fundamento no inciso I do art. 101 da lei n°0915/2005, alterada pela Lei n° 0960 de 30 de
dezembro de 2005 e nomeado pelo Decreto n°1385 de 24 de abril de 2017 e Decreto n°1515/2017 e considerando o teor do
Memorando n° 106/2017 - DIBEM/AMPREV;

RESOLVE:

Designar o servidor Joao Vinicius Bezerra
Assungao, Analista de Beneficios Militares da
Amapa Previdencia - AMPREV, para responder
em substituigao pela Diretoria de Beneficios



Pág.  26DIÁRIO OFICIALMacapá, 06.07.2017 C )
Militares - DIBEM, durante o impedimento da
Titular Sonia Priscila de Souza Cunha, que
encontra-se de licenga medica, no periodo de
29 de junho a 13 de julho de 2017.

MacapS, 30 de junho de 2017.

/

Sebastiaojpjâ Ŝm Fortes Magalnaes
or Presidente da AMPREV

PORTARIA N° 092/2017 - AMPREV

O Diretor Presidente da Amapa Previdencia-
AMPREV, no uso de suas atribuigdes legais,
com fundamento no inciso I do art. 101 da lei n°
0915/2005, alterada pela Lei n° 0960 de 30 de
dezembro de 2005 e nomeado pelo Decreto n°
1385 de 24 de abril de 2017 e Decreto n°
1515/2017 e considerando o teor do
Memorando n° 063/2017
TESOURARIA/AMPREV;

RESOLVE:

Designar o servidor Hadson Ferreira do
Nascimento, Assistente Tecnico Administrative
da Amapa Previdencia - AMPREV, para
responder em substituigao pela Chefia de
Tesouraria, durante o impedimento da titular
Sueli Guedes Liberato, que estar£ em gozo de
ferias, no periodo de 03 a 18/07/2017.

Macapa, 30 de junho de 2017.

Sebasti§ĉ Grf§<CviTTrFortes Mag£lh3es
D̂iretor Presidente da AMPREV

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
008/2015 - AMPREV

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
008/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AMAPA
PREVID^NCIA/AMPREV E A EMPRESA J. CARLENA
DA SILVA - ME, PARA OS FINS NELE
DECLARADOS.

CONTRATANTE: AMAPA PREVIDENCIA - AMPREV,
Pessoa Juridica de Direito Privado, sem fins
lucrativos, sob a forma de Servigo Social AutOnomo,
inscrito no CNPJ n°. 03.281.445/0001-85, com sede
na Rua Binga Uchoa, n°. 10, Central, CEP 68.900-090,
Macapa - AP, neste ato representado por seu Diretor
Presidente Sr. Sebastiao Cristovam Fortes
Magalhaes, brasileiro, casado, advogado,
domiclliado nesta cidade de Macapa, portador da
carteira de identidade n°. 277.770.SSP/AP, CPF n°.
081.237.992-68, e de outro lado.

CONTRATADA: J. CARLENA DA SILVA - ME, CNPJ
n° 09.295.682/0001-81, com sede na Travessa
Municipalista, n° 390, bairro Novo Buritizal, neste ato
representada por sua representante legal a Sra.
Jamaira Carlena da Silva, residente e domiciliado na
Av. Conego Domingos Maltez, n° 1640, bairro
Buritizal, na cidade de Macapa, portador da Cl nD
142532-SSP/AP e do CPF n° 787.730.912-00, ajustam
o presente TERMO ADITIVO ao Contrato em
epigrafe, medlante as clausulas e condigoes a
seguir estabelecidas:

Clausula Primeira - Do Fundamento Legal: O
presente TERMO ADITIVO tern amparo legal no art.
57, inciso li, da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores, c/c dispostos na Clausula Decima
Segunda do Contrato de n° 008/2015-AMPREV e na
Justificativa de n° 008.2017-PROJUR/AMPREV,
devidamente homologada pelo Diretor Presidente da
AMPREV.

JUSTIFICATIVA N°. 010/2017 - PROJUR/AMPREV

Homologo na forma da Lei
Macapa, CO \

Sebastiao Crjs^aBflg^rtCtrMaqalhaes
frPresidente/AMPREV/

PROCESSO: N° 2016.153.400791PA
ASSUNTO:Celebragdo do Quarto Termo Aditivo ao Contrato
n° 008/2014-AMPREV.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei n3 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores.
FAVORECIDA: Empresa VOCE TELECOMUNICACOES
LTDA
OBJETO: Alteragao da clausula DECIMA SEGUNDA - DO
PRAZO E DA VIGENCIA — ProrrogagSo de vigencia, a contar
de 01 de Julho de 2017 a 30 de Junho de 2018.
DOTAQAO ORNAMENTARIA: Elemento de Despesa n°.
3390.39.00.00 - "Outros Servlgos de Terceiros - Pessoa
Juridica", sub-elemento n° 3390.39.47.00 "Servlgos de
Comunicagao em Geral”.
Valor: R$ 187.500,00 {cento e oitenta e sete mil e quinhentos
reals).

Senhor Diretor-Presidente,

Clausula Segunda - Do Objeto: O presente
instrumento tern como escopo a alteragSo da
Clausula Decima Segunda - Do Prazo e da Vigencia,
a qual passara a ter a seguinte redagao:

Clausula Decima Segunda - Do Prazo e da Vigencia:
O presente instrumento tera a vigencia de 12 (doze)
meses, a contar 01 de Julho de 2017 a 30 de Junho
de 2018, nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei n°8.666/93.
Clausula Terceira - Da Dotagao Orgamentaria -
Elemento de Despesa 3390.37.00.00 - “ LocagSo de
Mao de Obra” , no sub-elemento 3390.37.02.00 -
“Limpeza e Conservagao".
Valor: R$ 568.955,52 ( Quinhentos e sessenta e oito
mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e
cinquenta e dois centavos).
Clausula Quarta: Ficam ratificadas todas as demals
clausulas estabelecidas no Contrato em epigrafe,
nao expressamente alteradas por este instrumento.

E por estarem justos e pactuados firmam o presente
Termo Aditivo em 03(trfes) vias, de igual teor e
forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo
identificadas.

Submeto a presente justificativa para apreciagao e
competente ratificagao de Vossa Senhoria, com amparo
legal no art. 57, II, da Lei n°. 8.666/93, e suas alteragbes
posteriores c/c o disposto na clausula decima segunda do
contrato em epigrafe, em favor da Empresa VOCE
TELECOMUNICAQOES LTDA, tendo por finalidade a
celebragSo do 04° Termo Aditivo, vlsando a prorrogagSo da
vigencia para o periodo de 01 de julho de 2017 a 30 de junho
de 2018, objetivando a dar continuidade a prestagao de
servigos de internet e rede de dados, objeto do contrato.

O presente aditamento 6 justificado ante a
necessidade da Administragao em nSo paralisar a prestagao
de servigos de internet e rede de dados, objeto do contrato
em tela. Por outro lado, as condigdes inicialmente
pactuadas ainda encontram-se pre9entes.

Por outro lado, tendo em vista que a
contratagSo ocorreu mediante procedimento licitatbrio, e
conveniente e oportuno para esta Entidade a prorrogagao
supra,pois o aditamento tem ocondSo de manter os pregos
e as condlgbes mais favorbveis para a Administragao.

DIANTE DO EXPOSTO, em atengSo aos principios
basilares da Administragao Publica e aos comandos da Lei,
submeto a presente justificativa a apreciagao de Vossa
Senhoria, para fins de ratificag§o, salvo melhor juizo, e
posterior publlcagflo na Imprensa Oficial, conforme
determina o art. 26 da supracitada Lei.

Macapa/AP, 29 de junho de 2017.y

'JFabricio Nunes da Costa
Assessor Juridico da AMPREV

Macapa/AP, 30 de Junho de 2017.

SebastiaoCfisfoVS F̂PtiTfes'Magalhaes(
DireJo*ffesidente-AMPREV
Contratante

O Diretor Presidente da AmapA Previdencia,no us^das
atribuic&es que Ihe sio conferidas pelo Decreto n* 1385, de 24 de
abril de 2017.

Resolve:

Tornar sem efeito a publica^ao da Portaria n® 0119 de
02 de junho de 2004, publicado no DiArio Oficial n°3303 de 23 de
junho de 2004 - Quarta-feira, com circulacAo em 23/06/7004 As
16b00.

Macapa, 29 de junko dc 2017.
Sebastiaofea&aSSHrFGrin Majjjrtfifles

retor Presidente da AMPREV

Agenda Amapa
Eliezir Viterbino da Silva

PORTARIA (P) N° 034/2017- AGENCIA AMAPA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO AMAPA
- AGENCIA AMAPA, no uso das suas
atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 3430 de 02 de Julho de 2015 e,
tendo em vista o que consta no Memo.
No031/2017-DSR/AG£NCIA AMAPA.

RESOLVE:
Art 1° - Suspender, por motivo de

superior interesse publico, o gozo das ferias da
servidora Tania Muricy Nascimento,
Coordenadora de Polit.Set.de Desenvolvimnto
Economico e Regional, matricula 1186450, a
partir do dia 01/07/2017, marcadas para o
periodo de 01/07/2017 a 31/07/2017, referentes
ao periodo aquisitivo de 01.01.2016 a
31.12.2016, as quais serdo gozadas no periodo
de 15/10/2017 a 15/11/2017.

Art. 2° - Revogam-se as disposigdes em
contrario.

Art. 3° - De-se ciencia, publique-se e
cumpra-se.

GABINETE DO DIRETOR-PRESiDENTE DA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DO AMAPA - AGENCIA AMAPA,
em Macapa-AP, 30^Junho de 2017.

ELIEZIR V
DIRETi

O DA SILVA
ESlDENTE

PORTARIA (P) N° 035/2017- AGENCIA AMAPA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO AMAPA
- AGENCIA AMAPA, no uso das suas
atribuigdes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 3430 de 02 de Julho de 2015 e,
tendo em vista o que consta no Memo.
N°004/2017-DDSR/AGENCIA AMAPA.

RESOLVE:
Art 1° - Designar a servidora TANIA MURICY
NASCIMENTO, Coordenadora de Polit.Set.de
Desenvolv.Econ e Regional/ DSR, eddigo FGS-
5 (50%), para responder acumulativamente ao
Cargo de
Coordenador.Exec.Desenv.Mineral/DSR,
codigo FSG-5 (50%), durante o impedimento do
titular JOSE LUIZ ORTIZ VERGOLINO, que
estara em gozo de ferias regulamentares, no
periodo de 03/07 & 01/08/2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposi$6es em
contrario.
Art. 3° - De-se ciencia, publique-se e cumpra-
se.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DO AMAPA - AGENCIA AMAPA,
em Macap^-AP, 03 <Jf jtylh^de 2017.

ELIEZIR V.
Dirfeto

INO DA SILVA
sidente

PORTARIA (P) N° 036/2017 - AGENCIA AMAPA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO AMAPA
- AGENCIA AMAPA, no uso das suas atribui9oes
que Ihe sao conferidas pelo Decreto n° 3430 de
02 de Julho de 2015 e, tendo em vista o que
consta no Memo. No047/2017-CEAF/AG£NCIA
AMAPA.

RESOLVE:
Art 1° * Designar o servidor FABRfCIO

ISACKSSON VIEIRA, Chefe do Nucleo de
Finansas/DGE, codigo FGS-2, para responder
acumulativamente ao Cargo de Coordenadora
Executiva de Administragao e Finangas, Codigo
FSG-5 (50%), durante o impedimento da titular
ANGELICA SILVA SOUZA DE SOUZA, que
estara em gozo de ferias regulamentares, no
periodo de 03/07 a 01/08/2017.

Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.

Art. 3° • D6-se ci&ncia, publique-se e
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cumpra-se

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DO AMAPA - AGENCIA AMAPA,
em Macapa-AP, 03 de/ul\io he 2017.

/

ELIEZIR VITSRBWO DA SILVA
Dire/ojP^sidente

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua pubiicagao.

a-AP, $4 de julho de 2017.
r min

M

r -
A?

DOJiyMOS SAVIO DE SOUZA GUERREIRO
![ Diretor-Presidente/Hemoap

r^a^pa-/^P. 04 de julho de 2017.

|/ Sfric de Sot® Guerrrfre
- ' c\u y j ,\z h'iEfUDA^

SAVIOpos SAVIO DE SOUZA GUERREIRO
/ Diretor-Presidente/Hemoap

ATA DE REGISTRO DE PREQO N.006/2017

Hemoap
Domingos Savio de Souza Guerreiro

PORTARIA N°. 22/2017 - GAB/HEMOAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO iNSTITUTO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA -
HEMOAP no uso das atribuigoes que Ihe s3o
ccnferidas pelo Decreto n°. 2645 de 03 de junho de
2014 art. 33. Inciso XI do Decreto Estadual n°.
5 519 de OS de dezembro de 1997. que aprovou o
Estatuto do Instituto de Hematologia e Hemoterapia
do Estado do Amapa

RESOLVE:

Art. 1°- Nomear o servidor CLEYTON JOSEF
THOMAZ PINHEIRO , para atuar como fiscal do
Contrato COLDLAB INDUSTRIA, COM^RCIO E
ASSISTENCIA TECNICA LTDA-EPP que tern
como objeto aquisicao material permanente -
(Freezer) para atender as necessidades do
HEMOAP. exercendo o acompanhamento de todas
as ocorrencias relacionadas com a execuQao do
Contrato e onentar no que for necessario

Art. 2° - O f -scai sera responsavel por fiscalizar e
acompanhar c andamento e a execugao dos
servigos prestados conforme especificado na
clausula terceira das obngagoes do contratante do
Contrato n° 01/2017 - HEMOAP

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicagao

- »

¥

M^caoa-AP , 04 de.iulho,4^1j70
r\r ’

DQlWrobs SAVIO DE SOUZA GUERREIRO
Diretor-Presidente/Hemoap

PORTARIA N°. 24/2017 - GAB/HEMOAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA -
HEMOAP, no uso das atribuigoes que Ihe sao
conferidas pelo Decreto n° 2645 de 03 de junho de
2014. art. 33, Inciso XI do Decreto Estadual n°.
5 519 de 09 de dezembro de 1997, que aprovou o
Estatuto do Instituto de Hematologia e Hemoterapia
do Estado do Amapa.

RESOLVE:

Art. 1°- Nomear o servidor CLEYTON JOSEF
THOMAZ PINHEIRO, para atuar como fiscal do
Contrato SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS
PARA LABORATORY) EIRELU EPP - que tern
como objeto aquisigao matenal permanente -
(Camara conserv.), para atender as necessidades
do HEMOAP. exercendo o acompanhamento de
todas as ocorrencias relacionadas com a execugao
do Contrato e orientar no que for necessario.

Art. 2° - O fiscal ser£ responsavel por fiscalizar e
acompanhar o andamento e a execugao dos
servigos prestados, conforme especificado na
clausula terceira das obrigagfles do contratante do
Contrato n°03/2017 - HEMOAP.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicagao.

pa-AP, 04 de juiho de 2017.

Don^x Guerreiro
JO j;.;;:0AP

DOmlfrSs SAVIO DE SOUZA GUERREIRO
Diretor-Presidente/Hemoap

PORTARIA N°. 25/2017 - GAB/HEMOAP

PORTARIA N°. 23/2017 - GAB/HEMOAP

O D'RETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA -
HEMOAP no uso oas atribuigoes que Ihe s3o
confendas pelo Decreto n°. 2645 de 03 de junho de
2014. art 33 Inciso XI do Decreto Estadual n°.
5.51S de 09 de dezembro de 1997, que aprovou o
Estatuto do Instituto de Hematologia e Hemoterapia
do Estado do Amapa

RESOLVE:

Art. 1°- Nomear o servidor CLEYTON JOSEF
THOMAZ PINHEIRO , para atuar como fiscal do
Contrato ORTOMED COMERIO E SERVIQOS
LTDA-EPP que tern como objeto aquisigao
matenal permanente - (DESC. (PLASMA), para
atender as necessidades do HEMOAP, exercendo
o acompanhamento de todas as ocorrencias
relacionadas com a execugao do Contrato e
orientar no que for necessario

Art. 2° - O fiscal sera responsavel por fiscalizar e
acompanhar o andamento e a execugao dos
servigos prestaaos, conforme especificado na
clausula terceira das obngagoes do contratante do
Contrato n° 02/2017 - HEMOAP.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA -
HEMOAP, no uso das atribuigoes que Ihe s3o
conferidas pelo Decreto n°. 2645 de 03 de junho de
2014. art. 33. Inciso XI do Decreto Estadual n°.
5.519 de 09 de dezembro de 1997, que aprovou o
Estatuto do Instituto de Hematologia e Hemoterapia
do Estado do Amapa.

RESOLVE:

Art. 1°- Nomear a servidora WITANIA DO
SOCORRO GOMES CARDOSO, para atuar como
fiscal do Contrato ORTOMED, que tern como
objeto materials Permanentes- Equipamentos
Laboratoriais (cama, carro. resid.), para atender as
necessidades do HEMOAP, exercendo o
acompanhamento de todas as ocorrencias
relacionadas com a execugao do Contrato e
orientar no que for necessario

Art. 2° - O fiscal sera responsavel por fiscalizar e
acompanhar o andamento e a execugao dos
servigos prestados, conforme especificado na
clausula terceira das obngagoes do contratante do
Contrato n° 06/2017 - HEMOAP

Art. 3° - Esta Portana entra em vigor na data de
sua publicagao^

ATA DE REGISTRO DE PREQOS: N°006/2017-CPL/HEMOAP
PREGAO ELETRONICO N°: 004/2017-CPL/HEMOAP
PROCESSO: 18.000.039/2017-HEMOAP

Aos dias cinco do mbs de junho do ano dois mil e dezessete, pelo
presente instrumento, 0 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E
HEMOTERAPIA DO AMAPA - HEMOAP situada * AV.
RAIMUNDO ALVARES DA COSTA, S/N°- BAIRRO: CENTRO- CEP: 68900-074- MACAPA/AMAPA, nesle ato representado
pelo Diretor-Presidente, Dr Domingos Savio de Souza Gueneiro
empresa(s) qualificada(s) no Anexo Unico desta Ata, resolvem
Registrar Pregos para futura e eventual aquisigao reagentes e
insumos imunohematologicos industrializado, (para
realizagOo de exames prb-transfusionais e fenotipagem
eritrocitaria), por um perfodo de 12 meses, atendendo as
condigoes previstas no instrumento convocatorio e as constantes
nesta Ata de Registro de Pregos, suieitando-se as partes 3s
normas constantes da Lei n°. 8.666/93 e suas alteragbes,
Decreto Estadual n° 3.182/16 e suas alteragoes resolve registrar
pregos com a empresa abaixo indicada.

1. DO OBJETO
1.1. Registro de Pregos para futura e eventual aquisigao de
reagentes e insumos imunohematologicos industrializado,
(para realizagao de exames pre-transfuaionais e fenotipagem
eritrocitaria) para atender as necessidades, pelo perfodo de 12
meses. a pedido da DivisSo Tbcnica do Instituto de Hematologia
e Hemoterapia do Amapb-HEMOAP, conforme edhal e seus
anexos

2. DA VIG^NCIA
2 1.0 presente Registro de Pregos terb validade de 12 (doze)
meses, contados a partir de sua publicagao no Diario Oficial do
Estado.
2.2. A vigencia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro
de Pregos ser£ definida nos instruments convocatbrios,
observado o artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, conforme Decreto
Estadual n° 3.182/2016.
3. DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREQOS
3.1 Caberb ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia do
Amapa-HEMOAP a condugao do conjunto de procedimentos do
certame para registro de pregos e gerenciamento da Ata dele
recorrente (Decreto 3.182/16 artigo 5°, incisos VII e VIII). No
enlanto, a alocagbo de recursos, empenhamento, anblise do
merito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade
publics na utilizagbo dos materials e servigos sbo de
responsabilidade exclusive do ordenador de despesas do 6rg9o
requisitante.
4. DA ESPECIFICAQAO, QUANTIDADE E PREQOS
REGISTRADOS
4.1. O prego, a quantidade, o fomecedor e a especrficagSo do
item registrado nesta Ata, encontram se indicados no Anexo I
deste instrumento.

Empress: SILSUL COMERCIO LTDA -EPP - CNPJ
N.57.359.168/0001-05
Enderego: Rua: Julio de Castilhos, N.53,
Belenzinho - Sao Paulo - CEP:03059-001 - SP
Representante Legal: Aramis Samyr Novaes -
CPF:160.851.759-49

c
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Especrficagao dos pregos
registrados
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Soro ANTI-A
MONICLONAL, reagente
obtido atravbs de linhagens
de celulas de hibridoma de
mamundongo em culturas
de celulas. Anticorpos tipo
Murino IgM, para testes
rbpidos em Ibmina e em
tubo. Metodologia:
aglutinagSo; apresentagSo:
10 ml; procedencia:
nacional; produzido por:
fcbram Produtos
Laboratoriais Ltda;
armazenamento; 2-8° C,
Registro na
Anvisa:10159820204
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SORO ANTI-B
MONOCLONAL reagente
obtido atravbs de linhagens
de celulas de hibridoma de
camundongo em cultura de
celulas. Anticorpos tipo
Munno IgM, para testes
rapidos em lamina e em
tubo. Metodologia
aglutinagba; apresentagbo
10 ml; procedbncia
nacional; produzido par
Ebram Produtos
Laboratoriais Ltda;
armazenamento: 2-8° C,
Registro na
Anvisa:10159820204.
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SORO ANTI-D
MONICLINAL IGM + IgG
(Blended), reagente
miniclonal humano IgM +
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gG combnados Blendend
para testes rapidos em
lamina e em tubo.

Estadual n° 044/2007, pelo Decreto Estadual n°5016/2011, IN 02/2008 - MPOG, Portaria do MS
n° 3523, de 28/08/98 Lei 8 666/93. processo
licitatdrio n°656289/2016, Pregao Eletrbnico
n°016/2016-CPL/HEMOAP. Processo n°18.000.
121.2016 - Objeto: fornecimento de Equipa
mentos e Materials Permanentes - Vigencia: O
Contrato ter£ vigSncia de 12 (doze) meses.
contados da data de sua assinatura - Prego do
Contrato: valor de R$ 32.253,00 - Dotagao
Orgamentaria: Programs de Trabalho: 2.30
201 10.122.0002.2670.0.160000, Natureza da
Despesa: 44^05^.Fonte: 203. Nota de Empenho
n°2017NE00Qb< ertiitida em 31/05/2017.

Magapa-AR, 28 de junho de 2017.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA ,
CNPJ n° 01.762.561/0001-90, CONTRATADO:
DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA -
ME, CNPJ n° 10.608.707/0001-39,representante
legal Sr. Giorgio Dias Ferreira, CPF n°006.505.002-96 - Fundamentagao: Lei n°10.520/2002, Decreto n° 5.450/2005, Decreto
Estadual n° 2.648/2007, Lei Complementar n°123/2006, alterada pela Lei n° 147/2014. Lei
Estadual n° 044/2007, pelo Decreto Estadual n°5016/2011, IN 02/2008 - MPOG, Portaria do
Ministerio da Saude n° 3523, de 28/08/98, Lei
8.666/93. Processo licitatdrio n° 650019/2016,
Pregao Eletrbnico n°013/2016-CPUHEMOAP
Processo n°18.000.088.2016. - Objeto: aquisigao
dos Materials Permanentes - Equipamentos
Laboratoriais. - Vigencia: de 12 meses a contar
de 21/06/2017 a 20/06/2018 - Pregos da
Contratagao: valor de R$ 3.615.00 - DotagSo
Orgamentaria: Programas Trabalhos:
2.30.201.10 122.0002.2670 0.160000; Natureza
da Despesa; 44.90.52; Fonte; 203,e Programa de
Trabalho n°2.30.301.10.302.0021. 2617.0.160000,
fonte 3.107, Notee-ete Empenhos n°2017NE00076
e 2017NE00/))W. )

J Macap6-AP, 21 de junho de 2017.
il/L dc Gjcrroiro
jf: C.j

Drpfc^mmgos Sivio de Souza Guerreiro^ Diretor-Presidente/Hemoap
CONTRATANTE

a(£>EMotodologia: aglutinagao; £ o8 CM a;EO-J oapresentagac. 10 r,J
prccedSncia: nacional
produzido por: Ebram
Produtos Laboratoriais Ltaa,
armazenamento 2-8° C.
Registro ra

I Anvisa 1015982C203

9T
LU to

H! CONTROLE RH reagente| produzido be albumina
bovina e sore humano
noimal grupo AB. para
controle be qualidade das
classificagoes RH ou Hr
com soros cJassificadores
albuminicos, revelandc

g resultados false positive.
, Metodologia. aglutinagao;

apresentagSo: 2 x 10 ml;
prccedencia: nadonai.
produzido por: Ebram
Produtos Laboratoriais Ltda;
armazenamento 2-8c C,
Registro ra

I Anvrsa:10159820203.
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DrJDefrtfngos Savio de Souza Guerreiro

Diretor-Presidente/Hemoap
CONTRATANTE
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EXTRATO DO CONTRATO N°03/2017-HEMOAPCONVENIO N°794300/2013-MSi

CONTRATANTE: INSTITUTO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA.
CNPJ n° 01.762.561/0001-90 CONTRATADA:
SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIO EIRELI EPP, CNPJ n°11.232.743/0001-03, representante legal Sr.Luiz
Roberto Manacero.CPF n° 044 686.218-50 -Fundamentagao: Lei n° 10.520/2002, Decreto n°5.450/2005, Decreto Estadual nn 2.648/2007, Lei
Complementar n° 123/2006, alterada peia Lei n°147/2014. Lei Estadual n° 044/2007, pelo Decreto
Estadual n° 5016/2011. IN 02/2008 - MPOG,Portaria do MS n° 3523, de 28/08/98, e
subsidiariamente, no que couber a Lei 8 666/93,
processo licitatorio n°656289/2016, PregSo
Eletronico n°016/2016-CPL/HEMOAP. Processon°18.000.121.2016 - Objeto: fornecimento de
Equipamentos e Matenais Permanentes -Vigencia: de 12 (doze) meses, contados da data
de sua assinatura - Prego da Contratagao: no
valor de RS 205.050.00 - Dotagao Orgamentaria:
Programas Trabalhos; 2 30.201.10.122.0002.
2670.0 160000; Fonte’ 203 e 2.30.301.10.302
0021.2617.0.160000; Fonte 3 107 e Natureza da
Despesa: 44905£. Nota de Empenhos:
2017NE000Q5 e 0̂17NE00066 data de emissSo:
31/05/2017. /! /

Macerpa-AP, 28 de junho de 2017.
/ j Z&p' nofvio d e V';c r r e:o

. r -P.eiice?:!s do HSM3AP
Dr, Domingos Scivio de Souza Guerreiro

Diretor-Presidente/Hemoap
CONTRATANTE

v

EXTRATO DO CONTRATO N°10/2017-HEMOAP
CONVENIO N°801802/2014-MS

' > • '. i •I•; . >;

CONTRATANTE: INSTITUTO DE HEMATOLO
GIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA, CNPJ n°01
.762.561/0001-90 - CONTRATADA: CMK AUTO
MAQAO COMERCIAL EIRELI-EPP, CNPJ n°22.416.068/0001-99, representante legal Sr*Cristiane Martins Moia, CPF n° 15118587883.Fundamentagao: Lei n° 10 520/2002, Decreto n°5.450/2005 , Decreto Estadual n° 2 648/2007, Lei
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei n°147/2014, Lei Estadual n° 044/2007, pelo Decreto
Estadual n° 5016/2011, IN 02/2008 - MPOG.
Portaria do MS n°3523. de 28/08/98,Lei 8.666/93 -Processo licitatorio n° 650019/2016-Pregao
Eletronico n° 013/2016-CPL/HEMOAP. Processon°18,000.088.2016. - Objeto: aquisigao dos
Materiais Permanentes - Equipamentos
Laboratoriais - Vigencia: de 12 meses, contados
de 21/06/2017 a 20/06/2018,- Pregos Contrato:no valor R$ 3 999,80 - Dotagdo Orgamentaria:
Programa Trabalho: 2.30.201 10.122 0002 2670.
0 160000; Natureza da Despesa: 449052; Fonte:
203, Nota Ae^Erribenho n°2017NE00059, emitida;
10/05/2017/ 1

1/ 1 Maiapa-AP, 21 de junho de 2017.if fcenip.^Savk dr Souza Guerreiro/ I / cio H5M0AF)
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EXTRARO DO CONTRATO N°001/2017-HEMOAP
CONVENIO N°794300/2013-MS

CONTRATANTE: INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
E HEMOTERAP:A DO AMAPA , CNPJ n°01 762 561/0001-90, CONTRATADA: COLDLAB
INDUSTRIA, COMERCIO E ASSITENCIA
TECNICA LTDA-EPP CNPJ n° 11 286.579/0001-
17. representante legal Sr.Luiz Roberto Manacero,
CPF n° 044 686.218-50 - Fundamentagao: Lei n°10.520/2002, Decreto n° 5 450/2005. Decreto
Estadual n° 2.648/2007, Lei Complementar n°123/2006, alterada pela Lei n° 147/2014 Lei
Estadual n° 044/2007, pelo Decreto Estadual n°5016/2011, IN 02/2008 - MPOG. Portaria do MS n°3523, de 28/08/98, Lei 8 666/93, processo licitatorio
n°656289/2016. Pregao Eletronico n°016/2016-CPL/HEMOA. Processo n°18 000.121. 2016 -Objeto fornecimento de Equipamentos e Matenais
Permanentes - Vigencia: 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura - Prego da
Contratagao: no valor de R$ 129 999 96 - Dotagao
Orgamentaria: Programa Trabalho: 2 30.201.
10.122 000k .2670 0.160000 .Natureza da Despesa:
449052; ^ontg^ 203 Nota de Empenho n°2017NE0006/ emitida em 31/05/2017.

Maoapa-AP. 28 de junho de 2017.

EXTRATO - CONTRATO N°007/2017-HEMOAP
CONVENIO N°801802-2014-MS

Dr. pwhgos Savio de Souza Guerreiro
Diretor-Presidente/Hemoap

CONTRATANTE

CONTRATANTE: INSTITUTO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA,
CNPJ n° 01.762.561/0001-90, CONTRATADA:
Netsystem Tecnologia e Servigos Ltda-EPP,
CNPJ n° 04 384 309/0001-83,representante legal
Sr. Ezir Oliveira das Chagas, CPF n° 133.001.212-
72. - Fundamentagao: Lei n° 10.520/2002,
Decreto n° 5.450/2005, Decreto Estadual n°2.648/2007, Lei Complementar n° 123/2006,
alterada pela Lei n° 147/2014, Lei Estadual n°044/2007, pelo Decreto Estadual n° 5016/2011, IN
02/2008 - MPOG, Portaria do Ministerio da Saude
n° 3523, de 28/08/98, e subsidiariamente, no que
couber a Lei 8.666/93. Processo licitatorio n°»
650019/2016, Pregao Eletrdnico n° 013/2016-
CPL/HEMOAP. Processo n°18.000.088.2016 -
Objeto: aquisigao dos Materiais Permanentes -
Equipamentos Laboratoriais - Vigencia: de 12 a
contar de 21/06/2017 a 20/06/2018. - Pregos da
Contratagao: no valor mensal de R$ 1.506,00 -Dotagao Orgamentaria: Programa Trabalho:2.30.
201 10.122.0002.2670.0.160000, Natureza da
Despesa: 449052* Fonte: 203, Nota de Empenho
n°2017NED0058, emitida:10/05/2017.

! MaCapa-AP, 21 de junho de 2017.
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DrxPomingos Savio de Souza Guerreiro
Diretor-Presidente/Hemoap

CONTRATANTF

Extrato de PublicagSo da Inexigibilidade

EratiricohosTermos da Lei:K
(.. Ert:C^/e7/2017.

de Pour Gv •J i r e S r-P r e s i d o n w :r- ?jomingos S^vio de Souza Guerreiro
Diretor-Presidente

Decreto N*040/2015-GAB/GEA

INEXIGIBILIDADE N. 002/2017-CPL/HEMOAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 18.000 063/2017- C.T/HEMOAP
OBJETO: Aquisigao de Difuentes e SolugOes para Cell Dyn 3700 (Diluerteisotonico - Oiiuente 5 DIFF, So<ugao Leucoprotetora Seath, Detergent© III,
Lisante HG8/WIC Lrvre CN, Controle de 03 niveis (H, M e L, SoiugaoEnzimatica de Hpeza).
FUNDAMENTO LEGAL:Art 25,caput oa Lei n.8.656/93 e alteragOes.DOTAgAO ORCAMEWTARIA: Programa Trabalho:
2.30 301 10.302.00C02.2668.16000C e Programa Trabalho:
2 30301.10.3C2.0C21 2617.16000 Fonte: 107/216.
EMPRESA: DIAGNOCEL COt/ERCIO E REPREScNTAvOES LTDA.
VALOR: 177,382,12 (cento e setenta e sete mil, trezenlos e oitcnta e dois
reais e doze centavos).
JUSTIFICATIVE:Art. 25, caput da Lein.8 666/93 e alteracoes.

Do-fi^mTngos Savio de Souza Guerreiro
Diretor-Presidente/Hemoap

CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO N°02/2017-HEMOAP
CONVENIO N°794300/2013-MS

CONTRATANTE: INSTITUTO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA,
CNPJ n° 01.762 561/0001-90 CONTRATADA:
ORTOMED COMERCIO E SERVIQOS LTDA -
EPP CNPJ n° 16.383.159/0001-72, representante
legal SHDeusem Alves de Faria, CPF n°747 105.162-00 - Fundamentagao: Lei n°10 520/2002 Decreto n° 5 450/2005. Decreto
Estadual n° 2 648/2007, Lei Complementar n°123/2006 alterada pela Lei n° 147/2014 . Lei

Senhor Diretor-Presidente,

Pretende este nemocentro pactuar com a empresa DIAGNOCELCOMERCIO E REPRESENTAQ0ES LTDA CNPJ N.01.490.595/0001-73,
visando a Aquisigao de Diluentes e Solugoes para Cell Dyn 3700(Diluente isot&nico - Diluent© 5 DIFF, Soiugao Leucoprotetora Seath,Detergente III, Lisante HGB/WIC Lrvre CN, Controle de 03 nfvels (H, M e
L, SolugSo Enzimdtlca de limpeza). Tal necessidade visa atender asoticitagao constante no Memorando N°035/2017-DIVISAO

EXTRATO - CONTRATO N°008/2017-HEMOAP
CONVENIO N°801802-2014-MS
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TECN CA.-HEMCAP

A aquisijao cos reagentes de hemaxlogia se faz necess^ria oaia garant.a oa
qualidace dos hemocomponentes produzidos, ateiderdo no que dispSe a
Porana MS N 158, de 04 de fevereiro de 2016, junlamence com a RDC N 34,
de 11 de junho de 2014. que trata cas boas praticas e do regulamento
lecmco "os procedimemos hemoterap cos

Vaie ressaltar que a empfesa ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, e
a representante legal porem afirma que a empress DIAGNOCEL
COMERCIO E REPRESENTAQOES LTDA, detPm a exclusividade na
corr.ercializacSo dos diluentes e solugfies Cell Dyn 3700 no Estado dc
AmapS, por eslar devidamenle cadastrada perante a a Agenda Nacional de
Vlgil̂ ncia Sanitaria, conforme dispoe a legslapao vigenfe. para qual foi
ccnceCido c d.reito de distribuir, os procutos e eqjpamentos de d agnosticos
importados/comercializados pela DivisSo ce DiagnOstfcos do ABBOTT,
devendc cumorir fiel e irrcondicionaJmente lodes os criterios e procedimentos
per ele determinado, estanc’o tamtam autcrizada a presiar assessoria
tecrica e cientifica atraves de seus lecmcos registrados nos organs
competentes, o quals tenriam sides treinados e qualificados por ABBOTT
LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, devendo cumprir fiel e
incondicionalmenle todos os crilerios e procedimertos por 6ie determinado,
sendo a unica autorizada em todo o ternlorc nacional a comercializaqSo.
Neste senttdo a coniratagao direta nos (ermes do Art 55, caput da Lei de
Lcitaqfles e Contratos Adminislrativos (Lei Federal n° 8 666/93 e afteraqoes),
o qual estabelece
"Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de
competlgSo...".(Redagao dada pela Lei rt° 9,648/M-D.O.U. 28.05.1998.)
Errbura o dspositivo em ccrnento se refra apenas a exc ustvdade em
fungao ca acuisipac de materials, equipamentos nu generos, o caialer
exclusivo code legitimar uma situagao de inexrgibiirddde em outros tipos de
contralagao Assim. impOe-se que, a hipotese de irexigioilidade de licitagSo
err como oremissa basica a inviabilidade de competigao, o que pode ocorrer
tanto nas hipoleses de aqujsi^o como nas situates de conLataipao de urn
servigo prestado por uma unica empresa ocal ou nacional. Segundo ligSo do
mestre Ronny Charles, em sua obra Leis de Lieitagoes Publicas co^entadas,
3a Ed. p. 151, 201C, "tratentfo-se de servicos ne/acionados a fomecedor
exclusivo a inviabilidade de competicao (decorrente da exclusividade)
oermitira a contratacao direta por inexkjlbilldade, tendo por
fundamento, contudo o caput do artigo 25 (e nao seu inciso /)". (in
litteris)

A escolhs da adjjdicada deve -se ao *ato de ser a imica empresa credenciada
para comercial zagao diluentes e solugSes Cell Dyn 3700, pois foi
comprovado per meio de Declaragao, emitida pela Junta Comercia do
Estado do Gear a- 3EDE,conforme anexo.

Assim serdo, o caso err tela se enquadra nos casos de contratagso direta
por inexigibilioade ce licitagac, previsto no Art. 55, capul da Lei n.8.666/93 e
esta coereme com o mercado.

Pelo expesto, para salvaguardar os interesses aa Administrate ceste
Hemocentro, e demenst'ada a hipotese incidente deste Ato Administrative,
submetemos o presente ~ermo para apreciagao e homologate co Senhor
D>relor-Presidenle. oem como a sua putlicagdO no Didrio OfCial co Eslado,
para cumprimento do disposto no Artigo 26 da Lei n° 8.666/93 e alteragnes.

Macapa-AP, 05 dc julho de 2017.

Maria iraprStjta da fcruz
Prtgoera
' Hemoao

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N°011/2016-HEMOAP

CONTRATANTE: INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
E HEMOTERAPIA DO AMAPA - HEMOAP.
C.N.P.J(MF) 01.762.561/0001-90.
CONTRATADA SAT ASSESSORIA E APOIO
S/C LTDA ,CNPJ N° 04.264. S39/0001-14, represen
tante legal o Sr Brasilio Mamoru Kodama, CPF
n°182.075. 371-91 OBJETO: PRORROGAQAO da
vigencia, ALTERAQAO e REAJUSTE do prego do
contrato n°011/2016-Hemoap. - PRORROGACAO:
por 12 meses a contar de 30/06/2017 a 29/06/2018
- ALTERACAO: Ftca alterado a CLAUSULA
QUINTA - DO PREQO do contrato n° 011/2016-
Hemoap. acrescentando nesta clausula o item 5.3.
Ao final de 12 (doze) meses. caso haja prorrogaĝ o
contratual, a repactuagao de pregos tera por base o
Indtce Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo -
IPCA a fim de manter o equili'brio economico-
fmanceiro do contrato. obedecendo ao estabelecido
na Instrugao Normativa - IN 02/MPOG, de 30 de
abril de 2008. e suas alteragoes. - REAJUSTE:
contrato n° 01T /2016-Hemoap. sofrera reajuste
pelo indice IPCA, que representara urn aumento
de 28.500.00 aproximadamente 4.57% do valor
global do contrato passando de R$ 634.950.00
para R$ 653 450,00 - VALOR DO TERMO
ADITIVO: e de R$ 663.450,00

I EXAMES ; Qtd V. Total
i_ PKU 15000 118.200,00

TSH '
15000 119.250,00

Despesa: 33.90 39, sendo empenhado inicialmente
o valor R$ 324,000.00. Notas de Empenhos n°2017NE00079 e 2017NE00078.- FUNDAMENTO
LEGAL: terliao-57. inciso II na Lei n ° 8.666/93.

acapS-AP, 29 de junho de 2017.

Of . Oomingos Savlo de Souza Guerreiro
Diretor- Presidente-Hemoap

CONTRATANTE

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N°012/2016-HEMOAP

CONTRATANTE: INSTITUTO DE HEMATO
LOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPA -
HEMOAP, CNPJ n° 01.762.561/0001-90.
CONTRATADA:Grupo Medeiros Industrias e
Comercio Ltda - ME , CNPJ n°. 21.510.925/0
001-52, CPF N°.105.011.772-72.
OBJETO: PRORROGAQAO da vigencia e REA
JUSTE do prego do contrato n°012/2016-
Hemoap. PRORROGAQAO: por 12 meses a
contar de 30/06/2017 a 29/06/2018.- REAJUSTE.

reajuste pelo fndice IPCA , aumento de R$
8.743,68 aproximadamente 5,47% do valor
global do contrato passando de R$ 163 468 80
para R$ 172.212 ,48 - DO VALOR DO TERMO
ADITIVO: e de R$ 172.212,48

Especificagao do Objeto V.Mensal Valor
Anual

Sanduiche : (1 pao de cha , 1
colher de manteiga sem sal, 1
fatia de queljo mussarela e 1
fatia de presunto de peru)

2.085,60

i Sanduiche (2 fatias de pao de
forma, 1 colher de manteiga
sem sal. 1 fatia de queijo
mussarela e 1 fatia de
presunto dc peru).
Boio ( milho/formigueiro)

25.027,20

}—
l Suco de fruta natural( goiaba.

caju, abaeaxi, acerola)

2.085,60

2.785.20

25.027,20

33.422,40
H

2.917,20 ! 35.006,40 j
Fruta (maga, banana, mamao,
rnelao) 2.035,60 25.027,20
Valor Total Estimado 143 510 40
Valor estimado - 20% do total para lanche
industrializado

I Valor Estimado do CardSpio Eventual R$

20%

VALOR TOTAL ESTIMADO
28.702,08

| 172.212,48 j
DA DESPESA: Programas de Trabalhos:
2.30.201.10.122 0002.2670.0 160000, Fonte: 240,
e/ou Programs de Trabalho: 2.30.301.10 302.
0002 2668.160000. Fontes: 107, Elemento de
Despesa 33.90 39, sendo empenhado imcial
mente o valor R$ 60.076,36 Nota de Empenho
n° 2017N00080 -FUNDAMENTO LEGAL: no
artigo 57, iqciso II na Lem 0 8.666/93.

Macapa-AP,29 de junho de 2017.
‘:T7'

Dr/Domingos Sdvio de Souza Guerreiro
Diretor - Presidente -Hemoap

CONTRATANTE

Instituto Estadual de Floresta
Marcos da Silva Tendrio

PORTARIA N° 074/17 - IEF/AP

Hemoglobinopatias
Fibrose Cistica
Hiperplasia Adr cong.
Deficiencia de Bionitin

H— :15000
15000
'

15000

103 050 00
103.050, 00

15000
15000

109.950,00
109.950,00

-J
Caiiao e Envelope

VALOR TOTAL R$ 105000 ! 663.450,00 j
DESPESA: no montante de R$ 663.450.00
Programa de Trabalho: 2 30 301.10.302.0002
2668 160000 Fonte . 107, e/ou 2.30.301.10 302
0021.2617 160000 Fonte: 216, Elemento de

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPA-IEF,
no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto n° 0044, de 02 de Janeiro de 2015,
e tendo em vista o teor do Memorando n°
026/2017-UMC/IEF, e Protocolo:
226.154789/2017,

R E S O L V E:

Art. 1° - Deslgnar os servldores Aldemlr
Santos Correa, T6cnico Em Extensao
Rural/CTF, Danielle Galvio Silva, Extensionista

Social/CTF e Sheila Mara da Costa Monte,
Extensionista Florestal/CTF, para se
deslocarem da sede de suas atrlbuigoes
Macapa/AP , ate o Munlcipio de Serra do
Navio/AP, com objetivo de realizar duas
oficinas de capacitagao social, uma no PA
Serra do Navlo e a outra na Comunidade do
Alto Rio Araguari, no periodo de 04 a
09/07/2017.

De-ciencia registre-se e publique-se.

Macapa-Ap, 30 de Junho de 2017.

MASCOSĴ A-B^TTTENQRIO
DifeWfPresidente> IEF/AP

PORTARIA N° 075/17 - IEF/AP

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPA-IEF,
no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto n° 0044, de 02 de Janeiro de 2015,
e tendo em vista o teor do Memorando n°
037/2017-CTF/IEF, e Protocolo:
226.146835/2017,

R E S O L V E:

Art. 1° - Homologar a designagio da
servidora Maria Raimunda Santos de Melo,
Chefe de Unidade de Tecnologia da
Madeira/ERLJ/CTF, Cod. FGS-1, para se
deslocar da sede de suas atribuigoes Laranjal
do Jari/AP, at£ o Municipio de Mazagao/AP,
com objetivo de participar da 2a Reuniao
Extraordinary do Conselho do Territbrio Sul,
colegiado do Laranjal do Jari, com o colegiado
de Mazagdo, no periodo de 04 a 06/06/2017.

De-ci6ncia registre-se e publique-se.

Macapa-Ap, 30 de Junho de 2017.

MARCOSTDA-9ttWTEN6RIO
Diretor Presidente - IEF/AP

PORTARIA N° 076/17 - IEF/AP

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO
ESTADUAL DE FLORESTAS DO AMAPA-IEF,
no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto n° 0044, de 02 de Janeiro de 2015,
e tendo em vista o teor do Memorando n°
025/2017-UMC/IEF, e Protocolo:
226.148337/2017,

R E S O L V E:

Art. 1° - Homologar a designag^o das
servidoras Danielle Galvdo Silva, Extensionista
Social e Sheila Mara da Costa Monte,
Extensionista Floresta!, para se deslocarem da
sede de suas atribuigdes Macapa/AP, at6 o
Municipio de Porto Grande/AP, com objetivo de
participar a convite da consultora Ana Gabriela
contratada no ambito do Projeto Florestas
Alimentando o Ar, pelos parcelros Cl-Brasil e
ICMBIo - FLONA Amap*, da atividade
denominada “ Devolutiva de Resultados” em
Porto Grande com a Associagdo de Moradores
do Alto Rio Araguari - Bom Sucesso, no dia
17/06/2017. EXECUQAO DO EIXO (3), AQAO (8),
ATIVIDADE (EXTRA) Convenio GFAP n°
002/2016- IEF/EECC.

De-ciencia registre-se e publique-se.
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das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
Art. 1° - Homologar os Servidores, MARCELO

BRANDAO DA SILVA, Coordenador de
Licenciamento e Controle Ambiental,FGS-3,
ROSIVALDO DA SILVA, Analista de Meio
Ambiente, HELDER HENRIQUE CAVALCANTE
MACIEL, Assessor Tecnico Nivel ll,FGS-2,
JEFFERSON MACEDO REIS, Motorista, da
Sede de suas atribuigoes em Macapa/AP, aos
municipios de Laranjal do Jari e Vitoria do Jari,
onde realizaram vistoria tecnica para subsidiar
o licenciamento ambiental e Participagao em
Audiencia Publica, Processos: Participar de
Audiencia Publica relativa d pavimentagao do
trecho da BR-156, que liga os municipios de
Macapa e Laranjal do Jari/AP, Realizar vistoria
tecnicas para procedimentos de licenciamento
ambiental nos empreendimentos, Atender a
Oficio 00108/2017 Comarca de Laranjal do Jari,
Oficio 00429/2017 Comarca de Laranjal do Jari,
Atender processos da PMVL-Construgao de
Passarela em madeira e Construgao de urn
Centro Educacional Infantil, e acompanhar
andamento de processos de licenciamento
como os a seguir
n°4001.182/2016,4002.140/2011,4000.735/2014,4
000.10045354/2013,4001.911/2016,4001.912/201
6,4000.568/2016,4000.573/2016,4000.570/2016,4
000.563/2016,4000.572/2016,4000.702/2016,4000.571/2016,4000.736/2014. No periodo de 09.05. a
17.05.2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigdes em

contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 12 de Maio de 2017.

Art. 1° - Autorizar os Servidores, ALLAN
COSTA E SILVA MACIEL, Gerente do Nucleo
de Analises Quimicas, JOSE CARLOS
VASCONCELOS FERREIRA, Assistente
Administrative, da Sede de suas atribuigoes
em Macapa/AP, ao municipio de, Ferreira
Gomes, Porto Grande, MazagSo, Itaubal do
Piririm, Pedra Branca, onde Realizaram fixagao
de placas indicativas de balneabilidade, bem
como a realizagao de coletas de amostras de
agua referentes a balneabilidade(6° Campanha
Banho Bacana2017). No periodo de 30.06.2017
a 03.06.2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigdes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 23 de Maio de 2017.

Art. 2° - Revogam-se as disposigdes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 19 de Maio de 2017.

]
BE/?TH6LDO DEWES'NETO

Diretor Presidente
Decreto n°1331 -11/04/2017

P O R T A R I A
(P)N° 146/2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DOMEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
Art. 1° - Autorizar os Servidores, ALLAN

COSTA E SILVA MACIEL, Gerente do Nucleo
de Analises Quimicas, da Sede de suas
atribuigoes em Macapa/AP, ao municipio de,
Ferreira Gomes, Porto Grande, MazagSo,
Itaubal do Piririm, Pedra Branca, onde
Realizaram coletas de agua referentes a
balneabilidade(4H Campanha Banho Bacana).
No periodo de 17.06.2017 a 19.06.2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigdes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macap4-AP, 23 de Maio de 2017.

‘BE-RTHOLDO DEWES NETO
Diretor Presidente

Decreto n°1331 - 11/04/2017

P O R T A R I A
(P)N° 149/2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
Art. 1° - Autorizar os Servidores, ALLAN

COSTA E SILVA MACIEL, Gerente do Nucleo
de Analises Quimicas, JOSE CARLOS
VASCONCELOS FERREIRA, Assistente
Administrativo, da Sede de suas atribuigoes
em Macapa/AP, ao municipio de, Ferreira
Gomes, Porto Grande, Mazagdo, Itaubal do
Piririm, Pedra Branca, onde Realizaram coletas
de amostras de agua referentes a
balneabilidade(7° Campanha Banho
Bacana2017). No periodo de 08.07.2017 a
10.07.2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigdes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 23 de Maio de 2017.

BERTHOLDO DEWES NETO BERTHOLDO DEWES rifeTODiretor Presidente
Decreto n°1331 - 11/04/2017 Diretor Presidente

Decreto n°1331-11/04/2017

P O R T A R I A
(P)N° 127/2017 - UPE/IMAP

P O R T A R I A
(P)N° 147/2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
Art. 1° - Autorizar os Servidores, SUZANA

CARDOSO RIBEIRO, Analista de Meio
Ambiente, JOSE PACHECO DA SILVA, Tecnico
de Meio Ambiente, ODAIR JOSE PINTO
AMANAJAS, Motorista, da Sede de suas
atribuigoes em Macapa/AP, ao municipio de
Pedra Branca do Amapari, onde Realizaram
vistorias tecnicas ambientais para fins de
licenciamento nos empreendimentos
relacionados Processo n°4.000.034/2015-
Adelton Monteiro da Silva, n°4.000.012/2015-
Alcides Gouveia Rodrigues, n°4.000.007/2015-
Ana Maria da Silva Oliveira, n°4.000.604/2016-
Aurdlio Nonato Soares, n°4.001.607/2016-Antdnio Teodoro Lima, n°4.001.600/2016-
Antonia Araujo Leal. n°4.001.610/2016-Bernando de Souza, n°4.000.003/2015-Cirio Vaz
Cantao, n°4.001.618/2016-Daniel de Souza
Carvalho, n°4.001.613/2016-Delondes Castro
SA, n°4.001.602/2016-Francisca Maria dos
Santos, n°4.001.605/2016-Genival Pinto de
Souza, n°4.000.004/2015-Gildo Menezes
Grande, n°4001.603/2016-Heleno Grande da
Silva, n°4001.601/2016-Jose Ribamar
Rodrigues, n°4001.609/2016-Jose Ribamar da
Conceigao, n°4.000.035/2015-Josue da Luz
Souza, n°4.000.014/2015-Lindalva de Quadros
Carvalho, n°4.001.611/2016-Luiz Alves de Meio,
n°4.002.092/2016-Marcio Gemaque Santana,
n°4.002.091/2016-mrcio Gemaque Santana,
n°4.000.031/2015-Maura Soriana Santana,
n°4.000.009/2015-Maria Deuzimar dos Santos,
n°4.002.092/2016-Marcio Gemaque Santana. No
periodo de 31.05.2017 a 08.06.2017.

0 DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigdes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
Art. 1° - Autorizar os Servidores, ALLAN

COSTA E SILVA MACIEL, Gerente do Nucleo
de Analises Quimicas, da Sede de suas
atribuigoes em Macapa/AP, ao municipio de,
Ferreira Gomes, Porto Grande, Mazagdo,
Itaubal do Piririm, Pedra Branca, onde
Realizaram coletas de agua referentes a
balneabilidade( 53 Campanha Banho Bacana).
No periodo de 24.06.2017 a 26.06.2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigdes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTApO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 23 de Maio de 2017.

IXLX.AS\BERTHOLDO DEWES N^TO
Diretor Presidente

Decreto n°1331-11/04/2017

P O R T A R I A
(P)N° 150/2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
Art. 1° - Autorizar os Servidores, ALLAN

COSTA E SILVA MACIEL, Gerente do Nucleo
de Analises Quimicas, JOSE CARLOS
VASCONCELOS FERREIRA, Assistente
Administrativo, da Sede de suas atribuigoes
em Macapa/AP, ao municipio de, Ferreira
Gomes, Porto Grande, MazagHo, Itaubal do
Piririm, Pedra Branca, onde Realizaram coletas
de amostras de agua referentes a
balneabilidade{8° Campanha Banho
Bacana2017). No periodo de 15.07.2017 a
17.07.2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigdes em

contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

BEfcTHOLbb DEWES NETO
;V: \ i,< 'C v-

Diretor Presidente
Decreto n°1331-11/04/2017

P O R T A R I A
(P)N° 148/2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
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exercer acumulativamente e em substituigao, o
cargo de Diretor Presidente - IMAP, durante o
impedimento do titular, nos dias 16 a
21.06.2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 15 de Junho de 2017.

Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:

Macapa-AP, 23 de Maio de 2017.

BERTHOLDO DEWES NETO Art. 1 - Revogar a portaria n° 187/2016
Art. 2° - Criar uma Comissao de Transference
e Registro Cartorial das Glebas que pertenciam
a uniSo e estado sendo incorporadas ao
patrim6nio do estado do Amapa, atrav6s do
Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento
Territorial do Amapa
Paragrafo unico. O grupo de trabalho sera
formado pelos servidores JURANDIR DIAS
MORAIS(Analista de Meio
Ambiente/Engenheiro Agronomo e Diretor
T6cnico de Ordenamento Territorial),
ALEXANDRE CARLOS YARED LIMA( Analista
de Meio Ambiente/Engenheiro Agronomo e
Gerente do nucleo de Obtengao Fundiaria),
JOSIANE GONQALVES DA SILVA
RIBEIRO(Analista de Meio
Ambiente/Advogada), UANNE CAMPOS
MARQUES(Assessora Geomatica), ISRAEL
DIAS PIRES(Coordenador de Patrimbnio
Fundiario) com a coordenagao do primeiro e os
demais constituidos como membros.
II- Determinar as demais Coordenadorias,
niicleos e demais setores do IMAP, a
incumbencia do Apoio TGcnico, Jurldico e
Administrative a Comissao.
III- Recomendar a Comissao Especial a
observance das disposigoes contidas na Lei
Federal n°10.304/2001 Regulamentada pelo
Decreto n° 8.713/2016, Lei Complementar
n°0004/93 e Lei n°6.383/76, bem como, as
demais normas atinentes a mat6ria.
Art. 3° - Revogam-se as disposigoes em
contrario D§-se ciencia, publique-se e
cumpra-se
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 26 de Junho de 2017.

Diretor Presidente
Decreto n°1331 - 11/04/2017

P O R T A R I A
( P)N° 151/2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
Art. 1° - Autorizar os Servidores, ALLAN

COSTA E SILVA MACIEL, Gerente do Nucleo
de Analises Quimicas, JOSE CARLOS
VASCONCELOS FERREIRA, Assistente
Administrative, da Sede de suas atribuigoes
em Macapa/AP, ao municipio de, Ferreira
Gomes, Porto Grande, Mazagao, Itaubal do
Piririm, Pedra Branca, onde Realizaram coletas
de amostras de agua referentes a
balneabilidade(9° Campanha Banho
Bacana2017). No periodo de 22.07.2017 a
24.07.2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

MacapS-AP, 23 de Maio de 2017.

^rth^Dewes^eto "̂ ” '

Diretor Presidente do IMAP
Decreto 1331/2017

P O R T A R I A
(P)N° 165/2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
Art. 1° - Homologar os Servidores, MARCELO
BRANDAO DA SILVA, Coordenador de
Licenciamento Ambiental, ROSIVALDO DA
SILVA, CRISTOVAO NASCIMENTO DE
CARVALHO, Anallstas de Meio Ambiente, da
Sede de suas atribuigoes em Macapa/AP, aos
municipios de Laranjal do Jarl e Vitoria do Jari,
onde Participaram da AgSo do Governo do
Estado. No Periodo de 21/06/2017 a
25/06/2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 22 de Junho de 2017.

BERTHOLDO DEWES NETO
Diretor Presidente

Decreto n°1331- 11/04/2017

P O R T A R I A
(P)N° 152/2017 - UPE/IMAP

'BE^?SLDODEW® vO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DOMEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no usodas atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
Art. 1° - Autorizar os Servidores, ALLAN

COSTA E SILVA MACIEL, Gerente do Nucleo
de Analises Quimicas, JOSE CARLOS
VASCONCELOS FERREIRA, Assistente
Administrative, da Sede de suas atribuigoes
em Macapa/AP, ao municipio de, Ferreira
Gomes, Porto Grande, Mazagao, Itaubal doPiririm, Pedra Branca, onde Realizaram coletas
de amostras de agua referentes a
balneabilidade(10° Campanha Banho
Bacana2017). No periodo de 29.07.2017 a
31.07.2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 23 de Maio de 2017.

<THOLDO DEWES NETO
Diretor Presidente
Decreto n°1331-11/04/2017

E^RTHofeo1§EW£S ^ET<BERTHOLDO DEWES NETO
Diretor Presidente

Decreto n°1331-11/04/2017

P O R T A R I A
(P)N° 168 / 2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA, no uso das atribuigoes que Ihe
sao conferidas pelo Decreto de n°. 1331 de
11 de Abril de 2017

P O R T A R I A
( P)N° 166/2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
Art. 1° - Homologar os Servidores, PABLO DE
CASTRO CANTUARIA, Diretor de Meio
Ambiente, ARLINDO GONSALVES PIMENTEL,
Motorista, da Sede de suas atribuig6es em
Macapa/AP, aos municipios de Laranjal do Jari
e Vitoria do Jari, onde Participaram da Agao do
Governo.Nos Dias 22,23 e 24/06/2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 22 de Junho de 2017.

RESOLVE:
Considerando a necessidade de
regularizagao fundiaria das ocupagoes pelo
IMAP, com a transference das terras da
UniSo para o dominio do Estado por meio do
Decreto 8.713, de 15 de abril de 2016;
Considerando que o IMAP, pretende dar
celeridade as agoes de regularizagao
fundiaria, dinamizando os procedimentos;
Considerando a necessidade de criar crit£rlos
nos procedimentos referentes as vistorias
dos imoveis rurais, objetivando a unificagao
dos laudos e atende aos requisitos exigidos
pela legislagdo em vigor.
Art. 1° - Designar os servidores
ALEXANDRE CARLOS YARED LIMA
Analista de Meio Ambiente/IMAP
PEDRO PAULO MATOS BOSQUES - Analista
de Meio Ambiente/IMAP
JAIR PEREIRA - Analista de Meio
Ambiente/IMAP, com a coordenagao do
primeiro, para elaborar no periodo de 15 a 30
de junho de 2017, o Manual Tecnico para
Preenchimento do Laudo de Vistoria da
Ocupagao Rural e seu Respectivo Modelo do
Laudo de Vistoria.
Art. 2° Os servidores designados terao como
objetivo formatar um manual padrao para
realizagao da vistoria rural e seu respectivo
laudo de vistoria tecnico, que conterd todas
as informagdes necess&rias, obedecendo as
normas e convengoes t6cnicas vigentes.
Art. 3° - Revogam-se as disposigdes em

BERTHOLDO DEWES NETO
Diretor Presidente

Decreto n°1331 - 11/04/2017

P O R T A R I A
(P)N° 164 / 2017 - UPE/IMAP

^SERTHOBERTROLDO tfiwES NETO0 DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de 2017

Diretor Presidente
Decreto n°1331-11/04/2017

P O R T A R I A
(P)N° 167 / 2015 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigdes que Ihe sao conferidas pelo

R E S O L V E:

Art. 1° - Homologar o Servidor NILTON DA
SILVA PEREIRA, Chefe de Gabinete, para
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contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 14 de junho de 2017.

BERTHOLDO DEWES NETO
Diretor Presidente

Decreto n°1331 - 11/04/2017

P O R T A R I A
( P)N° 169/ 2017 - UPE/IMAP

0 DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DO MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:

Art . 1c - Homologar e Incluir na PORTARIA n°.016/2017-UPE/IMAP, o servidor CARLOS
ALBERTO DOS REIS, Motorista. Perlodo de
13/02 a 15/02/2017
Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapti-AP, 29 de Junho de 2017.

BERTHOLDO DEWES NETO
Diretor Presidente

Decreto n°1331 - 11/04/2017

P O R T A R I A
(P)N° 170/2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1331 de 11 de Abril de
2017.

R E S O L V E:
Art. 1° - Homologar a Servidora, KAREN
DANIELY OLIVEIRA NUNES, da Sede de suas
atribuigoes em Macapa/AP, aos municipios de
Laranjal do Jari e Vitoria do Jari, onde
Participou da Agao do Governo. No Perlodo de
21/06 a 26/06/2017.
Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO
DO AMAPA - IMAP.

Macapa-AP, 29 de Junho de 2017.

BERTHOLDO DEWES NETO
Diretor Presidente

Decreto n°1331 - 11/04/2017

PORTARIA
(P) n° 176, de 4 de julho de 2017 - UPE/IMAP

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA (IMAP),
no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas
pelo Decreto Estadual n° 1.331, de 11 de abril
de 2017, e

CONSIDERANDO que esta em curso no ambito
da Controladoria-Geral do Estado uma
Inspegao que objetiva avaliar o grau de
controle envolvendo a concessao dos Titulos
Sob Condigao Resolutiva pelo IMAP;

CONSIDERANDO que ate o presente momento
foi identificado o extravio de diversos
processos de Licenciamento Ambiental e de
Rcgularizagao Fundteria mencionados em
denuncias formalizadas pela COMISSAO

C )
PASTORAL DA TERRA- CPT;

CONSIDERANDO as recomendagoes contidas
no Relatorio Preliminar de Inspegao n°
004/2017-CAE/CGE/AP;

R E S O L V E:

Art. 1° Determinar a instauragao de SindicSncia
para apurar evontuais irregularidades e a
responsabilidade de servidores em virtude do
extravio de processos de Licenciamento
Ambiental e de Regularizagao Fundiaria
relacionados as denuncias da COMISSAO
PASTORAL DA TERRA - CPT.

Art. 2° Designar os servidores WELINGTON DE
SOUSA FERREIRA, assessor juridico, na
condigao de Presidente: WELLINSON MAXIMIN
DE SOUZA SEVERINO, analista ambiental, na
condigao de Secretario; e MOISES DUTRA
QUARESMA, responsavel pelo setor de
material e patrimonio, na condigao de Membro
da Comissao Sindicante, para apuragdo dos
fatos acima mencionados.

Art. 3° A Comissao ora nomeada, tera o prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual
periodo, para concluira apuragao dos fatos.
Art. 4° Para bem cumprir as suas atribuigoes, a
Comissao terS acesso a toda documentagao
necessaria a elucidagao dos fatos, bem como
devera colher quaisquer depoimentos e demais
provas que entender pertinentes.

Art. 5° Esta Portarja entra em vigor na data de
sua publicagao, revogadas as disposigoes em
contrario.

Macapa/AP, 4 de julho de 2017.

r>C-r'rf'- Wt-'- v .
Bertholdo Dewes Neto A- -

Diretor-Presidente do IMAP
Decreto n° 1.331/2017

IJunta Comercial do Amapa
\ Gilberto Laurindo

PORTARIA N° 057/2017- JUCAP DE 03 DE
JULHO DE 2017

O Presidente da Junta Comercial do
Estado do Amapa, usando das atribuigoes que
Ihe sao conferidas pelo art. 23, inciso I, da lei n°
8.934/94 e art. 92, inciso XVII do Regulamento da
Junta Comercial do Estado do Amap£, aprovado
pelo Decreto n° 0711 de 23/03/98 do G.E.A.

Considerando a Instrugao Normativa n°
17, de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento de Registro Empresarial e
IntegragSo, que dispde sobre a habilitagao ,
nomeag^o, matricula e seu cancelamento de
tradutor publico e interprete comercial e, em
seus arts 10,18 e 19.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear para Tradutor e
Interprete Comercial ad hoc do idioma Ingles
para o idioma Portugues o Sr. EDIELSON DE
SOUZA SILVA, brasileiro, professor, RG 062388-
AP, CPF 324791402-10, com formagao
academica em Letras, residente e domiciliado a
Av. Pedro Baiao, 426, Bairro Central, na cidade
cie Macapa-AP, para fins de realizar tradugao da
CERTIDAO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS,
DECLARAQAO DE SOLTEIRO, CERTIDAO DE
NASCIMENTO e atuar como interprete na
CERIMONIA DE CASAMENTO CIVIL do cidadao
indiano Sr. SUMIT SINGH S/o BALBIR SINGH.

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

Art. 3° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.

Gilberta
President

turmoo
rnrr.AP

PORTARIA N° 058/2017 - JUCAP DE 03 DE
JULHO DE 2017

O Presidente da Junta Comercial do
Estado do Amapa, usando das atribuigoes que
Ihe sao conferidas pelo art. 23, inciso I, da lei n°
8.934/94 e art. 92, inciso XVII do Regulamento da
Junta Comercial do Estado do Amapa , aprovado
pelo Decreto n° 0711 de 23/03/98 do G.E.A.

Considerando a Instrugao Normativa
n3 17, de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento de Registro Empresarial e
Integragao, que dispoe sobre a habilitagao,
nomeagao, matricula e seu cancelamento de
tradutor publico e interprete comercial e, em
seus arts 10,18 e 19.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear para Tradutora ad hoc
do id»oma Frances para o idioma Portugues a
Sra. LUCIA MARIA SENA DE ALMEIDA,
brasileira, divorciada, RG 275088-AP, CPF
126.993.492-91, com formagao academica em
Psicologia, Direito e Bacharelado em Letras,
residente e domiciliada na Rua Parana, n° 1295
Apto. 902, Bairro Santa Rita, na cidade de
Macapa-AP, para fins de traduzir uma Certidao
de Nascimento de FLAVIO TRINDADE de n°
002651/1982, expedida pelo Oficial de Estado
Civil de Caiena em 07 de junho de 2017.

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

Art. 3° - Revogam-se as disposigoes
em contrario.

Gilb rinoj_a
nte/liUCPresi

PORTARIA N° 059/2017 - JUCAP DE 05 DE
JULHO DE 2017

O Presidente da Junta Comercial do
Estado do Amapa, usando das atribuigoes que
Ihe sao conferidas pelo art. 23, inciso I, da lei
n° 8.934/94 e art. 92, inciso XVII do
Regulamento da Junta Comercial do Estado do
Amapa, aprovado pelo Decreto n° 0711 de
23/03/98 do G.E.A.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar a servidora, Simone
Tatiana de Souza Dias, Chefe da Divisao de
Apoio Administrative, para acompanhar e
fiscalizar a execugao do Contrato de n°
005/2017-JUCAP, firmado com a empresa A. N.
GOMES - ME, CNPJ N° 34.642.561/0001-06.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na
data da assinatura do Contrato.

Art. 3° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.

itm
rtdo
rJ&.P

luriGilb
Preslcfeate/JUC
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EDITAL DE NOTIFICAQAO N.° 001/2017-JUCAP

(CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
EMPRESA INATIVA)

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPA,
em cumprimento as disposigoes contidas no
artigo 50, da Lei Federal n° 8.934, de 18 de
novembro de 1994, nos artigos 32, inciso II,
alinea "b” e 48 do Decreto Federal n° 1.800, de
30 de Janeiro de 1996 e na Instrugao Normativa
n°. 5, de 05 de dezembro de 2013, expedida
pelo Departamento de Registro Empresarial e
Integragao - DREI, torna publico que procedera
ao CANCELAMENTO DE REGISTRO da
empresa K. SOUZA FARIA. POR INATIVIDADE,
visto que, ha mais de 10 (dez) anos, nao
procede qualquer arquivamento, devendo o
interessado requerer o arquivamento da
“Comunicagao de Funcionamento” ou de
"Comunicagao de Paralisagao Temporbria de
Atividades” ou do competente ato de alteragao,
no periodo improrrogavel de 30 (trinta) dias, a
partir da data de publicagbo do presente edital,
sob pena de ser declarada INATIVA, ter seu
registro cancelado e perder, automaticamente,
a protegao de seu nome empresarial.

Maiores esclarecimentos poderao ser obtidos
na Divisao de Registro Empresarial da JUCAP,
peio telefone (96) 2001-8660.

Macapb - A°, 05 de Julho de 2017.
faith

GILBERT© LAURINDOPreslifin'tel

Laboratories Central de Saude
Nahon de Sa Galeno

PORTARIA N° 032/2017-LACEN-AP

O DIRETOR PRESIDENTE DO
LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE
PUBLICA, no uso de suas prerrogativas que
Ihe confere a Lei n.° 0338, de 16.04.97,
regulamentada pelo Decreto n° 5528, artigo 47,
inciso XX, de 09.12.1997 e o Decreto n° 5075 de
05.11.2015, DIREQAO/LACEN.

R E S O L V E:

DESIGNAR os servidores abaixo
relacionados como fiscal do Contrato n°
003/2014-UCC/LACEN-AP firmado entre este
Laboratbrio Central de Saude Publica e a
empresa REALLIZA PRODUQdES E EVENTOS
LTDA-ME, na preparagbo, acondicionamento e
entrega diaria de refeigbes, visando atender as
necessidades de alimentagao de plantonistas
deste LACEN/AP.

- Ivina Geselle Lima Lopes - Biomedica;
- Maria Catia Cilene da Costa Gongalves

- Farmaceutico-Bioquimica.

Macapb-AP, 04 de julho de 2017

vy
Nahon de SrGaleno
Diretor President®

PORTARIA N° 033/2017-LACEN-AP

O DIRETOR PRESIDENTE DO
LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE
PUBLICA, no uso de suas prerrogativas que
Ihe confere a Lei n.° 0338, de 16.04.97,
regulamentada pelo Decreto n° 5528, artigo 47,
inciso XX, de 09.12.1997 e o Decreto n° 5075 de
05.11.2015, DIREQAO/LACEN.

R E S O L V E:

DESIGNAR os servidores abaixo
relacionados como fiscal do Contrato n°
008/2014-UCC/LACEN-AP firmado entre este
Laboratbrio Central de Saude Publica e a
empresa TRATALYX SERVIQOS AMBIENTAIS
DO BRASIL LTDA-EPP, na realizagao dos
servigos de coleta, transporte, tratamento e
disposigao final de residuos solidos de saude
deste LACEN/AP.

- Ariane dos Santos Filgueiras Lobo -
Biomedica;

- Celino Nobre Palmeirim - Tbcnico em
Seguranga do Trabalho.

Macapa-AP, 04 de julho de 2017

alenoNahon de
Diretor Pc&sidente

Ratlfico na forma da
Lei 8.666/93 e alteracbes

EM: fit /2017

NAHON DE SMALWSIO
Diretor-PresideW/LACEN

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAQT f̂003/2017
- CPL/LACEN

Assunto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO
Fundamento Legal: Art. 25. inciso I, da Lei
8.666/93 e suas alteragbes posteriores.
Objeto: AQUISIQAO DE MATERIAL DE
CONSUMO LABORAT0RIAL (08 (oito)
SUBSTRATOS CROMOGENICOS) para atender
as necessidades do Laboratbrio Central de Saude
Publica - LACEN.
PROCESSO N°: 17.000.040/2017
Adjudicada: IDEXX BRASIL LABORAT6RIOS
LTDA.
Valor total: R$ 11.200,00 (Onze Mil e Duzentos
Reais)
Programa/Atividade: 0022 - AQAO: 2616 -SUB-AQAO: 2616.1.1 - Fonte: 0216 - Elementos
de Despesa: 33.90.39.
Excelentissimo Senhor Diretor-Presidente,
Submeto b elevada apreciagbo de Vossa
Excelencia, a presente justificativa sobre
Inexigibilidade de Licitagbo, em favor da Empresa
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA, CNPJ
n° 00.377.455/0001-20, que tem como objetivo aAQUISIQAO DE MATERIAL DE CONSUMO
LABORAT6RIAL (SUBSTRATO
CROMOGENICO), para atender as necessidades
do Laboratbrio Central de Saude POblica -LACEN, no valor de R$ 11.200.00 (Onze Mil e
Duzentos Reais), conforme consta nos autos e
pelas seguintes razbes:
I - JUSTIFICATIVA
Justificasse a contratagbo da empresa IDEXX
BRASIL LABORAT6RIOS LTDA tendo em vista
que a mesma b a unica empresa no mercado que
vende o substrato cromogbnio WP200I GAMMA
IRRAD COLILERT 100 ML 200 PK, sendo ela
mesma a fabricante, tornando impossfvel a disputa
ou desnecessbria.
Considerando a necessidade de eficbcia' e
eficiencia do Laboratbrio Central de Saude Publica
do Amapb, na prbtica da assistbneia em saude em
respostas rbpidas da gestbo desse recurso de
apoio diagnbstico, minimizando ainda mais o
tempo de permanbneia e/ou reabilitagao do
paciente pelo uso correto da terapeutica ou atb
mesmo evitando-se a possibilidade de obitos;
Considerando que a identificagbo desses agentes
e essencial para o processo de monitoramento e
combate a surtos na populagao. A utilizagbo desse
kit tem como virtude a necessidade de se avaliar a
qualidade microbiolbgica da agua de consumo
tanto as fornecidas pela rede de abastecimento
quanto as oriundas de fontes alternativas.
Informamos, ainda que os quantitativos
apresentados no referido Termo, sao baseados
em estimativas obtidas conforme necessidade de
demanda das Vigilbncias visando cumprir metas
elaboradas pelo Ministerio da Saude. E o LACEN-

AP serb o unico laboratbrio publico no estado a *
realizar estes procedimentos, atendendo toda a
rede de saude do Amapb, necessbria a aplicagbo
da conduta terapbutica por parte dos profissionais
mbdicos que atuam no acompanhamento destes
pacientes.
Por se tratar de contratagbo de extrema
necessidade, permitindo inferir que tal contratagbo
serb essencial, a mais adequada a plena
satisfagbo da aquisigbo dos insumos por se tratar
de matbrias necessbrios para realizagbo de
analises.
II - FUNDAMENTAQAO
A Constituigao Federal, na Segbo II, no seu artigo
196, dispbe que, a saude b direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante pollticas
sociais e econbmicas que visem b redugbo de
doengas e outros agravos e ao acesso universal e
igualitbrio bs agbes e servigos para sua promogbo,
protegbo e recuperagbo.
O direito a vida e a saCide, entre outros, aparecem
como consequbncia imediata da consagragbo da
dignidade da pessoa humana como fundamento
da Republica Federativa do Brasil.
Solicito a Douta Procuradoria Geral do Estado,
manifestar-se quanto b contratagbo direta nos
termos do art. 25, inciso I, da Lei n° 8.666/93 e
suas alteragbes em que traz em seu texto:

“Art. 25. b inexiglvel a licitagbo quando
houver inviabilidade de competigbo. em
especial:
I - Para aquisigbo de materials,
equipamentos. ou generos que so possam
ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo, vedada
a preference de marca, devendo a
comprovagao de exclusividade ser feita
atraves de atestado fornecido pelo brgao de
registro do comercio do local em que se
realizaria a licitagbo ou a obra ou o servigo,
pelo Sindicato. Federagbo ou Confederagbo
Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes."

Neste sentido, citamos o Prof. Carlos Ari Sundfeld,
que em sua obra “Licitagbo e Contrato
Administrativo", pbg. 42, ensina que o princlpio da
igualdade entre os licitantes, sendo urn dos
principios norteadores do procedimento licitatbrio,
indica, em seu contexto. o momento em que a
Administragbo encontra-se diante de uma disputa
que b ou desnecessbria ou impossfvel. Acrescenta
o referido autor, que o supracitado artigo faz
referbneia b impossibilidade de realizagbo do
certame licitatbrio pela impossibilidade de se
estabelecer disputa entre licitantes.
Com o mesmo raciocinio, afirma Antbnio Roque
Citadini (Comentbrios e Jurisprudbncia sobre a Lei
de Licitagbes PCiblicas, 2a. ed., pag. 189):

“Inexistindo, assim, a possibilidade de se
comparer as propostas, a realizagao do
certame constituir-se-ia em uma farsa, nao
atendendo, sua realizagao, aos objetivos do
pr6prio instituto da licitagSo”. E acrescenta o
mesmo autor citando Celso Antonio
Bandeira de Mello, “so se licitam bens
homogeneos, intercambiaveis,
equivalentes. Nao se licitam coisas
desiguais. Cumpre que sejam confrontaveis
as caracteristicas do que se pretende e que
quaisquer dos objetos em certame possam
atender ao que a Administragao almeja".

Desse modo, com fulcro no art. 25, inciso I, da Lei
n° 8.666/93 e alteragbes, a presente despesa
reverte-se de legalidade, visto que nos autos do
processo a inviabilidade de competigbo para a
aquisigbo dos materiais que somente b fornecida
na regibo norte por representante comercial
exclusivo, sendo comprovado nos autos.
Isto posto, submeto a presente justificativa para
ratificagbo e apbs tal procedimento, seja
determinada sua publicagao no Diario Oficial do
Estado, conforme determina o art. 26, da Lei
8.666/93 e alteragbes, como condigbo de sua
eficacia.

Maca|3b-AELP4jje Julho de 2017.

1

DiegotobatoPjnheit
Presidente da CPll/LAtfEN

Procon
Eliton Chaves Franco
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empresa, a vantagem auferida com a pratica
infrativa e a gravidade da infragao, fixo a pena
deflnitiva R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a luz
dos artigos 24, 25, 26 e 28 do Decreto n°2.181/97, pela infringencia aos artigos 6°, inciso
III, 18, § 6°, inciso I, 35 do Codigo de Defesa do
Consumidore 13, inciso I, do Decreto Federal n°
2181/1997.

forma resumida deste Contrato, na Imprensa
Oficial, em observance ao disposto no § unico do
artigo 61 da Lei n° 8 666/93.

EXTRATO DE DECISAO

O Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do
Consumidor do Amapa-PROCON, no uso de suas
atribuigoes iegais, e, considerando os elementos
constantes do Procedimento Investigatbrio,
referente ao AUTO DE INFRAQAO 000448/2015,
AUTUADA: EMBARCAQAO REI SALOMAO
(CPF: 525.224.822-20), DECIDE:

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DO FORO
Elegem as partes contratantes o Foro desta
cidade, para dirimir todas e quaisquer
controvbrsias oriundas deste contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados as
partes, por seus representantes leais, assinam o
presente contrato perante as testemunhas
abaixo assinadas a tudo presente.

Macapa-AP, 29 de junho de 2017.
Considerando-se a condigao economica da
empresa, a vantagem auferida com a pratica
infrativa e a gravidade da infragao, fixo a pena
definitiva em R$ 5.064,10 (cinco mil, sessenta e
quatros reais e dez centavos), a luz dos artigos
24, 25, 26 e 28 do Decreto n° 2.181/97, pela
infringencia aos artigos 6°, inciso III, 18, § 6°,
inciso 1, 31 do Codigo de Defesa do
Consumidor, 12, inciso IX, “ d” , 13, inciso I,
Decreto Federal n° 2181/1997 e 1° da Lei Federal
12.291/2010.

CHAVES FRANCOX,

itg/\Ji^i^nte )
;to n° 2616/236""'

EDIT
ire

Macapa-AP, 21 de Junto de 2017

Prodap
Josb Lutiano Costa da Silva

\

D/Cokta da Silva
feWpRODAP

Jose LutiaQ
President

EXTRATO DO CONTRATO 008/2017- PRODAPMacapa-AP, 29 de junho de 2017
Super Facil
Luzia Brito Grunho

CONTRATANTE: O CENTRO DE GESTAO DA
TECNOLOGIA DA INFORMAQAO - PRODAP,
CNPJ sob o n° 01.591 392/0001-73, com sede na
Rua Sao Jose, 289, Centro, CEP: 68.900-110.
Macapa-AP, representada neste ato pelo
Presidente. JOSE LUTIANO COSTA DA SILVA,
portador da carteira de identidade n° 189582 PTC
AP. e do CPF 839.483 412-49, residente e
domiciliado nesta cidade. CONTRATADA:
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, inscrita
no CNPJ (MF) sob o n° 57.142.978/0001-05,
estabelecida na Rua Marina la Regina, n° 227, 3°
andar, sala 11, Bairro: Centro, POA- Sao Paulo,
CEP: 08550-210 representada pelo Senhor
ALEXANDRE HEINRICH COUTO VILANOVA,
brasileiro, em uniao estevel, portador do RG n°
49.168 80 e sob o CPF n° 950.244.252-00. firmam
o presente contrato, sendo vinculado ao que
consta do Processo n° 103.137203/2017-EDOC,
tudo em conformidade com as Leis Federais n°
8.666/1993, do Decreto Federal n° 7.892/2013,
Lei 10.520. de 17 de julho de 2002, e demais
legislates correlatas
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

ELITON CHAVES FRANCO
-

Decreto n 2616/Zu46̂

EXTRATO DE DECISAO PORTARIA N° 030/2017-SIAC

A Diretora Geral do Sistema Integrado de
Atendimento ao Cidadao/SIAC, no uso das
atribuigoes que Ihe foram conferidas pelo Decreto
n° 2097/2017 , de 06 de junho de 2017, tendo em
vista o teor do Memo. n° 033/2017- GAB/SIAC.

O Diretor-Presidente do Instituto de Defesa doConsumidor do Amapa-PROCON, no uso de suas
atribuigbes Iegais. e, considerando os elementos
constantes do Procedimento Investigatorio,
referente ao AUTO DE INFRAQAO 000700/2016,AUTUADA: E. SILVA DE SOUZA & CIA LTDA-ME- MOTEL PARIS (CNPJ: 15.477.727/0001-31),DECIDE: RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o deslocamento dos servidores
abaixo relacionados para viajarem da sede de suas
atividades Macapa-AP ate os municfpios de
Calgoene, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho, no
periodo de 29/06 a 01.07.2017, para realizar visita
tbcnica nas unidades deste Sistema -
SIAC/SuperFbcil desses municlpios.
- Leonardo Silva de Freitas - Assessor Tbcnico
Nivel I- CDS- 1
- Jose Ivan de Souza Costa, Ger. Mob do Proj. de
Art. Institucional- CDS-1

Considerando-se a condigao economica da
empresa, a vantagem auferida com a pratica
infrativa e a gravidade da infragao, fixo a pena
definitiva R$ 3.800,00 (Tres mil e Oitocentos
reais), a luz dos artigos 24, 25, 26 e 28 do
Decreto n° 2.181/97, pela infringencia aos
artigos 6°, inciso III, 8° e 18, § 6°, inciso I, doCodigo de Defesa do Consumidor.

Macapa-AP, 03 de julho de 2017.

EUION CHAVES FRANCO 1 . 1 0 CONTRATO tern como objetivo aquisigao
de licengas de uso das ferramentas de
videoconferencia em nuvem, objetivando atender
a demanda da Controladoria Geral do Estado -
CGE referente ao projeto Observatorio da
Despesa Publica - ODP, coordenado pela
Controladoria Geral da Uniao - CGU, onde
determina que as ODP estaduais deverao adquirir
as ferramentas de videoconferencia na forma em
nuvem (On line) , pelo prazo de 12 meses.

Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em
contrarioDiretor

•rDecreto
Db-se ciencia, cumpra-se e publique-seEXTRATO DE DECISAO

Gabinete da Diretora Geral do Sistema Integrado
de Atendimento ao CidadSo.

O Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do
Consumidor do Amapa-PROCON, no uso de suas
atribuigbes Iegais, e, considerando os elementos
constantes do Procedimento • Investigatbrio,
referente ao AUTO DE INFRAQAO 000707/2016,
AUTUADA: W.L.PICANCO NUNES-CASA DO
FORNO (CNPJ: 20.103.226/0001-25), DECIDE:

Macapa-AP, 28 de junho de 2017.
c|)

,-A.uzta Brito Gruriho
Diretnmberal7SIAC

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIG&NC1A
O presente contrato tera vigbncia de 12 (doze)
meses a contar de sua publicagao no Diario Oficial
do Estado do Amapa, podendo ser prorrogado por
periodos sucesslveis de 12 (doze) meses, atb o
maximo de 48 (quarenta e oito) meses conforme
Art. 57. inciso IV da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR - E
DOTAQAO ORQANIENTARIA
4.1. O valor deste Contrato b de R$ 2.202,48
(dois mil e duzentos e dois reais e quarenta e
oito centavos), sendo que o objeto sera
consumido conforme demanda, a ser pago pela
CONTRATANTE. observando-se os pregos
resultantes da proposta comercial apresentada
pela empresa CONTRATADA.

Considerar.do-se a condigao economica da
empresa, a vantagem auferida com a pratica
infrativa e a gravidade da infragao, fixo a pena
definitiva em R$ 417,67 (quatrocentos e
dezessete reais e sessenta e sete centavos),
nos termos do §2, art. 10, da Portaria n° 038/2012
GAB/PROCON/AP (DOE 5335), pela infringencia
ao artigo 1° da Lei Federal 12.291/2010.

PORTARIA N . 031/2017-SIAC

A Diretora Geral do Sistema Integrado de
Atendimento ao Cidadao/SIAC, no uso das
atribuigoes que Ihe foram conferidas pela Lei n°0639/01 de 14/12/2001. Lei n° 0811 de 20/02/2004
em seu art. 32, conferida pelo Decreto n°2097/2017
de 06 de junho de 2017, tendo em vista o teor do
Memorando n°. 034/2017-GAB/SIAC.Macapa-AP, 03 de julho de 2017

ELITON CHAVES FRANCO:DiretrtjEfeidente
Decreto +'

CONSIDERANDO:

I-A necessidade de criagSo da Comissao
Permanente de Licitagbo, conforme determina a
Lei n° 8.666/93, e nomeag§o de seus membros,

II-A manutengSo de condigbes e a continuidade
dos procedimentos licitatbrios pertinentes a
contratagao de servigos e compras, no ambito
deste Orgao,

EXTRATO DE DECISAO 4.2. Os recursos orgamentbrios para atender ao
pagamento do objeto deste Contrato correrSo a
Dotagao Orgamentaria seguinte:

O Diretor-Presidente do Instituto de Defesa do
Consumidor do Amapa-PROCON, no uso de suas
atribuigbes Iegais, e, considerando os elementos
constantes do Procedimento Investigatbrio,
referente ao AUTO DE INFRAQAO 000783/2016,
AUTUADA: LADY& LORD (CNPJ:
21.558.769/0001-08), DECIDE:

Fonte de Recurso: 240
Programa de Trabalho:
1.15,201.04.126.0048.2462.0.160000
Elemento de Despesa: 339039
Nota de Empenho n° 2017NE00070
CLAUSULA DECIMA SETIMA- PUBLICAQAO
O CONTRATANTE providenciara a publicagao de

RESOLVE:

Art. 1° - Constitulr a Comissao Permanente de
Licitagao - CPL, deste SIAC/SUPER FACIL, com
vigencia de 12 (doze) meses a contar de
26/06/2017 a 26/06/2018, composta pelos

Considerando-se a condigao economica da
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serviaores abaixo designados, sob a presidency do
primeiro, competindo-lhes a pratica de todos os
atos necessanos ao processamento e julgamento
das licitacoes .

Amaps 0,00 0,00 111,90 111,90EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE
LICITACAO N° 011/2017 - CAESA Cal?oene 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Gomes 665,70 144,12 5595 865,77
Ratifico na forma da

MacaDa=A£t-*
i n° 8.666/93
-/-̂ /2017.

L. do Jari 1.004,00 724,19 18.65 1.746,84Presidente:
Edgar Tiassu dc Souza da Silva
Membros:
Mara Lucrecia Oliveira Batista
Junior Gomes da Silva
Jose de Ribamar da Silva e Silva
Suplente:
Leonardo Silva de Freitas

Mazagao 0,00 0,00 37,30 37,30
ValdTnejS

Diretor-Pre^
na Amankjas
te da CAESA

Otapoque 1.653,33 509,51 139,11 2.301,95
Pedra Branca 0,00 0.00 18,65 18,65

Porto Grande2911/2017- ^
GERPES/CAESA
Dispensa de Llcitapao

488,33 0,00 0,00 48B.33Processo

Assunto Santana 6.556,48 5.716,56 428, 95 12.70159
Tartarugualz. 0,00 0,00 0,00 0,00Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicagao ficando revogadas todas as
disposigbes em contr^rio, inclusive da Portaria n°.
043/2016-SIAC de 29.06.2016 publica no D.O.E
n°,6304 de 19.10.2016, que tratam do mesmo
assunto.

Artigo 24, Inciso IV, da
Lei n° 8.666/93 e
alteragoes posteriores.
BENEFICIENCIA
CAMILIANA DO SUL-
PLANO DE SAUDE SAO
CAMILO-UNIDADE
MACAPA-AP
83.506.030/0001-00
R$-1.138.320,00 (Hum
milhSo, cento e trinta e
oito mil, trezentos e vinte
reais).
Contratagao de servigos
de operagdo de piano
privado de assistdncia
medlco-hospitalar,
ambulatorial em Macapd e
na regiao Norte/Nordeste
e/ou em todo Territorio
Nacional, em regime de
urgencia, emergency e
ambulatorial,
compreendendo consultas
e exames
complementares, servigos
auxiliares de diagnostico e
terapia, incluindo
internagdes, enfim todo e
qualquer procedimento
previsto pelas normas da
Agdncia Nacional de
Satide-ANS, destlnado aos
empregados da CAESA e
seus dependentes.
Compreende-se por
usuario, os titulares e os
dependentes, com
excegao de pai, mae,
sobrinho(a)s, filho(a)s
maiores de 18 anos, a
excegao daqueles que
estiverem
comprovadamente
estudando os quais terao
seus direitos garantidos
ate os 21 anos..

Fundamentagao
Legal T. Recusa 0.00 0.00 0.00 0,00

V. do Jari 171,72 0,00 167.85 339,57

185.501.67Total 288.784,61 3.719,91 478.006,19
* Nao estao Inclusos valores provenientes das penas de
muHas fixadas com base no art/ac.49 do Cddiao Penal

Adjudicado

De-se cidncia . cumpra-se e publique-se.
CNPJ Secretaria da Corregqfdoria, 03 da jutho de 2017.Gabinete da Diretora Geral ao Sistema Integrado

de Atendimento ao Cidadao. rs
Elaborado por: ObaraanSerrao da AlmeidaCrieff daSe^ao rle Cittfas'Jiiriir.iats

Valor total
estimadoMacapa-AP, 29 de junho de 2017.

b—''
Luzia Brito Gru/iho

Conferido por WelllBon LuiiSantordfi Silv -̂'
Diretor da SeciWia da Scjprajedorian'JAP

\\yDiretora IACera
Visto por: Des. Agostino Stfvfcrio Junior

Corregedor-Geimda JusticaPORTARIA N° 032/2017-SIAC

(Ministerio Publico Estadual)
A Diretora Geral do Sistema Integrado de

Atendimento ao Cidadao/SIAC, no uso das
atribuigoes que Ihe foram conferidas pelo Decreto
n° 2097 de 06 de junho de 2017 e conforme teor do
Memorando n° 035/2017-GAB/SIAC.

Procuradoria Geral de Justica
Roberto da Silva Alvares

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear a servidora Edjane Paula da
Costa Brito ocupante do cargo em comissSo de
Gerente do Nucleo de Orientagbo ao
Cidadao/Coordenadorias de Unidades de
Atendimento da Capital, para atuar como Fiscal do
Contrato n° 002/2016-SIAC/e a empresa V.
CAMPOS COSTA-ME, que tem como objeto a
prestagao de servigos de locagbo de veiculos
terrestres leves e pesados para atender as
necessidades do Sistema Integrado de
Atendimento ao Cidadao-SIAC/Super Facil.

Objeto
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATTVO

EXTRATO DA CARTA CONTRATO N°
005/2017/MP-AP

OBJETO: Prestagao de servigos de transporte
por caminhao cavalo mecanico com a
finalidade de executar o
deslocamento/transporte do semirreboque
referente a Unidade Movel-SENAC, placa n°
LCR8810, de Macapa para Porto Grande e
retorno Porto Grande para Macapa.

Art. 2° - Nomear o servidor Joao Francisco
Almeida de Sousa , pertencente ao Quadro de
Servidores Federais do Governo do ex -Territbrio
Federal do Anapa, admitido na fungao de Agente
Administrativo, rratricula 1012085, ocupante da
fungbo comissionada de Motorista do Diretor
Geral/GAB, Codigo CDI-2, para atuar como
suplente no impedimento do titular, em caso de
sitLagoes que impecam o seu exerclcio.

PROCESSO n°: 0007798/2017/MP-AP.

MODALIDADE: Dispensa de Licitagao
Artigo 24, Inciso II da Lei n°

8.666/93.Macapa-AP, 29 de junhp-de^ .̂
Maria da Concej^̂ igd^iLarn^rao

Presj ênteida $PL/CAEpA
^Wftaria, 167̂ 017-CAESA

CONTRATANTE: Ministerio Publico do Estado
do Amap4.Art. 3° - A presente Portaria tem o prazo de

vigencia de 14.06.2017 ate o termino do contrato.
CONTRATADA: Cooperativa dos Proprietaries
Autonomos de Veiculos Leves e Pesados do
Estado do Amap£_COOTRAP.

Art. 4° - Revogar os termos da Portaria n°031/2016-SIAC de 06.09.2016, publicada no D.O.E
n° 6279 de 09 09.2016 ( PODER JUDICIARIO ) NOTA DE EMPENHO: 0320/2017/MP-AP.

De-se cibncia, cumpra-se e publique-se.
VALOR DO CONTRATO: R$2.940,00 (Dois mil
novecentos e quarenta reais).Gabinete da Diretora Geral do Sistema Integrado

de Atendimento ao CidadSo. Tribunal de Justiga do Estado
Des. Carlos Augusto Tork de Oliveira

VIGENCIA: Adstrita ao exercicio financeiro,
partir de sua assinatura ate 23/06/2017.Macapa-AP, 29 le Junho de 2017.

r

U- DATA DA ASSINATURA: 23/06/2017.m_ L̂uzia Brito GrUriho
DiretoFa'Geral/slAC ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr.

Ivana Lucia Franco Cei, Promotora de Justiga e
Diretora-Geral do MP-AP e; pela Contratada:Sr.
Raimundo Ivan Leite Martins e o Sr. Ivanildo
dos Passos Pereira, representante legal.

PODER JUDIC ARIO
fRIBUNA- DE JUS'igA DO ESTADO DO AMAPA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA

Sociedade de Economia Mista MAPA DE ARRECADApAO DE CUSTAS JUDICIAIS
Periodo: 01/06/2017 a 30/06/2017 Macapa, 30/06/2017.

TAXA

JUDICIARIA
/^fiEtJMIR̂ S^REiDA SILVA \

' n̂efe Ba^cao de Contratos do MP-AP
Portary n°. 730/2014/MP-AP

CERTIDOESCOMARCAS CUSTAS TOTALCaesa
Valdinei Santana Amanajas

TJAP 5.415,96 399,84 0,00 5.815.80

Macapa 169.546,15 2.741,55281.290,39 453.578,09
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